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Dne 21. 10. 2022 se v Dělnickém domě konalo ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce Horní Suchá pro volební období 2022 až 2026. 
(dále jen „ZO“). Bylo zahájeno státní hymnou České republiky a jako 
nejstarší člen zastupitelstva ho vedl pan Evžen Faja. 

V úvodu složilo všech patnáct členů ZO stanovený slib a mohli se 
ujmout svého mandátu. Oproti minulému volebnímu období bude 
zájmy občanů obce hájit šest nových tváří. Nejprve ZO schválilo 
počet uvolněných členů zastupitelstva, a to dva – starostu a místo-
starostu. Dále byl schválen volební řád, kterým se řídila volba 
starosty, místostarosty, členů rady a výborů. 

Veřejným hlasováním byl starostou obce Horní Suchá zvolen 
Ing. Jan Lipner, který tak obhájil svůj post. Poděkoval panu Fajovi 
za dosavadní řízení zasedání ZO, všem za důvěru a po předání 
insignie se ujal řízení zasedání. 

Dalšímu bodem programu, byla volba místostarosty, zbylých tří 
členů rady obce a členů tří výborů, které ZO zřídilo (viz jejich slo-
žení dále.)

Místostarostou obce byl zvolen Ing. Martin Adamiec, který tak 
převzal „žezlo po dvacetiletém působení na tomto postu“ po panu 
Josefu Žerdíkovi. Dalšími členy Rady obce Horní Suchá, která je 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Finanční výbor ve slože-
ní Ing. Marian Pilch (předseda), pan Marek Hradzki (místopředseda), 
MUDr. Otakar Jiravský, pan Evžen Faja, pan Josef Žerdík, Mgr. 
Mariola Weiser, Mgr. Karin Macková, Ing. Tomáš Žyla a Bc. 
Bronislav Kotula (členové). 

pětičlenná, byli zvoleni Ing. Marian Pilch, Ing. Marian Weiser a pan 
Josef Žerdík. 

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro národnostní 
menšiny ve složení pan Jan Charvát (předseda), JUDr. Evžen 
Kiedroń (místopředseda), pan Marek Kriš, paní Renáta Češková, 
pan Evžen Faja, pan Karol Markovič a  pan Josef Žerdík (členové).

Reportáž ze zasedání můžete zhlédnout na webových stránkách 
pod odkazem http://www.hornisucha.tv/.

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

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Kontrolní výbor ve 
složení Ing. et Ing. Jana Sikora (předseda), MUDr. Nikol Stefani-
szek (místopředseda), pan Tomáš Rzyman, Bc. Bogdan Nieszporek, 
pan Jaroslav Pawlas, paní Lucie Zsibritová a paní Katerzyna 
Galuszková (členové).

p. Jan Charvát, Ing. et Ing. Jana Sikora 
Druhá řada zleva: 

První řada zleva: 
MUDr. Nikol Stefaniszek, p. Josef Žerdík, p. Evžen Faja, Ing. Marian Pilch, Ing. Jan Lipner (starosta), p. Jaroslav Pawlas, 

Ing. Martin Adamiec (místostarosta), p. Kamil Wróbel, p. Marek Kriš, Mgr. Petr Bȩbenek, MUDr. Otakar Jiravský, 
Ing. Marian Weiser, Bc. Bogdan Nieszporek
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Nám nezbývá nic jiného, než jeho rozhodnutí respektovat a ales-
poň mu touto cestou poděkovat za veškerou práci, kterou pro obec 
Horní Suchá ve funkci místostarosty vykonal. Vždyť byl to právě 
on, kdo zorganizoval první VÍTÁNÍ LÉTA, aneb klobásový festival, 
byl to on, kdo obnovil tradici Hornosušské poutě, byl to Pepík, který 
zorganizoval první obecní ples, letní kino, setkání jubilantů, vítání 
občánků, oslavu MDŽ, muzikantský rej, rozsvícení vánočního 
stromu a zavedl pravidelná divadelní představení. Ano, přesně tyto 
všechny a ještě mnoho dalšího užitečného pro naši obec vykonal 

Těžko se popisuje dvacetiletá záslužná činnost místostarosty v ně-
kolika řádcích, a proto mi dovolte říci jen prosté, ale výstižné 
„DÍKY, PEPÍKU”.

Za všechny spokojené spoluobčany Martin Adamiec

a téměř žádná kulturně-společenská akce v Horní Suché se neobešla 
bez jeho přičinění. 

Milí spoluobčané, jak už dnes asi víte, po více než dvaceti letech 
ve funkci místostarosty obce se rozhodl pan Josef Žerdík již dále 
nepokračovat v této činnosti, byť jeho umístění v letošních komu-
nálních volbách nasvědčovalo, že má důvěru voličů velmi vysokou 
a volby jednoznačně vyhrál. 

Díky, Pepíku

OKÉNKO
MÍSTO-

STAROSTY

Chcete dostávat upozornění o svo-
zech odpadů, uzavírkách komunikací, 
odstávkách vody, elektrické energie 
a další aktuální informace z dění v obci?  
Chcete dostávat pozvánky na nejrůz-
nější kulturní a sportovní akce? Obec 
Horní Suchá má mobilní aplikaci, díky 
které budete vědět, co je u nás nového, 
naleznete zde veškeré informace, kte-
ré jsou také na webových stránkách, 
nejrůznější kontakty (na obecní úřad, 
ale také na školy, školky, lékaře, restau-
race a další subjekty, které v obci sídlí). 
V aplikaci naleznete také záložky „TV 
Polar“ s reportážemi, které byly nato-
čeny, „Informátor“, v němž naleznete 
všechna již vydaná jeho čísla, „Úřední desku“ a mnoho dalších 
užitečných informací.

