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II. Obecní úřad

II.1. Zaměstnanci OÚ

Podle organizačního řádu, který schválila RO, pracovali na OÚ, kro-
mě zvolených starosty Ing. Jana Lipnera a místostarosty Josefa Žerdíka, 
tito zaměstnanci:

Halina Fialová, vedoucí pracoviště vnitřní správy.
Dorota Lukeszová, sekretariát starosty.
Irena Korecká, úsek vnitřní správy, matriky, kultury, evidence obyvatel.
Věra Kývalová, úsek místního hospodářství.
Iveta Martiníková, úsek školství, bytový fond, nebytové prostory, DPS.
Karla Hermanová, úsek přestupků, zemědělství.
Šárka Malerzová, úsek sociální agendy, místní poplatky za odpad.
RNDr. Romana Bandíková, úsek účetnictví a rozpočtu.
Martin Miczka, úsek územního plánování a stavebního řádu.
Ing. Marie Sobolová, úsek územního plánování a stavebního řádu pro 
fyzické osoby.
Mária Sládečková, investor-veřejné zakázky.

Poznámka: Kompletní organizační řád je uložen v archivu OÚ.
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III. Činnost obecního zastupitelstva

III.1. Důležité body ze zasedání ZO a RO v roce 2006

Poznámka: Kompletní zápisy a usnesení ze zasedání ZO a RO jsou 
uloženy v archivu Obecního úřadu Horní Suchá.

Pokud není uvedeno jinak, při podpisu smluv zastupoval Obec Horní 
Suchá Ing.Jan Lipner, starosta obce.

RO 5. 1 .2006
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce ponechat název 
školy v tomto znění: „Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace“.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytování bezpečnostních 
služeb uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a CENTR GROUP, a.s., Kel-
tičkova 1231/31, Ostrava zastoupenou p. Jaroslavem Pajonkem, předse-
dou představenstva. Předmětem smlouvy je střežení osob a majetku v ob-
jektech v Průmyslové zóně František v Horní Suché za cenu 78,- Kč/hod. 
za jednoho pracovníka a 80,- Kč/hod. za jednoho pracovníka se psem. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila podání žádosti o dotaci z dotačního 
programu Moravskoslezského kraje „Podpora přípravy projektů v oblasti 
životního prostředí a zemědělství“ na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních 
vod obce Horní Suché“.
Poznámka: Dotace nakonec nebyla krajem poskytnuta.
– Rada obce Horní Suchá zamítla žádost Klubu hornických důchodců 
v Horní Suché ze dne 28.11.2005 o proplacení nákladů na opravu prona-
jatých nebytových prostor v objektu čp. 1367/5a na ul. Vnitřní na pozem-
ku parc.č. 180/2 v katastrálním území Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o objekt restaurace v bývalé mateřské škole.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000,- Kč manželům Aleně a Radkovi Urbanovým, Stonavská 408/43, 
Horní Suchá za plynofikaci rodinného domu.
Poznámka: Obec tím podporuje přechod na ekologické vytápění. Má zá-
jem o připojení co nejvíce občanů obce, aby se nemusela vracet dotace.
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Mimořádná RO 9. 1. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a SWP Trading, a. s., Sokolovská 6181/1a, 
Ostrava-Poruba zastoupenou Ing. Martinem Piperkem, předsedou před-
stavenstva a Ing. Josefem Kočím, místopředsedou představenstva. Před-
mětem smlouvy je pronájem pozemků:

– část pozemku parc.č. 1055/1 – ostatní plocha
– parc.č. 1055/76 – zastavěná plocha a nádvoří
– část pozemku parc.č. 1055/50 – zastavěná plocha a nádvoří
– parc.č. 1055/40 – zastavěná plocha a nádvoří
– parc.č. 1055/52 – zastavěná plocha a nádvoří

vše v katastrálním území Horní Suchá, Průmyslová zóna František, na 
dobu určitou do 31. 12. 2020. Účelem nájmu je vybudování a provoz zá-
vodu na výrobu bioetanolu.
Poznámka: Jedná se o západní část PZF o rozloze zhruba 7 hektarů.

RO 20. 1. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor v sute-
rénu obecního domu na ul. Chrost čp. 1177 v Horní Suché panu Ing. An-
tonínu Maršálkovi, Dr. Glazera 1212/21, Horní Suchá za účelem provo-
zování cestovní agentury, terminálu Sazky a drobného prodeje zboží.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
3 000,- Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů v Horní Suché na 
léčbu a rozvoj včelařství.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VS 
projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou 
Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmě-
tem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Zřízení 
přechodu pro chodce ul. Stonavská – Osvobození + zřízení nového přecho-
du pro chodce přes ul. Stonavskou v prostoru křižovatky s ul. Chrost“ za 
cenu 71 400,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o provozování vodního díla 
uzavřenou mezi provozovatelem Severomoravské vodovody a kanaliza-
ce Ostrava a. s., 28. října 169 zastoupeným Doc.Dr.Ing. Miroslavem 
K ynclem, generálním ředitelem a vlastníkem Obcí Horní Suchá. Před-
mětem smlouvy je provozování vodního díla „Vodovod na ul. Volontérské 
a Na Koutech v Horní Suché I. etapa“.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřenou 
mezi spol. Technoprojekt a. s., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava zastou-
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penou Ing. Martinem Puštíkem generálním ředitelem a Obcí Horní Su-
chá na zpracování projektové dokumentace „Průmyslová zóna František 
– Horní Suchá – projekt regenerace a rozvoje zóny“, kterým se zvyšují 
náklady projektových prací o 95 200 Kč včetně DPH. Tím se zvyšuje cel-
ková cena díla na 1 931 451,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřenou 
mezi VAPES CE, s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou La-
dislavem Čečotkou, jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá, kterým se 
zvyšují náklady stavby a prodlužuje termín provádění stavebních prací pro 
stavbu „Stavební úpravy zdravotního střediska na bytové jednotky v PZ 
František v Horní Suché – objekt A“ o 85 865,01 Kč vč. DPH. Předmět 
díla se rozšiřuje o objem prováděných omítek, tím se zvyšuje cena díla na 
1 669 857,21 Kč vč. DPH. Prodloužení termínu provádění stavebních 
prací do 28. 2. 2006 je nutné z důvodu zvýšení objemu a pracnosti staveb-
ních prací.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-
nou mezi IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava zastoupenou Ing. Petrem 
Kotlánem, jednatelem a Obcí Horní Suchá, kterým se zvyšují náklady na 
zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Odkanalizování a čiště-
ní odpadních vod v obci Horní Suchá“ o 72 524,- Kč vč. DPH, cena díla 
se zvyšuje na 1 613 931,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi JU-
BAR, spol. s r. o., Stonava 842 zastoupenou Vladimírem Bártem a Obcí 
Horní Suchá, na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Tech-
nická infrastruktura sídelního útvaru Horní Suchá – lokalita Kouty“ za 
cenu 5 141 672,60 Kč vč. DPH. Zahájení stavebních prací nejpozději do 
1. 5. 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VA-
PES CE, s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou Ladislavem 
Čečotkou, jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá, pro stavbu „Sta-
vební úpravy zdravotního střediska na bytové jednotky v PZ František 
v Horní Suché obj. B“ za cenu 1 999 262,95 Kč bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá zařadila požadavek Obecní knihovny v Horní 
Suché na úpravu rozpočtu v následujících položkách:

– 5137 drobný hmotný majetek 9 000,- Kč
– 018 drobný nehmotný majetek 3 000,- Kč

do příští rozpočtové úpravy (zakoupení monitoru k počítači, antivirového 
programu (AVG).
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RO 2.2.2006
– V návaznosti na usnesení rady obce, které se týkalo úpravy parku pod 
obecním úřadem pro využití technikou, rada obce Horní Suchá po poradě 
ze stavebním úřadem a referentem správy zeleně a údržby konstatovala 
následující:
a) pro stavbu jakéhokoliv chodníku či pěšiny v parku je potřeba rozhod-

nutí stavebního úřadu, totéž se týká srovnání terénu v parku
b) OKD a. s. Ostrava – vlastník pozemků ve svém vyjádření požaduje 

před zahájením řízení o povolení stavby majetkové vypořádání po-
zemků

c) bez ohledu na způsob konečného vyřešení problému je potřeba geo-
metrického zaměření terénu, které bude řešit sklon pozemků pro od-
vodnění a zaměření budoucího chodníku, který bude spojovat objekty 
domů s pečovatelskou službou a Park hrdinů můstkem přes potok 
Sušanka.

d) souběžně vyvolat další jednání s OKD a. s. o ceně ve výši 869 000,- Kč, 
která vychází z „tržního“ znaleckého posudku vypracovaného 
JUDr. Karlem Konečným. Rozpory ve znaleckém posudku: 40–50 % 
pozemků pro parkovací plochy (nesmysl), zohlednění „dobré polohy“ 
v centrální části obce (zátopová oblast, opět nepravdivé).

Úkoly:
1) opětovné jednání s OKD a.s. ve věci ceny pozemků
2) geodetické zaměření – výškopis a polohopis
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o pronájmu elek-
trozařízení, uzavřené mezi DIAMO s. p., o. z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 
Ostrava zastoupený Ing. Janem Matušínským, vedoucím střediska a Ob-
cí Horní Suchá. Tímto dodatkem dochází k úpravě platebních podmínek 
za užívání předmětu nájmu (měsíčně 10 000,- Kč, z toho nájem trafosta-
nic 1 000,- Kč a 9 000,- Kč ostatní) a prodloužení smlouvy na dobu urči-
tou do 31. 3. 2006.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení návr-
hu rozdělení grantů pro rok 2006 na spolufinancování projektů, jejichž 
cílem je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, 
společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá v celko-
vé výši 394 900,- Kč tak, jak jej předložila komise k posouzení žádostí 
o grant.
– Rada obce Horní Suchá schválila konečné znění kroniky obce Horní 
Suchá za rok 2003.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
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skytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu František Hor-
ní Suchá.

ZO 14. 2. 2006– usnesení
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo bezúplatný převod pozem-

ků parc.č. 3140/4, 3140/3 a přijetí daru pozemku parc.č. 368/3 vše 
v katastrálním území Horní Suchá do majetku obce.

 Poznámka: Chodník u křižovatky „Dvůr“.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschválilo odkoupení pozemku 

parc.č. 445/1 v katastrálním území Horní Suchá o výměře 17 750 m2 
do majetku obce.

 Poznámka: Pole souběžné s ul. Chrost u sídliště.
3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku parc.

č. 3161/24 o výměře 4 m2 a pozemku parc.č. 3161/37 o výměře 46 m2 
v katastrálním území Horní Suchá do majetku obce za cenu 59,- Kč 
za m2. Poznámka: ul. Lesní.

4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přijetí daru pozemků parc.
č. 379/6, 377/6, 378/6, 380/4, 382/5 a 372/2 vše v katastrálním úze-
mí Horní Suchá.

Poznámka: Chodník mezi potokem Sušanka a Pizzerií.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo ponechání názvu základní 

školy s polským jazykem vyučovacím v tomto znění „Základní škola 
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, pří-
spěvková organizace“.

6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozdělení grantů pro rok 
2006 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, 
sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organi-
zací, sdružení a církví v obci Horní Suchá v celkové výši 394 900,- Kč 
tak, jak jej předložila komise k posouzení žádostí o grant.

Poznámka: Rozdělení finančních prostředků viz kapitola III.3. Rozděle-
ní grantů pro rok 2006.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční do-

tace ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu František v Horní Suché.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo prodej pozemku parc.

č. 1111/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 116 m2 v ka-
tastrálním území Horní Suchá firmě AGADAN spol. s r. o., Na 
Františku 1365/3, Horní Suchá za cenu 150,- Kč za m2.

