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v šířce 200 m v zastavěné části obce. Tento 
koridor je vymezen v Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje v šířce 
600 m. Obec Horní Suchá je povinna kori-
dor zapracovat do své územně plánovací 
dokumentace. Při pořizování územního 
plánu Horní Suché bylo dosaženo zmenšení 
šířky koridoru na 200 m. V ploše koridoru 
jsou přípustné pouze stavby dopravní a tech-
nické infrastruktury a údržba stávajících 
staveb. Vlastní výstavba i následný provoz 
zásadním způsobem změní dnes klidnou 
oblast s rozsáhlou zástavbou rodinných 
domků kolem ulic Kuncovka, Rámová, 

v Horní Suché příliš emocí. Připomeňme si, 
co tato stavba znamená. Jedná se o prodlou-
žení hlavní komunikace z Ostravy č. 11 Rud-
ná s mimoúrovňovými křižovatkami v Ha-
vířově s pokračováním přes Horní Suchou, 
Životice a Těrlicko do Třanovic. Z dlouho-
dobého hlediska je prezentována jako pro-
pojení dálnic D1 u Bohumína a D48 v Třa-
novicích. V případě této varianty hrozí 
přivedení kamionové dopravy do Horní 
Suché z Polska. Prozatím se o stavbu zají-
mají jen majitelé domů, které by měly být 
zbourány při výstavbě. Jedná se o 7 rodin-
ných domků v oblasti ulic Mlýnská, Hlubo-
ká a Hornosušská. Dopad této stavby však 
bude ohromující pro celou západní část naší 
obce. Pro trasu přeložky silnice I/11 je v územ-
ním plánu Horní Suché vymezen koridor 

Velká dopravní stavba známá pod názvem 
„Obchvat Havířova“ nevyvolala prozatím 

Obchvat Havířova
Rekultivační, Přímá, Lesní. Stavba protne 
údolí potoka pod Pašůvkou a vlastně 
znemožní provozování stájí Václav, rozdělí 
dnes hojně rekreačně využívanou část 
Velkého lesa. Budou zasaženy i památníčky 
Životické tragédie, které se nachází na 
okraji lesa. O jak velký zásah se jedná? Je 
třeba si uvědomit, že to nemá být jen nějaká 
silnice, ale čtyřproudová komunikace 
dálničního typu šíře 21,5 m určená pro 
rychlost 110 km/h. Vedením města Havířo-
va je tato stavba prezentována jako možnost 
odlehčení středu města, zejména Dlouhé a Ná-
rodní třídy od tranzitní dopravy přes 
Havířov. Při pohledu do výsledků celostát-
ního sčítání dopravy provedeného ŘSD ČR 
z roku 2020 je však zřejmé, že největší počet 
vozidel, víc jak 30 000 denně, přijíždí do 
Havířova po silnici č. 11 Rudná a v místech 
kruhového objezdu u nádraží se dělí do více 
směrů – do středu města, na Šumbark, do 
nákupních center Globus a Kaufland a dále 
do Horní Suché. Na výjezdu z Havířova je to 
už 15 000 vozidel a před Těrlickem 9 500. 
Tyto počty však neevidují jen projíždějící 
vozidla, ale i ty které vyjíždějí přímo z Haví-
řova. Můžeme tedy konstatovat, že hlavní 
třídy Havířova nejsou zatížené víc než okruž-
ní křižovatky v Horní Suché, kde denně 
projíždí také cca 13 000 vozidel. 