Aplikaci si můžete naistalovat do svých „chytrých“ mobilních 
telefonů prostřednictvím Google Play nebo App Store. Věřím, že 
s aplikací Obec Horní Suchá vám už nic důležitého neuteče!

Ing. Martin Adamiec, místostarosta obce

Mobilní aplikace

Termín uzávěrky příštího čísla Informátoru 

je vzhledem k vánočním svátkům již 8. prosince. 

Články zasílejte na e-mailovou adresu 

redakce@hornisucha.cz 
nejpozději do 10:00 hodin.

Žádáme všechny účastníky provozu v dané lokalitě o dodržování 
bezpečnosti.

Z důvodu realizace „Rekonstrukce stoky AIII“ v blízkosti ulice 
Finská informujeme občany o dopravním omezení v této ulici.

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

Stavební práce a uzavírka bude probíhat v termínu od 28. 11. do 
28. 12. 2022. Objízdné trasy jsou stanoveny přechodným doprav-
ním značením v místě. Objízdná trasa vede přes ul. Vnitřní. 

Omezení a uzavírka na ul. Finská
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Poslední podzimní dny tohoto roku nám 
dopřávají příjemné slunečné dny, ale zima 
se již začíná hlásit o své slovo. Ráda bych 
vám tedy připomněla pár informací k nad-
cházejícímu období.

Zimní údržbu zajišťuje obce vlastními 
pracovníky, a to na chodnících, přechodech 
a některých parkovištích. Na údržbu míst-
ních komunikací a komunikací v majetku 
obce má obec uzavřené smlouvy se třemi 
subjekty. Zimní údržbu na silnicích, to je na 
ul. Osvobození, Stonavská, Dělnická, Těr-
lická, Hornosušská a Solecká, zajišťuje 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
středisko Karviná. 

Obec provádí údržbu postupně dle pořadí 
důležitosti, které je uvedené v „Plánu zimní 
údržby komunikací obce Horní Suchá na ob-
dobí roku 2021/2022“ (zveřejněno na webo-
vých stránkách obce v záložce Obecní úřad 
– Ostatní informace – Plán zimní údržby).

Sjízdnost místních komunikací se 
zajišťuje dle pořadí důležitosti v těchto 
lhůtách od výjezdu mechanizmu dle 
plánu zimní údržby. 

Zimní údržbou se zmírňují závady vznika-
jící povětrnostními vlivy za zimních situací 
ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdních úseku 
silnic.   

Zimní údržba komunikací

V pravomoci starosty obce je vyhlášení 
pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

• II. pořadí důležitosti – do 12 hodin

Upozorňuji občany, že Obec Horní Suchá 
nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z míst-
ních komunikací k nemovitostem. 

• III. pořadí důležitosti – po ošetření I. a II.   

• I. pořadí důležitosti – do 4 hodin

a odvolání kalamitní situace. Kalamitní 
situace je vyhlášena v době, kdy většina míst-
ních komunikací je nesjízdná a neschůdná. 
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti míst-
ních komunikací se při vyhlášení kalamitní 
situace neprovádí dle plánu zimní údržby, 
ale operativně dle povětrnostních podmínek 
a situace na místních komunikacích. 

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

Na případné dotazy nebo připomínky k zim-
ní údržbě Vám odpovíme přímo na Obecním 
úřadě v Horní Suché osobně (vždy v úřední 
dny) nebo telefonicky na tel. č. 596 420 170.

Dále chci řidiče upozornit, aby neparko-
vali vozidla na komunikacích. Řidiči někdy 
operují tvrzením, že je kolem nich místa dost. 
Dle platných zákonů však při stání vozidla 
na komunikaci musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy. V obytné zóně je stání 
vozidel povoleno jen na místech označe-
ných jako parkoviště.

Od roku 2010 je v platnosti nařízení obce 
č. 1/2010 o stanovení rozsahu, způsobu a lhů-
tách odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezd-
ních úsecích silnic. Tímto nařízením byly 
mimo jiné stanoveny lhůty k odstranění závad 
ve schůdnosti způsobených sněhem a nále-
dím na chodnících ve vlastnictví osob a sub-
jektů (mimo vlastnictví obce). Závada, která 
byla způsobena v nočních hodinách, bude 
odstraněna do 7:00 hod. ráno. Jestliže byla 
závada způsobena v průběhu dne, bude 
odstraněna bez zbytečného odkladu (text 
nařízení je zveřejněn na webových strán-
kách obce). Při posypu je zakázáno používat 
škváru, popel a stavební suť.

Tuhle prosvištěl kamion po Těrlické s pyšným nápisem Toptrans, 
vyvedeným na postranní straně plachty. Vzápětí jiný s pyšnou 
zkratkou DSG. S rachotem sobě vlastním sviští dennodenně sklá-
pěčky či nákladní auta plně naložena zeminou, struskou či štěrkem. 
Část takto naložených aut patří k „legální“ dopravní obsluze obec-
ních staveb či stavby přivaděče v Třanovicích, to ovšem tvoří jen 
určité procento a ten zbytek? Takový drobeček váží někdy 30 a více 
tun (zjištěno osobně na Elka Nova) a jezdí jich zde denně stovky. 
Cisterny, vlečky s celými kmeny stromů, zkrátka projíždí zde vše, co 
se vejde pod železniční most. Tito drobečkové by po Těrlické správně 
jezdit neměli, před uvítací cedulí Horní Suché je přece dopravní 
značka zabraňující vjezd vozidlům těžším, než 12 tun. A jezdí. Hojně 
jezdí a stále častěji a víc. Při pohledu na mapu je zřejmé, proč tomu 
tak je. Silnice 474 je v zásadě nejkratším spojením na jih, k dálnici 
Těšín/Frýdek-Místek, resp. nejkratším spojením na Slovensko a nao-
pak, směrem do nížiny, na Karvinou, Orlovou či Havířov. A tak velká 