Poznámka: PZF.
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RO dne 16. 2. 2006
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele základní ško-
ly PaedDr. Jaromíra Zelníčka a vyslechla následující informace:
a) zápis dětí pro školní rok 2006/2007 v počtu 39 žáků
b) platba za jídlo:  
 – cizí strávník 40–42,- Kč
 – Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím 

Horní Suchá, příspěvková organizace38–40,- Kč
 – zaměstnanci obce 45–47,- Kč (19% DPH)
 – celkové navýšení o 2,- Kč na jedno jídlo díky zvýšení cen energií 

a mezd kuchařek
c) rekonstrukce školní kuchyně (namontování měření spotřeby TUV)
d) rekonstrukce osvětlení
e) malování v období prázdnin
f) průběh lyžařského výcviku
g) rok 2004–2006 kontrola hospodaření
Úkoly:
– prověřit možnost otevření další třídy v mateřské školce (nové oddělení)
– dotace na rekonstrukci školního hřiště – zjištění dotačního programu
– rekonstrukce kotelny, vyhodnocení a srovnání nákladů na nákup plynu 
a tepla (Ing. Pirochta) v letech 2004 a 2005, možnosti zaměstnání topiče, 
systém vytápění do budoucna
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce sportovní 
haly p. Miroslava Klímka a vyslechla následující informace:
a) možné zatížení střechy na hale. Dne 8. 2. byl odstraněn sníh ze střechy 

nad hlavním vchodem. Pan Klímek převzal část statického výpočtu zatí-
žení střechy sněhem, byla stanovena kritická výška sněhové pokrývky.

b) vyúčtování služeb u nájemníků 16 000,- Kč p. Smugalová, 11 000,- Kč 
p. Mojžíšová – přeplatek za rok 2005

c) návrh snížení záloh na služby v nájemném
d) vzduchotechnika – revize včetně zápisu KlimontEx, servisní prohlíd-

ka 6 500,- Kč vč. DPH a filtru do klimatizace jednou za půl roku
e) odklízení sněhu kolem haly – p. Klímek, p. Kocur, nádoba na posyp 

je už umístěna
f) nepořádek v prostorách haly, kontrola, která byla předem nahlášena 

(PET láhve)
g) Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím obsa-

dila halu max. 10× v období září 2005 až leden 2006



15

Úkoly:
– zjistit cenu měřidla tepla pro prostory p. Smugalové
– zvýšení návštěvnosti squashe o 1 až 2 hodiny denně
– uspořádání soutěže „O pohár starosty“
– badminton – turnaj v květnu (článek v Informátoru, každé číslo až do 
května)
– reklama na příjezdových komunikacích
– úklid na schodech – p. Smugalová se má podílet na úklidu šaten a sprch, 
p. Mojžíšová úklid schodišť, nutnost vypracování dohody
– vyřešit proražené dveře na hale – zjistit pachatele
h) pracovní úvazek u p. Kocura není třeba zvyšovat na 8 hodin. Dovole-

né a odpracované hodiny jsou doladěné. Trénování florbalu v pracov-
ní době – podpora mládeže.

– Rada obce Horní Suchá schválila zadání zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy západního křídla v PZ 
František v Horní Suché“ Ing. Petru Chlebikovi, Pěší 2/444, Horní Su-
chá za cenu 293 930,- Kč vč. DPH. Jedná se o bývalou správní budovu.
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání zpracování projektové doku-
mentace pro stavbu „Stavební úpravy na ul. Centrum v Horní Suché“ 
Ing. Petru Chlebikovi za cenu 35 700,- Kč vč. DPH. Jedná se o bývalý 
dům chovatelů.
– Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu plánovaných investičních 
akcí provedení izolace budovy Obecního úřadu včetně vybourání schodiš-
tě do budovy a rampy ke kotelně.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí objasněnost trestných činů 
v okrese Karviná a v obci Horní Suchá v roce 2005: bylo spácháno 
191 trestních činů z toho bylo objasněno 45,03 %.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
4 000,- Kč Zuzaně Sýkorové, Stavební 1/1225, Horní Suchá na přípravu 
a účast na ME neslyšících v halové kopané v roce 2006 v Moskvě.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000,- Kč Petře Kocurové, Těrlická 6/971, Horní Suchá na účast na 
soustředění ve vodním lyžování v Izraeli v březnu 2006.

Mimořádné zasedání RO 22. 2. 2006
– Rada obce Horní Suchá stanovila rozdělení pravomocí ve stavebním 
úřadě Obecního úřadu Horní Suchá takto: 
– do stavebního úřadu Obecního úřadu Horní Suchá jsou zařazeni dva 
zaměstnanci obce, z nichž jeden vykonává veškeré činnosti spojené s je-
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ho chodem pro fyzické osoby a druhý totéž vykonává pro právnické oso-
by a podnikající fyzické osoby, přičemž oba jsou přímo řízení starostou 
obce.
Poznámka: Jedná se o faktické zrušení funkce vedoucího stavebního úřa-
du.

RO 2. 3. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu uza-
vřené mezi p. Eliškou Mojžíšovou, Astronautů 9/1094, Havířov-Město 
a Obcí Horní Suchá, kterým se snižuje výše roční zálohy za služby z část-
ky 28 000,- Kč na 24 000,- Kč a nájemce se zavazuje podílet se na úklidu 
vstupní chodby, schodiště a levé části ochozu.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu uza-
vřené mezi p. Evou Smugalovou, Horní Těrlicko 657 a Obcí Horní Su-
chá, kterým se snižuje výše roční zálohy za služby z částky 40 000,- Kč na 
30 000,- Kč a nájemce se zavazuje podílet se na úklidu používaných šaten 
a sprch.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí situaci na Základní škole 
a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace týkající se mezd jejich zaměstnanců a požadavku ředitele na 
zvýšení částky poskytnuté z rozpočtu obce na dofinancování mezd. Záro-
veň rozhodla přizvat na své zasedání ředitele polské školy Mgr. Bohdana 
Prymuse a Mgr. Marciniakovou k vysvětlení této situace a se záměrem:
a) vysvětlení této částky (proč je rozpočítána na konkrétní osoby a měsíce)
b) rozkrytí požadované částky 404 000,- Kč (co je úbytek žáků a co úpra-