Občany Horní Suché stejně jako i všechny 
ostatní zajímá dobrá dopravní obslužnost, 
rychlé spojení do zaměstnání i za oddy-
chem. Výstavba dopravní infrastruktury by 

Své stanovisko ke stavbě mohou občané 
vyjádřit v petici, která je k dispozici rovněž 
v naší obci.

však měla odpovídat skutečným potřebám 
regionu. Karvinsko i naše obec jsou značně 
poškozeny těžbou uhlí, která však měla i ur-
čitá pozitiva. Patřila k nim rozsáhlá bytová 
výstavba i kapacitní silniční spojení. Jen málo 
měst v republice má tak hustou síť čtyřprou-
dových silnic. Charakter regionu se však 
s útlumem hornictví rychle mění. Určitě 
nelze namítat nic proti oprávněnosti řešení 
příjezdu do Havířova a mimoúrovňových 
napojení v oblasti kruhového objezdu. Je 
třeba si ale klást otázku, zda odklonění 
dopravy z Havířova neznamená pouze její 
přesun do okolních obcí, zničení lesa, 
ovocných sadů a zábor zemědělské půdy. 
Další možností je opětovné posouzení jiné 
tzv. severní varianty, kdy by silnice č. 11 
pokračovala územím bez bytové zástavby 
kolem bývalých dolů a současných průmys-
lových zón Dukla, František a 9. květen a na-
pojovala by se na silnici č. 67 mezi Karvinou 
a Českým Těšínem. V její bezprostřední blíz-
kosti by měly vznikat další průmyslové zóny 
na lokalitách dolů Darkov a ČSM. Celou 
stavbu je nutno posoudit i z ekonomického 
hlediska, zda realizovat stavbu za několik 
miliard Kč v situaci, kdy stát musí hledat 
prostředky na dokončení hlavní dálniční sítě 
a na další prioritní akce potřebné v součas-
ném náročném období, např. v energetice. 

Ing. Marian Weiser

Stavba chodníku podél tratě Českých drah od ul. 6. srpna k ul. Těrlické byla důležitou dlouho plánovanou investicí Obce Horní Suchá. 
Chodník byl a je značně využíván občany, je velmi důležitou pěší spojkou k vlakové zastávce v obci Horní Suchá. Stavba I. etapy chodníku 
od ul. 6. srpna k ul. Chalupnické byla ukončena 05/2018. 

Rozdělení stavby chodníku na část A, B a C mělo důvod v nesouhlasu původního majitele dvou pozemků v části B, které by byly stavbou 
chodníku dotčené. Obec Horní Suchá se proto rozhodla pro částečné řešení, protože výstavba chodníku části B byla pro nesouhlas vlastníka 
pozemků se stavbou v nedohlednu. Po změně majitele nemovitostí bylo možné zahájit nová jednání s novým majitelem pozemků, které byly 
stěžejní pro možnost výstavby části B. Po vyřízení souhlasu se stavbou s novým majitelem bylo zadáno zpracování projektové dokumentace 
a v 05/2022 Obec konečně získala stavební povolení pro tuto stavbu. 

 Mária Sládečková, tel. 596 420 179, sladeckova@hornisucha.cz

Sdělujeme občanům, že výstavba chodníku části B bude zahájena v 09/2022. Stavbu bude provádět stavební společnost vybraná ve 
výběrovém řízení, a to Hornosušská stavební s.r.o. se sídlem v Horní Suché. Stavební práce budou ukončeny do jednoho měsíce od zahájení 
prací v případě příznivých klimatických podmínek. Stavební společnost bude včas informovat občany vývěsní tabulí o tom, že pěší spojka k vla-
kovému nádraží po dobu výstavby chodníku části B bude uzavřena. Prosíme občany, aby respektovali tuto uzávěru a těšili se na procházku 
„suchou nohou“ po celé délce trasy chodníku kolem trati od ul. 6. srpna po ul. Těrlickou. Děkujeme.

Určitě jste následně zaznamenali, že stavba chodníku kolem tratě ČD od ul. Chalupnické po ul. Těrlickou byla pro neznalé okolností 
„nesmyslně“ rozdělena na části. Stavba chodníku II. etapa, část A a C byla ukončena 09/2021. 