Se zájmem jsem si přečetl in-
formaci v zářijovém Informá-
toru stran obchvatu Havířova 
i výhrady zastupitelstva Horní 
Suché k němu. Vnímám tento 
článek jako začátek jakési 
diskuse, jak by měl obchvat 
Havířova, tedy i Horní Suché, 
vypadat. Chápu základní pro-
blém – okolní obce by neměly 
na obchvatu tratit, naopak by 
měly získat. Rozumím oněm 
obavám a námitkám, tím spíše, 

že vedle poměrně rušné silnice bydlím a situace se zde rok od roku 
zhoršuje. Mám však otázku, zda navrhovaná řešení skutečně odkloní 
rušnou dopravu ze středu obce. Pokud zvítězí takzvaná severní 
varianta, pomůže k uklidnění dopravy i na Těrlické? Doufám tedy, 
že někdo ze zodpovědných lidí se tím bude zabývat a rozptýlí výše 
nastíněné obavy. A to nemluvím o tom, že se bavíme o neskutečně 
dlouhém horizontu snad 10 let, kdy by nová silnice teoreticky měla 
stát. Co bude mezitím?!

část řidičů si cestu krátí bez ohledu na dopravní značení. Dlužno 
podotknout, že ono omezení je téměř skryto na dopravní značce 

u Pacalůvky. V reálu to nemá žádný vliv, viz výše.
Po páté ráno dopravní ruch je tak značný, že musíte chtě-nechtě 

zavřít okno, aby šlo aspoň ještě na chvíli usnout. Doprava utichá po 
přechodném poledním uklidnění až někdy navečer, zredukuje se na 
přijatelnější úroveň cca 60-120 vozidel/hod., až po 23. hodině je 
konečně klid. Přes den, zejména ráno a odpoledne, přesahuje s grá-
cií počty 600 aut/hod. Nemám čas, chuť ani kapacitu dobírat se 
konkrétních čísel, přesto mám zjištěno, že z kruhového objezdu u Dvo-
ra prakticky polovina aut pokračuje směr Těrlicko po silnici 474, 
neboli Těrlické, což může činit i okolo 6 tisíc vozidel. Mám za to, že 
čísla dopravního zatížení, vycházející ze studie z roku 2020 
(1-3 tisíce aut) byla pravděpodobně ovlivněna Covidem a násled-
nými lockdowny a nemusí být zcela reprezentativní. Nyní se 
dokončuje další část rychlostní komunikace vedoucí na Třinec a Jab-
lunkov s napojením v Třanovicích. Nebude právě dokončovaná 
stavba znamenat ještě větší zesílení dopravy zde?

u Dvora, ovšem další značka je umístěna už za křižovatkou, u Hruš-
ky, a je krásně vidět, stejně jako ta na druhé straně obce, za lesem, 

Své mohou vyprávět lidé, kteří denně pomáhají před školami stran 
bezpečného přecházení dětí. Musí se stát nehoda, aby byl dodržován 
aspoň zákon stran omezení vjezdu těžkých či velkých nákladních 
vozidel? Před časem v obci probíhalo vážení nákladních aut a ka-
mionů. Proč to nezopakovat znovu? Musí mezitím někdo umřít? 

Adam Gamrot, občan Horní Suché

Naše obec potřebuje obchvat a v mezidobí omezení nákladní dopra-
vy zvlášť urgentně. Můžeme se bavit, po jaké trase by obchvat měl 
vést, není ovšem myslitelné, aby velká část dopravy si to šněrovala 
středem obce okolo dvou základních škol, obchodů i sídliště. Zásad-
ním způsobem to ovlivňuje životní podmínky obyvatel a jsem hlubo-
ce přesvědčen o tom, že zájmem zastupitelstva a zodpovědných lidí 
ve vedení Horní Suché je ony podmínky zlepšit.

komentář 
redakce

Výše uvedený text je názor občana, 
nikoliv Obce Horní Suchá.
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chci Vám v prvé řadě podě-
kovat za všechny hlasy, 
které jste mi dali v komu-
nálních volbách. Nebylo jich 
málo a moc si toho vážím. 
Pracoval jsem pro naši obec 
ve funkci místostarosty pl-
ných dvacet let. Toto obdo-
bí bylo plné překvapení a ne-
očekávaných zvratů, které 
formovaly směr, kam se vy-
dat, jakou cestou jít. Byla to 

zajímavá a různorodá práce, která mne naplňovala. Dělal jsem ji rád. 

Milí hornosušané,

Mé poděkování patří panu starostovi Ing. Janu Lipnerovi – přeji mu 

pevné zdraví, aby své úkoly mohl i nadále plnit s plným nasazením. 
Velký dík patří zastupitelům obce, zaměstnancům obce, základním 
školám, našim spolkům, lékařům, policistům, hasičům, sportovním 
a kulturním organizacím, s nimiž jsem spolupracoval. 

Věřím, že obec je v dobrých rukách a svému nástupci, Ing. 
Martinu Adamiecovi, držím palce a věřím, že vše zvládne ku pro-
spěchu obce Horní Suchá a jejich občanů. 

Děkuji Vám všem, kteří jste součástí bohatého života obce Horní 
Suchá. Vy všichni jste mi byli velkou oporou a nekonečnou inspirací 
pro práci, která nebyla jednoduchá. I nadále však budu pracovat pro 
naši obec jako radní, člen kulturní komise, finančního výboru a vý-
boru pro národnostní menšiny.

Dovolte mi Vám všem popřát do nového roku hodně zdraví a také 
klidný pohodový život.