va normativu)
– Rada obce Horní Suchá souhlasila se zvýšením kapacity na 28 dětí 
ve třídě Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím 
Horní Suchá, příspěvková organizace od 1. 9. 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací a méně-
prací pro stavbu „Stavební úpravy zdravotního střediska na bytové jed-
notky v PZ František v Horní Suché – obj. A“, kterou se zvyšují finanční 
náklady stavebních prací o 75 573,54 Kč vč. DPH. Vícepráce se týkají 
provedení opravy omítek a obkladů soklu na schodišti, obezdívání oken 
v suterénu objektu, provedení nových příček v koupelnách. Zároveň rada 
obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi VAPES CE, 
s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou Ladislavem Čečotkou 
jednatelem a Obcí Horní Suchá, kterým se zvyšují fin. náklady stavebních 
prací pro stavbu „Stavební úpravy zdravotního střediska na bytové jed-
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notky v PZ František v Horní Suché – obj. A“ o 75 573,54 Kč vč. DPH 
a tím se zvyšuje celková cena díla na1 745 430,70 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
27 000,- Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka čp. 
210 na dofinancování provozních nákladů na pobyt bývalých obyvatel 
obce – Anna Irimiová, Hedvika Konopková a Hildegarda Pawlasová.
– Rada obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na poskytnutí 
služby pro zpracování žádosti o dotaci z programu „Rozvoj a obnova ma-
teriálně technické základny sociální péče a služeb“ pro stavbu „Stavební 
úpravy obj. čp. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní 
Suché“ uzavřenou mezi QUANTUM CZ s.r.o., Pod Hvězdárnou 745, 
Valašské Meziříčí zastoupenou jednatelem spol. Ing. Liborem Kozub-
kem a Obcí Horní Suchá za cenu 65 000,- Kč bez DPH, a odměnu, která 
byla stanovena ve výši 2 % obdržené dotace bez DPH po podpisu smlouvy 
o realizaci se správcem příslušného dotačního programu.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo na zpracování ener-
getického auditu uzavřenou mezi ing. Lubomírem Prokopem, Lidic-
ká 795/78, Třinec a Obcí Horní Suchá, pro stavbu „Stavební úpravy 
obj. čp. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní Suché“ 
za cenu 21 420,- Kč včetně DPH. 
Poznámka: Jedná se o objekt bývalé mateřské školy.

RO 17. 3. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání výkonu zadavatelské činnos-
ti na stavební zakázku „Stavební úpravy a úpravy provozních zařízení 
ve školní jídelně na ul. Těrlické v Horní Suché“ fa RECTE. CZ, s. r. o., 
Matiční 730/3, Ostrava. Zároveň rada obce schválila mandátní smlou-
vu na výkon zadavatelské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá 
a RECTE. CZ, s. r. o., Matiční 730/3, Ostrava zastoupenou jednatelem 
Petrem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy a úpravy 
zařízení ve školní kuchyni s jídelnou na ul. Těrlické v Horní Suché“ za 
cenu 35 000,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace, Mgr. Bohdana Prymuse a vyslechla následující informace:
§ do první třídy je zapsaných 6 dětí (maximum zápisu)
§ 7–8 dětí dojíždí ze sídliště v Havířově - Prostřední Suché (od „tanku“)
§ v příštím školním roce bude třeba vyřídit výjimku, pro školní rok 

2006 – 2007 bude 71–73 žáků
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§ do mateřské školky zapsáno 20 dětí (mimo zápis 25 dětí)
§ na osobním ohodnocení ušetřeno 140 000,- Kč, na úvazcích 70 000,- Kč
§ sdělení termínu rekonstrukce ZŠ, je nutné informovat rodiče ohledně 

provozu mateřské školky s pol.jaz. vyučovacím
§ v příštím roce bude docházet 1 žák ze Stonavy, 2 z Albrechtic, v 8 třídě 

bude 8 žáků,
§ problém polské ZŠ je ve změně krajského normativu, snížil se příplatek 

na národnostní školství od 1. 1. 2006, a to z koeficientu 0,5 na 0,4. Ma-
teřská školka má příplatek 0,2, chybí cca 243 000,- Kč na mzdy

§ pro rok 2006 je úvazek 15,67 %
Poznámka: Jedná se o přepočtený úvazek na počet pracovních sil.
§ mateřská školka bude v provozu prvních 14 dní prázdnin
§ termín dokončení adaptace 15. 7. 2006 do 31. 8. 2006 (rekonstrukce)
§ ve zřizovací listině uvést zvýšení kapacity mateřské školky
§ závazný je limit počtu zaměstnanců
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení zvýšení příspěvku 
o 130 000,- Kč Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučo-
vacím Horní Suchá, příspěvková organizace, do návrhu úpravy rozpočtu 
č. 1 v roce 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila žádost Demokratické aliance Romů 
ČR, Horní Suchá o změnu kulturního projektu pro rok 2006. Jedná se 
o snížení částky z 19 400,- Kč (Romský festival) na částku 9 000,- Kč (Pátý 
ročník fotbalového turnaje Romů).
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení Ministerstva vnitra, 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
Praha o poskytnutí účelové dotace ve výši 2 000 000,- Kč na pořízení cis-
ternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 470,- Kč paní Pavlíně Vostré, bytem Spodní 608, Horní Suchá na úhra-
du nákladů pobytu matky doprovázející dítě do Dětského centra v Českém 
Těšíně.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uza-
vřenou mezi p. Zuzanou Kseničovou, Těrlická 992/59, Horní Suchá 
a Obcí Horní Suchá na pronájem části správní budovy ul. Na Františku 
čp.1370/5 v Průmyslové zóně František v Horní Suché od 1. 1. 2006 na 
dobu neurčitou za cenu 350,- Kč/m2 jako prostor na cukrářskou výrobu.