Chodník kolem tratě ČD II. etapa, část B, Horní Suchá
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Nové knihy v knihovně

kultura

Slavíček Jiří – Stíny prošlých let; Novotný 
Aleš – To přichází děsy; Martinková 
Veronika – Podíl viny; Kverková Naďa – 

Majchráková Barbora – Zámeček; Havlík 
Rudolf – Prezidentka… s láskou; Čechová 
Digma Dagmar – Co když žádné zítra 
nebude?; Suchánková Petra – Maminek 
není nikdy dost: Slasti a strasti pěstounské 
péče.
Česká historická beletrie
Horáčková Alice – Rozpůlený dům; Neužil 
František – Ohnivá jeseň.
Česká detektivka

V srpnu 2022 jsme nakoupili do naší 

knihovny 39 českých knih.   

Česká beletrie

Vraždy mezi koly; Niedl František – Dotek zla.

Cameron Lindsay – (Ne)skrývaná pravda; 
Cesare Adam – Klaun v kukuřičném poli; 
Ellis T.W. – Někdo klepe; Temple Peter – 
Konec světa; Hakan Nesser – Šachy pod 
sopkou; Greaney Mark – Na mušce; 
Freeman Brian – Dvojník; Shepherd 
Catherine – Vražda s nápovědou; Hill 
Roxann – Marné prosby mrtvých; Meller 
Marc – Únikovka.

Kaufmann Georgia – Návrhářka z Paříže; 
Ross Joan – Sestry z vinice; Brown Lorrain 
– Vlak do Paříže; Leigh Judy – Babičky na 
cestě za sluncem; Bowen Kelly – Byt na 
Seinou; Probst Jennifer – Italské léto; 

Světové detektivky

Světová beleterie

Martinková Racková Simona – Papírová 
kočka; Williams David – Malý miliardář.

Gelman Laurie – Máma to má na háku; 
Sweeney – Baird Christina – Soumrak 
mužů; Ley Rosanna – Pomerančový háj; 
Thompson Elizabeth – Ztraceny v Paříži; 
Martin Holly – Svítání nad Safírovým 
zálivem; Jaouad Suleika – Mezi dvěma 
světy.

Leonard Susanna – Marie Curie Sklo-
dowská, Odvaha snít; Haran Elizabeth – 
Navždy spolu; Fripp Helen – Bublinky 
štěstí; O´Hara Kate – Město snů.

Historický román

Pro děti

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

Vstupenky v prodeji i na místě před představením.
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DNY VĚŽÍ A ROZHLEDEN
V HORNÍ SUCHÉ

život�v�obci

z Třince a Misijní dílo.

Koupí výborných domácích dobrot si 

zpestříte nedělní kafíčko, a navíc napl-

níte radostí srdce potřebných. 

Za farnost Horní Suchá Jana Sikora

k prodeji. Veškerý výtěžek z prodeje 

poputuje na dobročinné účely. V loni 

výtěžek z prodeje ve výši 13.200 Kč byl 

rozdělen mezi Spolek Nikdy nejsi sám 

Římskokatolická farnost Horní Suchá 

pořádá před kostelem dne 23. 10. 2022 

od 11:00 třetí ročník charitativní akce 

„Koláč pro dobrou věc“.

Jde o sladkou formu pomoci potřeb-

ným, kdy dobrovolníci z farnosti nape-

čou sladké či slané dobroty, které pak 

nabízejí formou připravených balíčků 

Koláč pro dobrou věc

Včelaři přejí hezký den. 
Richard Förster

Včelařské dny se letos nekonají. Med je však možno zakoupit v Pálenici Horní Suchá.

Včelařské dny zrušeny
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V úterý 13. září jsme uspořádali naši oblíbenou akci Kotlíkový guláš, který se uskutečnil 
díky podpoře obce a pomoci našich šikovných maminek – kuchařek. Na guláš jsme pozvali 
také seniory z pečovatelského domu, pro které jsme připravili překvapení ve formě kouzel-
nického vystoupení, které si pro ně připravil Nikolas Kara. Doufáme, že příští rok bude účast 
ze strany našich seniorů hojnější a že si s námi užijí hezké chvíle. 