Josef Žerdík

kultura

Nové knihy v knihovně

McQuestion Karen – Dítě noci; Ludberg 
Sofia – Jiné životy; Prose Nita – Pokojská.

Mičanová Daniela – Smrt na výstavišti; 
Březina Jiří – Nalezení.
Světové detektivky

Světová beleterie

Historické romány

Nesbo Jo – Krysí ostrov; Bjørk Samuel – 
Vlk; Cobein Harlan – Drž se blízko; 
Reavley Betsy – Křehkost; McCulloch Amy 
– Smrt v ledu; Santiago Mikel – Lhář; Fields 
Helen – Jako stín.

Vlugst van der Simone – Obchodnice z Am-
sterdamu; Cherezińska Elżbieta – Hrdá.
Naučná pro děti
Pettma Kevin - Roblox megahity; McBren 

Literatura pro děti

Komiks 

Thomas - Minecraft: kreativní příručka; 
Jelley Craig – Minecraft: příručka bo-
jovníka.

Strouhalová Helena – Dinopohádky; 
Kostka Petr – Proč se říká…?; Lewis Carroll 
– Alenka v kraji divů a za zrcadlem; Žáček 
Jan – Pépi je bůh!; Dvořáková Petra – Julie 
mezi slovy; Lindgren Astrid – Bratři lví 
srdce; Dvořák Václav – Písečníci a probu-
zení krále; Fiala Jakub – Malý fotbal 
Velkého Tuřínova.

Cube Kid – Deník malého minecrafťáka.

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

 Česká beletrie
Šišková Šárka – Ještě je čas; Viewegh 
Michal – Průměrně zamilovaný muž a jiné 
povídky; Rošková Simona – Nechci slyšet 
tvůj pláč; Vondráčková Hana – Puberťačka 
před důchodem; Preissová Martina – Mají 
v nebi skleničky?

Natanek Škuľavíková Silvia – Vzpomínky 
na starou Karvinou.

Naučná literatura

Stručovský Mart in – Hříchy otců; 
České detektivky

V říjnu 2022 jsme nakoupili do naší kni-
hovny 34 knih a zapůjčili 60 knih a 30 zvu-
kových dokumentů z fondu KF.
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tradiční obecní ples. 

Těšíme se na setkání!

Bližší informace budou před 

v obci, na webových strán-
kách obce a FB. 

akcí (v průběhu prosince) 
zveřejněny na vývěskách 

Na druhou lednovou sobotu (14. ledna 2023) 
plánujeme po roční pauze 

navirovou situací uspořádat 
způsobené nepříznivou koro-

V sobotu 5. listopadu proběhla v prostorách Dělnického domu 
a Multifunkčního centra Sušanka jedinečná akce – workshop folk-
lorního tance pod názvem . Autorem nápadu „Ve společném rytmu“
je Michal Weiser, který se jako tanečník účastnil mnoha podobných 
akcí, zejména však „Rozhybkosti“ ve slovenské Východné. Hlavní 
myšlenkou bylo seznámit zejména mládež, ale i ty starší, kteří se 
zajímají o lidovou kulturu, se základy lidových tanců. Naše obec se 
nachází blízko polských a slovenských hranic, a tak není nic zvlášt-
ního, že předmětem výuky byly tance z různých oblastí Česka, Pol-
ska a Slovenska. Nejdůležitějším úkolem bylo tedy zajistit kvalitní 
instruktory, choreografy, kteří budou garantovat vysokou úroveň 
znalostí lidových tanců a budou ochotni je předat amatérům. To se 
podařilo naplnit vrchovatě – základy tanců z okolí polského Lublinu 
předváděla choreografka souboru Lublin Katarzyna Jankowska, 
tance horalů z Podhala Jan Niemczyk a Antonia Rokosna. Česko 
reprezentoval špičkový specialista na západočeské tance – chore-
ograf souboru Mladina – Libor Hnát, a jak se tančí dynamické 
východoslovenské tance předvedla opravdová legenda, zakladatel 
festivalu „Rozhybkosti“ Vlado Michalko.

Před hlavními pořadateli pod vedením Doroty Śmilowské byl 
náročný úkol. Přihlásilo se téměř  80 účastníků z celého regionu. 
Byli to členové folklorních souborů od Jablunkova až po Ostravu, 
ale také vedoucí dětských souborů, učitelé ze škol a mateřských škol 
i individuální zájemci. S ohledem na vysoký počet tanečníků byla 
výuka rozdělena do dvou sálů a tanečníci i instruktoři se vždy po 1,5 
hodině střídali, což vyžadovalo dobrou logistickou přípravu. Ani 
zkušení tanečníci by nevydrželi 6 hodin tance bez přestávky, a tak 
organizátoři připravili v rámci polední přestávky nejen občerstvení, 
ale také možnost zvýšení teoretických znalostí o lidové kultuře, 
tancích a krojích. Přednášeli o tom významní etnografové prof. 
Daniel Kadłubiec a mgr. Jan Kuča z Muzea Ostrov lidových krojů. 
Na závěr si účastníci mohli v praxi odzkoušet, co se za celý den 
naučili. K zábavě dlouho do noci hrály na lidovou notu kapely Lipka 
a Šmykňa.