RO 30. 3. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 1/2006 po projed-
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nání a schválení finančním výborem dne 29. 3. 2006.
Návrh Ing. Siwka – k položce 6171/5195 „Odvody za neplnění povinnosti 
obce zaměstnávat ZTP“ – nakupovat služby, zboží od firem zaměstná-
vajících ZTP, aby se tato částka z rozpočtu nemusela odvádět. Prověřit 
u příslušných organizací možnost nákupu standardně odebíraného zboží, 
případně dalšího.
– Rada obce Horní Suchá vydala příkaz správci hřbitova k zjištění pod-
mínek provozuschopnosti chladicího zařízení ve smuteční síni na hřbitově 
v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schválila předložený Plán odpadového hospo-
dářství obce Horní Suchá na období let 2005–2010 včetně doplnění na zá-
kladě připomínek Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje Ostrava.
– Rada obce Horní Suchá schválila návrh smlouvy o zajištění reedukač-
ního pobytu pro děti z málo podnětného rodinného prostředí uzavřené 
mezi Akademií J. A. Komenského Karviná, Mírová 1434 zastoupenou 
Bc. Irenou Piskořovou ředitelkou a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlou-
vy je 14-ti denní turnus reedukačního pobytu pro děti ve věku 7–15 let ve 
středisku Tetřev Slezské Vlkovice za cenu 7 465,- Kč na 1 dítě.
– Rada obce Horní Suchá schválila žádost Sboru dobrovolných hasičů, 
Centrum 468, Horní Suché o navýšení grantu na kulturní a sportovní 
projekty o částku 7 000,- Kč, která bude zahrnuta do již přiznané dotace. 
Jedná se o dotaci na osmý ročník turnaje v sálové kopané dne 9. 4. 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi JANKO-
STAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava-Kunčice zastoupenou Mirosla-
vem Jankem jednatelem a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Příjezd z MK Gra-
bovščok k RD čp. 925/10 v Horní Suché“ za cenu 680 807,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi GAS-
CONTROL, spol. s r. o., Nový svět 1407/59a, Havířov-Suchá zastoupe-
nou Mieczyslawem Molendou jednatelem a Obcí Horní Suchá, pro stav-
bu „Prodloužení vodovodního řádu DN 80“ (propojení mezi ul. Těrlickou 
a Chalupnickou v Horní Suché) za cenu 226 108,30 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
DUKAN spol. s r. o., Okrajová 1634/4a, Havířov-Podlesí zastoupenou 
Danielem Langem jednatelem a Obcí Horní Suchá, pro stavbu „Rozšíře-
ní VO ul. Parková v Horní Suché“ za cenu 219 317,- Kč vč. DPH.

RO 13. 4. 2006
–Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi DIGIS, 
spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, Ostrava-Poruba zastoupenou Ing. Liborem 
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Štefkem, jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy 
je aktualizace katastru nemovitostí k. ú. Horní Suchá 4× ročně, zpracování 
a vložení pasportu komunikací a dopravního značení do prohlížeče GIS, 
aktualizace zjednodušené evidence PK stavů na parcelní díly 1× ročně, zá-
kaznická podpora zahrnující drobné změny, úpravy, převody, grafické vý-
stupy, školení apod. za cenu 65 450,- Kč vč. DPH pro rok 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Truh-
lářství – Funiok Roman, Čtvercová 7/896, Horní Suchá a Obcí Horní 
Suchá. Předmětem smlouvy je výroba a montáž regálů v Obecní knihovně 
v Horní Suché za cenu 198 600,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila odměnu řediteli Základní školy a ma-
teřské školy v Horní Suché, příspěvková organizace PaedDr. Jaromíru 
Zelníčkovi ve výši15 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon zadava-
telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE.CZ s. r. o., 
Matiční 730/3, Ostrava zastoupenou Petrem Hnízdou jednatelem pro za-
dání veřejné zakázky „Půdní vestavba polské ZŠ na ul. Těrlické v Horní 
Suché“ za cenu 35 000,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o nutnosti umístění čekárny na auto-
busové zastávce na ul. Stonavské (křižovatka ul. Stonavská u Dolu 9. kvě-
ten). Tato bude realizována ve spolupráci s OKD, a. s., Důl Darkov.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Regi-
onální knihovnou Karviná, Centrum 2299, Karviná-Mizerov zastoupe-
nou PhDr. Halinou Molinovou ředitelkou a Obcí Horní Suchá. Předmě-
tem smlouvy je poskytování knihovnických a informačních služeb.

Mimořádné zasedání RO 24. 4. 2006
– Rada obce Horní Suchá projednala návrh územního plánu obce Horní 
Suchá s následujícími připomínkami:
a) vodovod ul. Na Koutech – Volontérská – nutná drobná úprava trasy
b) vodní plochy v centru – stávající jezírko není zakresleno, na sever od 

Sušanky zakresleno je, ve skutečností neexistuje
c) úprava přítoku Sušanky v části Těšiňok – jiná trasa než ve skutečnosti
d) vodoteč z PZF do Sušanky + nádrž v areálu TJ není zakreslena
e) názvy organizací – (zemědělské družstvo Pašůvka…) – špatně
– Rada obce Horní Suchá revokovala své usnesení a doporučila zastu-
pitelstvu obce schválení smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 27 000,- Kč 
Integrovanému sociálnímu ústavu v Komorní Lhotce na dofinancování 
provozních nákladů.
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ZO 25. 4. 2006 - usnesení
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo bezúplatný převod pozem-

ku číslo 468/1 v katastrálním území Horní Suchá, do majetku obce
Poznámka: Pozemek je součástí ul. Brigádnická.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/06 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 
obce Horní Suchá.

3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku parc.
č. 1076/1 v katastrálním území Horní Suchá do majetku obce za cenu 
maximálně 90,- Kč za m2.

Poznámka: Jedná se o pozemek na ul. K Prádlu.
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo smlouvu o poskytnutí do-

tace ve výši 27 000,- Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní 
Lhotka na dofinancování provozních nákladů.