Pro děti si pro změnu připravila vystoupení a zajímavé hry kouzelnice Radana. Děti si 
mohly zasoutěžit o sladké odměny, nebo si nechat namalovat hezký obrázek na obličej. Moc 
všem děkujeme za účast a za podporu a těšíme se na společný výlet do ZOO Olomouc, který 
se uskuteční 24. září, také za podpory obce Horní Suchá.

S koncem školního roku začal pro děti Tulipán vymýšlet spoustu aktivit, aby naplnil jejich 
volný čas. Pracovníci komunitního centra vymýšleli pro děti aktivity do každého počasí. 
Deštivé dny trávily děti v komunitním centru, kde si hrály, tvořily, povídaly si a učily se 
novým věcem. Některé děti se také chodily doučovat a prohlubovaly si tak své znalosti, nebo 
s našimi studenty doháněly, co ve škole nestihly nebo nepochopily. Když bylo venku krásně, 
trávily děti s pracovníky svůj čas na hřišti nebo v okolí komunitního centra venkovními 
hrami. Každopádně si svůj prázdninový čas pořádně užily. Pracovníci komunitního centra 
pro děti na konec léta připravili spaní v klubíku, na které se děti vždycky moc těší. Společně 
si připravili něco k snědku a užili si prima večer.

V úterý 2. srpna jsme udělali radost i rodičům školních dětí, ti od nás dostali v rámci potravinové 
pomoci balíčky se školními potřebami, které ulehčily jejich rozpočtu. Poradna Spolku Tulipán 
pomohla dalším lidem s jejich problémy, převážně tedy v oblasti dluhové. Informovali jsme 
klienty o možnosti využití druhého kola Milostivého léta, kdy mají lidé možnost zbavit se exekucí 
tím, že zaplatí jistinu a poplatek exekutorovi. Se vším pomáháme v naší poradně. 

Vanda Holubová, předsedkyně Spolku Tulipán

Prázdniny v Tulipánu

Začátek školního roku
Než děti zasedly do školních lavic, byli jsme pozváni do Karviné do Domova Alzheimer Darkov na Havajskou párty. Vystoupení se 

podařilo, děti měly obrovský úspěch. Poté si společně se seniory 
zazpívali a zatancovali romské tance. Zakončili to společnou 
fotografií.

První školní týden nám vypomáhala paní Nikolka, která si u nás ve 
spolku dělala praxi ke své budoucí profesi.

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

V neděli 4. září jsme jeli na výlet do Archeoparku Chotěbuz na 
akci Den rodin. Program byl bohatý, plný her a soutěží, naše děti tam 
měly taneční vystoupení.

Renáta Češková 

Spolek Velká náruč posílá touto cestou velké poděkování naší obci Horní Suchá za finanční dar k zakoupení triček.
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a místostarostou Josefem Žerdíkem jim přišli s  vystoupeními žáci 
obou základních a mateřských škol. Své umění předvedli žáci 
Základní umělecké školy Pavla Kalety. S krásnými písněmi potěšili 
Slavíci z Horní Suché a Chórek. K dobré náladě pak přispělo i vy-
stoupení pana Františka Uhra.

Ještě jednou srdečně přejeme všem oslavencům hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let a všem manželským párům, kterých bylo 
tento rok šestnáct (4 zlaté svatby, 7 smaragdových, 4 diamantové a 1 ka-
menná, kdy si manželé řekli své ano před 65 lety v roce 1957), spoustu lásky a pochopení. 

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

Dne 14. září se v Dělnickém domě uskutečnilo tradiční setkání 
jubilantů, kteří v letošním roce slaví významné životní jubileum a páry 
výročí svatby. Popřát spolu se starostou obce Ing. Janem Lipnerem 

Reportáž z této zdařilé akce můžete shlédnout na webových stránkách obce http://www.hornisucha.tv/ a také na stránkách 
https://polar.cz/zpravy/karvinsko/hornisucha.