Akce se setkala s velmi pozitivním přijetím a účastníci se již 
dotazovali, zda bude pokračovat i v příštím roce. Za tento úspěch je 
třeba ocenit kromě hlavních organizátorů Doroty Śmilowské a Mi-

V Horní Suché se tančilo na lidovou notu

Członkowie MK PZKO wiele razy dowiedli, że organizacja 
nawet bardzo dużych imprez nie stwarza dla nich problemu. 
Koncerty zespołów, wystawy, spotkania absolwentów szkoły czy 
też wspólne akcje z gminą jak Fedrowani z folklorym z uczest-
nictwem nawet setek gości nie zaskoczyły nigdy naszych członków. 
Również warsztaty taneczne pod nazwą „We wspólnym rytmie – 
wyginaj śmiało ciało na ludowo” były dowodem, że umiemy 
zorganizować imprezę, z którą nie mieliśmy na razie żadnych 
doświadczeń. Pomysł, który zakiełkował w myśli Michała Weisera, 
było trzeba rozwinąć do konkretnej realizacji a zwłaszcza od 
zapewnienia źródeł wsparcia finansowego. Pomysł znalazł 
poparcie ze strony Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, który 
zapewnił fundusze ze Skarbu Państwa w ramach Rządowego 
programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Dalszym 
sponsorem imprezy był Kongres Polaków w Republice Czeskiej 
przez Fundusz Rozwoju Zaolzia. Jak zawsze niezawodnym 
partnerem naszego Koła była Gmina Sucha Górna, która użyczyła 
potrzene lokale – dużą salę w Domu Robotniczym oraz taneczną 
salę, którą zbudowała Gmina w Multifunkcyjnym Centrum 
Suszanka dla zespołu Suszanie. Własną imprezę przygotowała 
nieduża grupka ochotników pod kierownictwem Doroty Śmilow-
ské. Serwis dla uczestników zabezpieczyli członkowie zespołu 
śpiewaczego Chórek a ciastka napiekły jak zwykle panie 
z Klubu Kobiet.

chala Weisera také zkušený tým MS PZKO. Poděkování patří také 
kolektivu restaurace Dělnický dům, který připravil občerstvení. 
Pochopitelně se taková akce nemůže konat bez finanční podpory, za 
kterou je třeba poděkovat Generálnímu konzulátu Polské republiky 
v Ostravě, Obci Horní Suchá, Kongresu Poláků v ČR a firmě Black 
Point.   Ing. Marian Weiser

Ponownie pokazaliśmy, że potrafimy

Ing. Marian Weiser

Uczestnicy warsztatów tanecznych ocenili sam pomysł jak 
również perfekcyjną organizację całej imprezy. Ponieważ tancerze 
przybyli z całego regionu od Jabłonkowa przez Cieszyn, Karwinę aż 
do Ostrawy, więc była to świetna reklama umiejętności naszego 
Koła.

Obecní ples



Po celý den, očekáváme mezinárodní účast, přijedou k nám soutěžící 
z celé České republiky, z Polska a Slovenska. Soutěž je také 
podporována obcí Horní Suchá. 

V neděli 4. prosince se v Dělnickém domě Horní Suchá uskuteční po 
celý den soutěž v latinskoamerických a standardních tancích Marendi 
ProAm Cup 2022.

Během odpoledních a večerních hodin se bude konat dospělá párová 
soutěž v Pro-Am, kdy amatérská tanečnice/tanečník, tančí s profesio-
nálním tanečníkem. Tak, jak to znáte z televizní soutěže 
STARDANCE. Soutěž je součástí Diamond Tour (série soutěží Pro-
Am po celé České republice). V rámci večera proběhne soutěž i pro 
seniory, kteří jsou rozděleni podle věkových kategorií.

Od ranních hodin až do odpoledne proběhne Mistrovství Moravy 
Solo Girls. Je to soutěž věnovaná holkám v dětské a juniorské 
kategorii, které mají tanec rády, ale nemají tanečního partnera. Soutěž 
je rozdělená podle výkonnostních a věkových kategorií.

Všechny občany obce Horní Suchá, jejich rodiny a známé srdečně zveme na tuto taneční událost. Vstupenky jsou dostupné k zakoupení až 
na místě. 

Další informace o soutěži najdete na www.marendiproamcup.com. Filip a Anna Swětíkovi, organizátoři soutěže 
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Taneční soutěž

Dobrovolnice z farnosti letos opět upekly 
sladké výrobky, které byly prostřednictvím 
balíčků nabízeny k prodeji. Výtěžek z pro-
deje ve výši 13.000 Kč letos putuje mezi 
společnost Krásná rehabilitace s.r.o., která 
se zabývá pomocí hendikepovaným oso-
bám, a organizaci Papežská misijní díla, 
která pomáhá misijním katolickým die-
cézím v České republice, ale také v Zambii, 
Ugandě a Keni.

V neděli 23. října uspořádala Římskokato-
lická farnost Horní Suchá již třetí ročník 
charitativní akce Koláč pro dobrou věc.

Všem účastníkům této krásné charitativní 
akce děkujeme za příspěvky a velké podě-
kování patří především ženám, dámám i dív-
kám, které upekly vynikající cukrářské 
výrobky.

Za farnost Horní Suchá Jana Sikora 

III. ročník 
Koláče pro dobrou věc

k ekologicky zaměřené akci s názvem Zele-
ná Evropa, jejímž cílem bylo prostřednict-
vím úklidu části naší obce přispět ke 
zlepšení životního prostředí. Na programu 
byly aktivity jako sbírání a třídění odpadu, 
hrabání listí v centru obce i v Parku hrdinů 

3 do 6 let. Do přípravky nastoupilo 12 dětí.

Náš kolektiv se v říjnu nově rozrostl. 
Zahájili jsme přípravu našich nejmladších 
talentů prostřednictvím přípravky mladých 
hasičů, která je určena pro děti ve věku od 

Ve druhé polovině října jsme se připojili 

Významnou novinkou pro rok 2022 je 
také naše zapojení do celorepublikové 
soutěže s názvem Zimní halové kvarteto. 
Jedná se o seriál 10 závodů ve štafetě 4 x 60 
metrů. Úspěšně jsme doposud absolvovali 
závody v Opavě a Třebíči a připravujeme se 

a také vzdělávání formou povídání o život-
ním prostředí a také o historii parku. 