5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo zvýšení měsíčních odměn 
za výkon funkce člena zastupitelstva ode dne 1. 4. 2006 takto:

 – člen rady 1 640,- Kč
 – předseda výboru, nebo komise rady 1 340,- Kč
 – člen výboru, komise rady, nebo zvláštního orgánu obce 1 170,- Kč
 – člen zastupitelstva 550,- Kč

RO dne 27. 4. 2006
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi 
VAPES CE, s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou Ladisla-
vem Čečotkou jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá, kterým se snižují 
náklady stavebních prací pro stavbu „Stavební úpravy zdravotního středis-
ka na bytové jednotky v PZ František v Horní Suché objekt „B“ o 95 351,39 
Kč vč. DPH a tím se mění celková cena díla na 2 002 379 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Povodí Odry, státní podnik, 
Varenská 49, Ostrava 1 a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je sou-
hlas s umístěním a realizaci stavby „Odkanalizování a čištění odpadních 
vod v obci Horní Suchá“ a se zřízením věcného břemene uložení kanali-
začního řádu.
– Rada obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
MaBo – obchodní činnost, Kinšt Martin, Dvořákova 11, Havířov za-
stoupenou Martinem Kinštem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy 
je pronájem části pozemku parc.č. 1110/1 v katastrálním území Horní 
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Suchá, v Průmyslové zóně František v Horní Suché, pro výstavbu a uží-
vání skladu a zřízení manipulační plochy, o výměře 1 270,80 m2 na dobu 
neurčitou od 1. 5. 2006 za měsíční smluvní cenu celkem 1 647,50 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
AGADAN, s. r. o., Na Františku 1365/3, Horní Suchá, zastoupenou 
Ing. Věslavem Rzymanem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je 
pronájem části pozemku parc.č. 1055/1 o výměře 1 448 m2 v katastrál-
ním území Horní Suchá, v Průmyslové zóně František v Horní Suché, 
pro výstavbu a užívání garáží a dílen na dobu neurčitou od 1. 6. 2006 za 
měsíční smluvní cenu celkem 1 086,- Kč. 
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí dopis p. Jana Zydera, Troja-
novská 4/41, Horní Suchá ze dne 1. 2. 2006 týkající se spolupráce s obcí 
Milówka v Polské republice a rozhodla takto:
a) v současné době již má obec Horní Suchá uzavřenou smlouvu o spo-

lupráci s obcí Lubomia v Polské republice, a proto neplánuje družební 
styky s další obcí v Polsku

b) případnému uspořádání folklorního festivalu se obec Horní Suchá 
nebrání

– Rada obce Horní Suchá projednala vyúčtování dotací na kulturní 
a sportovní projekty poskytnutých v roce 2005. Všechny finanční pro-
středky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami kromě:
 – Klub hornických důchodců – 500,- Kč, bylo použito v rozporu se 

smlouvou na úhradu zálohy za dodávku plynu.
 – Matice školská při MŠ s polským jazykem vyučovacím – v rozporu 

se smlouvou bylo použito 415,50 Kč na občerstvení a kytice.
 – Sdružení rodičů ZŠ v Horní Suché – v rozporu se smlouvou jsou 

částky 1 550,- Kč na pronájem bowlingu (dle smlouvy pronájem sálu 
na školní ples), 2 834,- Kč na občerstvení (dle smlouvy sportovní ma-
teriál) a nevyúčtováno 228,50 Kč. Celková výše 4 612,50 Kč.

Tyto organizace jsou povinny uvedené částky vrátit do rozpočtu obce.
– Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru projednat v rám-
ci změny rozpočtu obce navýšení položky ve výši 200 000,- Kč vč. DPH na 
výrobu a montáž regálů v obecní knihovně.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
Ing. Miroslavem Mužíkem, MMM-SOLAR, Na Milířích 584, Ostrava 
Plesná a Obcí Horní Suchá na akci „Solární systém pro ohřev TUV“ pro 
objekt sportovní haly, Těrlická čp. 1356, Horní Suchá za cenu 729 971,- Kč 
vč. DPH. Původní cena byla 608 176,- Kč a nezohledňovala kovovou kon-
strukci na uchycení solárních panelů.
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RO 16. 5. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu uzavřenou mezi KLIMONT 
EX, s. r. o., Palackého 58, Ostrava-Přívoz zastoupenou Jaromírem Šmi-
řákem, jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je 
technická péče u vzduchotechnických jednotek sportovní haly v Horní Suché 
za cenu 5 900,- Kč bez DPH. Technická péče bude prováděna 2× ročně.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o budoucí smlouvě nájemní 
uzavřenou mezi RN EXPRES, s. r. o., U Stromovky 399/40, Havířov-
Město zastoupenou Mgr. Edvardem R ychlikem a Ing. Věslavem Niem-
cem jednateli společnosti a Obcí Horní Suchá na pronájem části budovy 
čp. 1370/5 – nebytové prostory umístěné v 1. NP správní budovy jako 
sklad a ve 2. NP jako kanceláře, v Průmyslové zóně František v Horní 
Suché s následujícími úpravami:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejméně na 3 roky 

s možností dalšího prodlužování
b) sankce za neuzavření smlouvy ve výši minimálně 70 000,- Kč
c) termín uzavření smlouvy do 1 měsíce od kolaudace stavby  
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování pro-
jektové dokumentace (vše ve spolupráci s Ing. arch. Josefem Starým) 
„Stavební úpravy Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ pro 
stavební řízení v podrobnosti pro realizaci stavby včetně nezbytně nutné 
inženýrské činnosti a zpracování položkového rozpočtu stavebních prací 
za cenu 64 900,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
Ing. Petrem Chlebikem a Obcí Horní Suchá, na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení „Stavební úpravy Dělnického domu na 
ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 64 900,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Základní organizaci Českého svazu 
včelařů v Horní Suché dotaci ve výši 18 000,- Kč, která bude poskytnutá 
po schválení úpravy rozpočtu. Zároveň Rada obce Horní Suchá dopo-
ručila finančnímu výboru projednání navýšení rozpočtové položky 6409 
(5229) ostatním neziskovým organizacím.
Poznámka: Dotace na nákup nových včelstev za vyhynulé.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku VELK spol. s r. o., 
Přímá 6/1285, Horní Suchá na nátěr střechy Drobných provozoven na 
ul. Centrum v Horní Suché za cenu 109 723,- Kč vč. DPH.