V září své významné výročí slaví tito občané:

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

společenská�rubrika

Anna Bonczková (97), Anežka Stiborová (93), Aurelie Štefková (91),
Edvard Suchanek (85), Renata Sembolová (80),

Alois Ondra (80), Jindřich Cichy (80) a Ludvík Kopec (80).

Přáli jsme jubilantům

Havířina
Karol Mrózek                        

Jak smutně kámen zvoní

když od stropu se dělí,

kolik má kombajn koní,

jak bolí píle včelí,

co jeden hajcman váží,

jak dusí dým po střelbě,

jak se v poruše paží

ví ten, co dřel na čelbě.  

Kolik se do dvou dlaní

mozolů tvrdých vměstná,

jak chutná prach v rubání,

co vůle v sobě pěst má,

jak krutě svaly bolí

když práce se nedaří,

kolik je v potu soli

ví jen rubači staří.

 

Jak předlouhé jsou noci

když kyslík v plicích schází,

jak děsivý je pocit

když pomoc nepřichází,

protože uvnitř hrudi

kamenný prach moc studí,

ví nejlíp z lidí kolem

chlap,

který dřel na dole.     

Proto 

Všem

Těm,

kdo ještě k dnešku,

v jiných profesí stínu

v Čechách i tu ve Slezsku

dělají Havířinu,

patří vřelé uznání

za obětavé fárání.    
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sport

Všichni nejmenší přišli poprvé 1. září do školy, vlastně do sportovní haly, se svými rodiči. Tady na ně čekali 
deváťáci – patroni a jejich nové paní učitelky. Ty si pro ně připravily slavnostní uvítání se spoustou dárečků. 
Tímto bychom chtěli poděkovat obci a Sdružení přátel školy za poskytnutí krásných balíčků pro prvňáčky 
a kornoutů plných sladkostí. S cestou do třídy jim opět pomohli jejich patroni a všechno zvládli na jedničku. 
My jim také přejeme sílu i radost k poznávání nového a rodičům hodně, hodně trpělivosti u prvních malých 
školních krůčků.

Někteří nemohli dospat, jiným se vůbec nechtělo. Kdo? No přeci ti nejmenší, letošní prvňáčkové. 

Mgr. Lenka Machancová, Mgr. Miluše Pechová

A začalo to…

Štafetu po loňských patronech, kteří se se svými svěřenci rozloučili na konci minulého 
školního roku, převzali letošní deváťáci. Stali se ochránci a pomocníky nových prvňáčků 
v novém školním prostředí. 

Každé ráno na ně čekají u šatny a doprovází je do třídy nebo jim přijdou pomoci i ve 
vyučování. Taky pro ně nastříhali spoustu kartiček s písmenky nebo čísly, aby jim šlo učení 
lépe, a rodiče s tím neměli tolik práce.

Budou se o ně starat celý školní rok, pomáhat jim nebo vymýšlet různé společné akce.

Mgr. Beata Jasioková

Projekt patroni pokračuje

Věříme, že se připojíte a podpoříte tuto akci, která je zaměřena nejen na 
pohyb dětí, ale i na snížení dopadu emisí na životní prostředí.

                                                                         Mgr. Stanislava Brodová            

Naše škola se připojuje na akci Týden mobility – Pojďme do školy pěšky. 
S podmínkami akce se můžete seznámit na stránkách naší školy i face-
booku. 

Evropský týden mobility

Trpělivě vysvětlovali, co by se mohlo stát, kdyby si žáci povídali 

Ke každému začátku školního roku se váže i bezpečnostně 
dopravní akce místního oddělení Policie ČR. 

Ti se hned ráno snažili vysvětlit žákům, hlavně těm menším, jak se 
chovat při přecházení silnice nebo při vystupování z autobusu.

a vstoupili do vozovky. A všichni, kdo poslouchali, dostali malou 
odměnu.

Mgr. Marcela Szlachtová

Pozor na přechodu
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