Letošní školní rok začal pro naše mladé 
hasiče akčně. Hned v sobotu 10. září se v naší 
obci konalo II. kolo pohárové soutěže 
M.L.O.K. (Mládežnická Liga Okresu 
Karviná), kdy družstvo mladších vybojova-
lo krásné druhé místo. Koncem září pak pro-
běhlo vyhodnocení krajské soutěže TFA 
mladých hasičů. Po sérií šesti soutěží se naši 
tři svěřenci umístili těsně pod vrcholem, a to 
na čtvrté příčce. Na stupně vítězů se však 
podařilo vystoupat Timonovi, který vybojo-
val skvělé druhé místo v kategorii (12-15 let).

Podzim u mladých hasičů

Jana Sikora

na závody v Trutnově, Ledči nad Sázavou, 
Havlíčkově Brodě a Hlubočkách, které 
proběhnou ještě do konce letošního roku.

Ten bude pro náš kolektiv také ve znamení 
zábavy, protože začátkem prosince s dětmi 
vyrazíme na víkendový pobyt na hory. Za 
laskavé podpory Nadace OKD zde oslavíme 
svátek svatého Mikuláše.

Upozorňujeme, že v průběhu roku může dojít k jakýmkoliv změnám, ať u telefonních 
kontaktů i termínů plánovaných akcí, apod., za které zodpovídají jejich pořadatelé. 

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

Obec Horní Suchá každoročně vydává kalendář, který bude postupně v průběhu 
prosince distribuován do domácností a firem prostřednictvím soukromého doručovatele. 
Nájemcům obecních bytů bude předán osobně při úhradě nájemného nebo 
prostřednictvím stanovených domovníků. Tentokrát v něm prezentujeme fotografie ze 
života žáků našich škol.

Obecní kalendář pro rok 2023
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V listopadu své významné výročí slaví tito občané:

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

společenská�rubrika

Olga Orszuliková (96), Jaroslav Kněžík (80), Arnošta Łukoszová (80),

Helena Vorlová (80) a Erich Przybyla (80).

Podzim nemusí být jen ve znamení rychle 
se zkracujících dní a nálady pod psa. Podzim 
bude takový, jaký si ho uděláme. My si pod-
zim s dětmi děláme pěkný a bohatý na aktivity.

• 15. 10. – Výlet do Brna za kulturou do 
„Muzea romské kultury“. V rámci pro-
hlídky muzea měly děti taneční vystoupení.

• 18. 10. – Vzdělávací školení v Opavě na 
téma „Emoce“.

• 19. 10. – Obrázková soutěž na téma Pod-
zim. Vítězný obrázek, který vybrala porota 
(p. Mračna a další), byl zarámován a zdobí 
prostory Sušanky.

• 20. 10. – Rukodělné tvoření z přírodních 
materiálů. Podzim je bohatý na spadané listí, 
děti si nasbírají listí z různých stromů či keřů 
a mohou tvořit. Tuto aktivitu milují.

Podzim ve Velké náruči

Kromě těchto aktivit máme také aktivity 
vzdělávací, a to doučování (každé úterý a čtvrtek).

• 12. 11. – Podzimní taneční soustředění jsme 
si užili. Zahájili jsme ho snídaní a seznámili 
se s programem na celý den. Po tréninku 
jsme jeli do Havířova, kde jsme měli tři 
taneční vystoupení: v Globusu, u kyvadla a 
v McDonaldu.

• 28. 10. – Halloween a dětská diskotéka s úko-
ly a soutěžemi pro děti, zapojit se mohli také 
rodiče. Všechny děti přišly v úžasných stra-
šidelných kostýmech.

• 11. 11. – Společné focení.

Renáta Češková, Velká náruč

Děkujeme za podporu Nadaci OKD, 
Moravskoslezskému kraji, Nadaci ČEZ a pře-
devším naší obci Horní Suchá.

Tříkrálová sbírka 2023 je za rohem. I letos její úspěch stojí na 
Třech králích, a především ochotě a štědrosti dárců. Svými dary 
přispíváte dobré věci, jelikož díky Vám jsou realizovány projekty 
pro ty nejpotřebnější. Pojďte i tentokrát do toho s námi a zapojte se 
do Tříkrálové sbírky!

Hledáme ochotné děti a dospělé, kteří by nám pomohli v rea-
lizaci Tříkrálové sbírky!

Jak můžete pomoci? Jednoduše! Vytvořte skupinku, kterou tvoří 
Tří králové (obvykle děti) a jeden vedoucí (osoba starší 15 let). 
Můžete se přihlásit i jako jednotlivci a my se pokusíme dát vaši 
skupinku dohromady. Všechny potřebné informace, pokladničky 
a další potřebné věci ke koledování Vám předá místní koordinátor 
nebo koordinátor Tříkrálové sbírky, paní Alina Humel, kterou 
můžete kontaktovat na tel. čísle +420 605 205 638 nebo na e-mailu 
alina.humel@ceskytesin.charita.cz. Jako poděkování máme pro 
koledníky připravené drobné dárky, promítání pohádky v kině v Čes-
kém Těšíně, Těrlicku a Karviné, a loutkové divadlo pro nejmenší 
koledníky.

Tříkrálová sbírka bude probíhat ve dnech 1. až 15. ledna 2023, 
v tomto období můžete vhodit svůj příspěvek do Tříkrálové 
pokladničky, na oplátku si můžete vyslechnout koledu a Tři králové 
požehnají Vašemu domu, aby se v něm po celý rok drželo zdraví, 
štěstí a blahobyt. Přispět však můžete i dalšími způsoby. Zapečetěné 
statické pokladničky naleznete v městě Český Těšín i jeho okolí, 
p ř i s p ě t  m ů ž e t e  i  o n l i n e  p ř e s  w e b o v é  s t r á n k y 
www.trikralovasbirka.cz nebo převodem na účet 66008822/0800. 