RO 25. 5. 2006
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
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skytnutí dotace ve výši 49 000,- Kč Místní skupině PZKO v Horní Suché 
na výrobu dveří do Domu PZKO.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
skytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč TJ dolu František v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
500,- Kč panu Ivanu Juríkovi, Stonavská 411, Horní Suchá za obdrže-
ní Zlaté plakety MUDr. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve 
a zároveň rozhodla o zveřejnění této zprávy v Informátoru.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 4 
000,- Kč panu Pavlovi Tomanovi, 6. srpna 5/867, Horní Suchá na úhradu 
nákladů léčebného pobytu syna Dominika v rámci akce Mořský koník.
– Rada obce Horní Suchá zamítla žádost majitelů zahradních chatek na 
hranici katastru obcí Horní Suchá a Albrechtice o zavedení elektrického 
proudu, vodovodního řádu a přístupové cesty k pozemkům. Žádný s ža-
datelů není občanem obce Horní Suchá a požadované sítě by nesloužily 
žádným dalším subjektům.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy, Centrum ekologické výchovy, Bartošovice na Mora-
vě o poskytnutí finančního daru a rozhodla o poskytnutí částky1 000,- Kč 
po úpravě rozpočtu.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o oprávněných nákladech 
spojených s připojením odběrného zařízení žadatele uzavřenou mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha zastoupenou Ing, Marti-
nem Němečkem místopředsedou představenstva a Ing. Stanislavem Pro-
kopem jednatelem a Obcí Horní Suchá. Obec se bude podílet na nákla-
dech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu ve výši 
69 500,- Kč. Jedná se o zvýšení příkonu ve středu obce u ul. Chalupnická
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavbu „Oprava ul. Vnější a Finské v Horní 
Suché“ za cenu 98 000,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi SI-
DOSTAVBY, spol. s r. o., Nábřeží Míru 82, Český Těšín zastoupenou 
Ing. Ladislavem Zahradníčkem a Obcí Horní Suchá, pro stavbu „Staveb-
ní úpravy polské ZŠ na ul. Těrlické – rozšíření mateřské školy“ za cenu 
593 804,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VS 
projekt s.r.o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava zastoupenou jednatelem 
Ing. Miroslavem Skupníkem a Obcí Horní Suchá, pro zpracování pro-
jektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Spor-



25

tovní v Horní Suché“ za cenu 998 410,- Kč vč. DPH.

RO 13. 6. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 2/2006 s navýše-
ním výdajů o 7 882 000,- Kč a příjmů o 2 826 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč 
Diakonii Broumov, Husova 319, na nákup pohonných hmot pro svoz 
humanitárního materiálu.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
skytnutí finanční dotace ve výši 68 000,- Kč Florbalovému klubu Horní 
Suchá na krytí provozních nákladů.
– Rada obce Horní Suchá schválila v rámci grantů na spolufinancová-
ní kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá navýšení finanční 
dotace o částku 10 500,- Kč Florbalovému klubu Horní Suchá na spolu-
financování přátelského soustředění mládeže v Nižné (Slovenská repub-
lika), konkrétně na dopravu a ubytování. Tento projekt podporuje práci 
s mládeží a přeshraniční styk.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000,- Kč Slezské humanitě, humanitární společenství pro zdravotnictví 
a sociální pomoc, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město, na úhradu do-
platku na pobyt v Domově seniorů v Orlové za paní Halinu Zotykovou.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
4 000,- Kč panu Janu Surovcovi, nar. 14.2.1976, bytem Končinovka 60/2, 
Horní Suchá na částečnou úhradu ozdravného pobytu v Chorvatsku.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o odvozu odpadů 
uzavřené mezi Depos Horní Suchá a.s., Solecká 1/1321, Horní Suchá za-
stoupenou Milošem Kývalou ředitelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem 
dodatku je rozšíření o svoz zelených pytlů na sklo, 1× za měsíc za cenu 
44 541,70 včetně DPH ročně.

ZO 13. 6. 2006
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo závěrečný účet obce a sou-

hlasilo s celoročním hospodařením za rok 2005, a to bez výhrad.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční do-

tace ve výši 49 000,- Kč Místní skupině PZKO v Horní Suché na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s výrobu a montáží dveří.

3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční do-
tace ve výši 100 000,- Kč TJ dolu František v Horní Suché.

4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční do-
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tace pro rok 2006 na krytí provozních nákladů ve výši 68 000,- Kč 
Florbalovému klubu Horní Suchá.

5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo stažení z programu jednání 
přijetí daru podílů na pozemcích, tvořících koryta potoků „Koutňák“ 
a „Sušanka“ v katastrálním území Horní Suchá.

RO 22. 6. 2006
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Miroslava Klímka, 
správce Sportovní haly v Horní Suché a projednala tyto body:
§ reklama na příjezdové komunikaci – v úpravě rozpočtu bylo schvále-

no 16 000,- Kč
§ od 18.6.2006 funguje zkušební provoz slunečních kolektorů
§ hospodářský výsledek, příjem cca 900 000,- Kč, výdej cca 

1 250 000,- Kč
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Mgr. Bohdana Pry-
muse, ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučo-
vacím Horní Suchá, příspěvková organizace, a projednala tyto body:
§ pro školní rok 2006/2007 stejný počet dětí, tj, 74
§ ke konci roku bude na topení scházet částka cca 150 000,- Kč z důvo-

du dlouhé topné sezóny
§ dne 4. 9. 2006 začíná školní rok a bude dokončena přestavba školy.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání PaedDr. Jaromíra 
Zelníčka, ředitele Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, a projednala tyto body:
§ obsazení pracovních míst, personální obsazení, přijat údržbář, přije-

tí nové učitelky pro mateřskou školu na 4 hodinový úvazek, 1 třída 
18 dětí / 3 třídy

§ zapsáno 40 nových žáků
§ dvě učitelky odcházejí do důchodu
§ čerpání rozpočtu je rovnoměrné
§ problémy se žáky ze sociálně slabších rodin
§ problém s vysokou hlučností projíždějících aut
§ nutnost oplocení budoucího sportoviště
§ velikost fotbalového hřiště pro přípravku musí být minimálně 45×45m. 