Tříkrálová sbírka
Pro podpoření potřebných z vašeho okolí nezapomeňte uvést PSČ 
(737 01) u prvního způsobu platby, a variabilní symbol (777988002) 
u druhého způsobu platby. Držitelé chytrých telefonů můžou využít 
jednoduché platby pomocí QR kódu. 

Chcete o sbírce a koledování vědět víc? Všechny informace 
ohledně Tříkrálové sbírky 2023 najdete na internetových stránkách 
Charity Český Těšín www.ceskytesin.charita.cz nebo na stránkách 
sbírky www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme, že pokračujete v této krásné tradici a pomáháte 
potřebným lidem v našem okolí!

Alina Humel, propagační pracovník



školství číslo�11�•�2022�•�strana�8

Školáci opět vyzdobili svými svítícími skleničkami hřiště, aby byl 
příchod opravdu jedinečný. Za velké tmy a rozsvícených lampionů, 
lucerniček a jiných světýlek prošel průvod potemnělou obcí. Dětem 
zářily oči, starší si po cestě povídali a bývalí žáci se hlásili ke svým 
učitelům a kamarádům. Na hřišti u školy přátelská atmosféra 
vydržela hodně, hodně dlouho.

Mgr. Marcela Szlachtová

Máme tu další rok, a s ním i tradiční akci Sdružení rodičů – lampi-
onový průvod. Na ten se těšili od nejmenších až po deváťáky 
všichni. A nikomu vůbec nevadilo, že se na ně počasí zlobilo.

Tak zas příští rok a snad i za lepšího počasí.

Lampionový průvod

Aby bylo u nás veselo, zavítali k nám 3. října Mechulaláci s pro-
gramem Veselé zpívánky. Melodické písničky byly doprovázeny 
hrou na různé hudební nástroje (kytaru, housle, banjo). Dětem se 
zpívánky moc líbily, odměnily účinkující bouřlivým potleskem.

Samozřejmě myslíme i na naše zdraví. Opět s dětmi navštěvujeme 
pravidelně solnou jeskyni v areálu Sportovního a relaxačního centra 
Na Císařství. Děti zde tráví čas pohybovými hrami v tělocvičně a ná-
sledně relaxačním odpočinkem v příjemném přítmí solné jeskyně. 
Relaxační atmosféru doplňuje uklidňující hudba.

V kroužku Malí zahradníci, ve spolupráci se Svazem zahrádkářů 
z Horní Suché, děti zpracovaly zeleninu i jiným způsobem než 
vařením. Z dýní vydlabali krásná strašidla a bubáky, které nám 
dělají parádu jako dekorace před vstupem do školky.

I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s MŠ Klubíčko z Ha-
vířova. Třída zelený balónek, tedy třída předškoláků, v rámci této 
spolupráce dne 7. října strávila dopoledne návštěvou Prckova ráje 
v Havířově, kde se děti skvěle bavily a do školky se vrátily s úsmě-
vem a spoustou zážitků.

Nejstarší děti zahájily také plavecký kurz, kde se seznamují hravou 
formou se základy plaveckých stylů. Nechybí ani čas na volné plavání, 
kdy děti mají možnost si samy hrát, skákat a dovádět s kamarády.

K podzimu neodmyslitelně patří sklízení úrody ze zahrádek a ná-
sledné zpracování ovoce a zeleniny. Ve třídách se vařila zeleninová 
polévka, pekly se jablečné štrůdly, připravovaly se ovocné a zeleninové 
saláty. Školkou se linula překrásná vůně a děti si moc pochutnaly.

A z čeho máme všichni největší radost? Konečně jsme se dočkali. 
Po rozsáhlé a časově náročné rekonstrukci máme krásnou, barevnou 
zahradu. Ponuré betonové plochy byly pokryty barevným 
měkoučkým povrchem s veselými hravými prvky pro děti. 

Těšíme se, co nám přinese listopad!

Díky krásnému podzimnímu počasí si můžeme užívat pobytu na 
této naší nové a krásné zahradě, děti jsou nadšené a moc se jim 
změna k lepšímu líbí, tak snad ještě bude příznivé počasí, aby se děti 
mohly vydovádět a všeho nového si pořádně užít.

Za MŠ Eva Sliacká

Říjnové zprávičky ze školky

Pod koniec września przedszkolacy nawiązując do tygodniowej 
tematyki zajęć mieli okazję wybrać się na wycieczkę do sadu w Ha-
wierzowie Żywocicach. Dzieci zwiedziły sad, same zrywały jabłka, 
zobaczyły ule. Z jabłek przywiezionych do przedszkola upiekły 
pyszne ciasto.

Jeszcze w październiku przedszkolacy wyjechali na fajną 
wycieczkę. Najpierw dzieci były na ekskursji w Lutyni Dolej na 
Farmie Bezdínek. Miały okazję zobaczyć szklarnie, w których są 
uprawiane ogórki i pomidory. Dowiedziały się ciekawostki o ho-
dowli pszczół. Na koniec odbyła się degustacja smacznych 
pomidorów i ogórków. W drugiej części wycieczki przedszkolacy 
pojechali do Bogumina na plac zabaw w Parku Petra Bezruče. 
Można było poszaleć na przełaźniach, oglądać zwierzęta. Wszyscy 
wrócili do przedszkola zadowoleni.

W Kolorowym Przedszkolu rok szkolny 2022-2023 rozpoczął się 
wesoło i pracowicie. Zaraz we wrześniu odbyła się wycieczka do 
ZOO w Ostrawie. Pogoda dopisała a dodatkowym bonusem był 
ciekawy wykład przewodniczki o życiu i zwyczajach słoni.

Na początku paździenika rodzice zorganizowali tradycyjną 
„Latawcówkę”na Paszówce w Suchej Górnej. Każda rodzina 
popisała się swym latawcem. Następnie dzieci jeździły na koniach, 

rodzice rozpalili ognisko, opiekano parówki, wszyscy zajadali się 
pysznymi wypiekami, które przygotowały mamy. 

Kiedy w październiku wróciła do nas piękna i ciepła pogoda, 
dzieci wybrały się na przechadzkę do pobliskiego lasu. 
Obserwowały przyrodę, słuchały odgłosów lasu. Największą frajdą 
było zbieranie grzybów. Dzieci spędziły czas na świeżym powietrzu 
w otoczeniu malowniczej przyrody leśnej.

W listopadzie przedszkolacy rozpoczęli odwiedzać solną grotę. 
Tak minęly pierwsze miesiące nowego roku szkolnego w Kolo-

rowym Przedszkolu. 

Nauczycielki z Kolorowego Przedszkola

W Kolorowym Przedszkolu 
jest wesoło
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V říjnu se v Albánii konalo Mistrovství Evropy ve vzpírání do 23 let, 
kde ve váze do 61 kg startoval náš František Polák. 

Jeho vystoupení bylo velmi úspěšné, vybojoval dvě bronzové 
medaile, a to v trhu výkonem 109 kg a ve dvojboji výkonem 240 kg. Je 
to obrovský úspěch vzpěrače z Horní Suché, jeho vystoupení je 
nejlepší ze všech českých reprezentantů!

Další zdařilé vystoupení v této soutěži předvedla Vendula Šafra-
tová, která ve své váze skončila ve dvojboji na 5. místě a v nadhozu 
výkonem 107 kg dokonce na 4. místě. Medailová příčka v nadhozu jí 
unikla z důvodu netaktického vedení reprezentačního trenéra, a to 
o pouhý jeden kilogram.

Třetím reprezentantem České republiky z Horní Suché byl závod-
ník Martin Štreichl, který v nadhozu skončil na 6. místě, v trhu osmý 
a ve dvojboji sedmý, soutěžil ve velké konkurenci 23 závodníků.

Další úspěchy našeho oddílu:
• V nejvyšší soutěži první ligy mužů skončilo naše družstvo na 

druhém místě za Baníkem Havířov, za námi skončily oddíly TJ 
Holešov, TJ Bonatrans Bohumín, Brno a Sokol Ostrava. Chci 
podotknout, že v 1. lize startuje naše družstvo již 4 roky (od roku 
2019), z toho v letech 2019 a 2020 jsme vybojovali bronzové medaile, 
v roce 2021 jsme získali titul Mistra České republiky a tento rok jsme 
obsadili stříbrnou příčku. Je to skvělá bilance a ocenění činnosti 
našeho oddílu.

• Mimořádného úspěchu docílily i naše ženy, které ve složení Ša-
fratová, Sikorová, Vybíralová a Steinfeldová startovaly ve 2. lize, 
v níž zvítězily ve všech kolech a vybojovaly postup do 1. ligy žen pro 
rok 2023.

Příznivci vzpírání budou mít díky našemu oddílu možnost vidět 
v Horní Suché nejvyšší vzpěračskou soutěž nejen v lize mužů, ale také 
v lize žen.

Emil Brzoska, trenér oddílu

Mimořádný úspěch Františka Poláka

Ceny: všechny děti, které poběží, obdrží odměnu. Každý dospělý běžec 

Občerstvení zajištěno, dobrou náladu si přineste s sebou!

Čas prezentace účastníků: 8:30 – 10:00 hodin

Dětské běhy: start od 9:30 hodin; 200 m – 400 m – 800 m (dle kategorie)
Trať dětského běhu: závodní okruh ve sportovním areálu SK HS

• Kategorie ženy:

• Kategorie děti: 

D2 – dívky a chlapci 6 až 7 let – 400 m

• Kategorie muži: 

Petr Bębenek

Ž1 – do 34 let, Ž2 – 35 až 44 let, Ž3 – 45+ 

Startovné: dětské závody zdarma, dospělí 50,- Kč.   

Sportovní klub Horní Suchá pořádá za podpory Obce Horní Suchá na 
druhý svátek vánoční běh pro děti i dospělé. 

D5 – dívky a chlapci 13 až 15 let – 800 m

D3 – dívky a chlapci 8 až 9 let – 400 m

M1 – do 39 let, M2 - 40 let až 49 let, M3 50+

Hlavní závod muži a ženy: start v 10:30 hodin; 5 km

D1 – dívky a chlapci 0 až 5 let – 200 m 

Více informací na webu: https://www.fotbalhornisucha.cz/

Dětské běhy se uskuteční přímo ve sportovním areálu. Rodiče, kteří budou 
chtít běžet hlavní závod, mohou nechat své děti na hlídání pod dozorem v sále 
hlavní budovy sportovního areálu. 

Přijďte po náročném vánočním hodování rozhýbat tělo unavené pobytem 
na gauči a konzumací cukroví. Čeká vás i vaše děti pohyb zábavnou formou 
na čerstvém vzduchu na trati hlavního závodu, měřícího 5 km a vedoucího ze 
Sportovního areálu František (fotbalový stadion) na ul. U Lékárny po stezce 
do centra Horní Suché a zpět. 

„Rychlost ani styl není důležitý, jde o radost z pohybu.“

D 4 – dívky a chlapci 10 až 12 let – 800 m

obdrží upomínkový předmět od Obce Horní Suchá.

Nultý ročník Štěpánského běhu Horní Suchou
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