Tento rozměr se při momentálních majetkových poměrech nedá do-
sáhnout, zejména ne po zmenšení stávajícího hřiště na úkor výstavby 
běžeckého oválu. Příští týden však bude schválen nový územní plán, 
který předpokládá rozšíření hřiště. Návrh obce – ovál nedělat defini-
tivně, protože by zafixoval stávající nevyhovující stav. V budoucnu se 



27

může podařit odkoupit část stavebního pozemku a areál upravit do 
definitivní podoby.

§ ve středy do 16.00 hodin k dispozici sportovní hala pro kroužek ZŠ 
– požadavek ředitele na úpravu harmonogramu sportovní haly

– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Annu Pilchovou, 
knihovnici v Horní Suché a projednala tyto body:
§ prodloužení provozní doby knihovny do 18.00 hodin jeden den v týd-

nu
§ možnost rozšíření studijních míst po dokončení výměny regálů (do 

konce června)
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce:
1. schválit územní plán obce Horní Suchá
2. rozhodnout o námitkách podaných k návrhu územního plánu a ne-

souhlasu s vyřízením námitky podané ke konceptu územního plánu
3. vymezit závaznou část územního plánu obce Horní Suchá
4. vzít na vědomí zprávu o projednání návrhu územního plánu obce 

Horní Suchá spolu s vyhodnocením všech stanovisek a připomínek
5. vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/06, o závazné části územního 

plánu obce Horní Suchá
6. ukončit platnost Územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá 

schváleného dne 21. 12. 1993
– Rada obce Horní Suchá schválila Organizační řád Obce Horní Suchá.
Poznámka: Organizační řád Obce Horní Suchá je uložen v archivu OÚ.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi OK-
audit s. r. o., zastoupenou Ing. Oherou a Obcí Horní Suchá. Předmětem 
smlouvy je provedení auditu hospodaření obce pro rok 2006, nezávislou 
společností za cenu 32 130,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila příspěvek na stravování zaměstnan-
ců ve výši 25,- Kč po dobu rekonstrukce školní jídelny u provozovatele 
Dělnického domu p. Jarmily Waloszkové.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VS 
projekt s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava zastoupenou Ing. Mirosla-
vem Skupníkem jednatelem a Obcí Horní Suchá pro zpracování projek-
tové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce ul. Vnější a Finské v Horní 
Suché“ za cenu 98 000,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi VELK s. r. o., Přímá 6/1285, Horní Suchá zastoupenou Roma-
nem Vitošem a Obcí Horní Suchá. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu dokončení drobných opravy krytiny a nátěru plechové střechy na 
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budově stolařství v Horní Suché, na ul. Centrum čp. 231 do 31. 8. 2006. 
Cena zůstává nezměněna tj. 109 723,- Kč vč. DPH.

Mimořádné zasedání ZO 27. 6. 2006 – usnesení
Zastupitelstvo obce Horní Suchá:
1. schvaluje územní plán obce Horní Suchá
2. rozhoduje o námitkách podaných k návrhu územního plánu a ne-

souhlasu s vyřízením námitky podané ke konceptu územního plánu.
3. vymezuje závaznou část územního plánu obce Horní Suchá
4. bere na vědomí zprávu o projednání návrhu územního plánu obce 

Horní Suchá spolu s vyhodnocením všech stanovisek a připomínek 
podaných k návrhu územního plánu.

5. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/06, o závazné části územního 
plánu obce Horní Suchá.

6. ukončuje platnost Územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá 
schváleného dne 21. 12. 1993.

7. ukládá pořizovateli zajistit vypracování „čistopisu“ územního plánu.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá souhlasí s možností umístění útul-

ku pro opuštěné psy a drobné zvířectvo v prostoru Průmyslové zóny 
František v Horní Suché.

RO 20. 7. 2006
– Rada obce schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi 
Obcí Horní Suchá a RPG RE Land, s. r. o. Výše nájmu je stanovena na 
300,- Kč/rok. Jedná se o pozemek potřebný pro stavbu okružní křižovat-
ky u Průmyslové zóny František.
– Rada obce schvaluje nabídku fa JANKOSTAV s. r. o. víceprací pro 
stavbu „ Příjezd z místní komunikace Grabovščok k rodinnému domu 
č. 925/10 v Horní Suché“, kterou se zvyšují náklady stavby o 103 370,90 Kč 
vč. DPH.
Jedná se o uložení telefonního kabelu dle podmínek Českého Telecomu. 
(chránička)
– Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení odkoupení pozemků 
parc. č. 1719/18 a 1719/19 v k. ú. Horní Suchá do majetku obce za cenu 
59,- za m2 od p. Ing. Ivo Jančara a p. Milana Jančara.
Poznámka: Jedná se o část pozemku pod ulicí „Na Koutech“.
– Rada obce schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hu-
debních děl mezi Obcí Horní Suchá a OSA pro práva k dílům za cenu 
8 172,- vč. DPH.
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– Rada obce bere na vědomí žádost MK PZKO o zavedení dvojjazyčnosti 
v Obci Horní Suchá v souladu s ustanovením zákona o obcích, podanou 
Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Obce Horní Suchá.
– Rada obce pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera jednáním s PČR 
o zvýšení stavu policistů v Obci Horní Suchá. Jedná se o reakci na žádost 
vedoucího obvodního oddělení PČR v Horní Suché.

RO 28. 7. 2006
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Suchá 
a firmou Sidostavby spol. s r.o.na stavbu „Půdní vestavba ZŠ s polským 
jazykem vyučovacím na ulici Těrlické v Horní Suché“.Zahájení prací je 
8/2006 a ukončení 12/2006, za cenu 4 045 531,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila se stavem mostu přes trať Českých 
drah na ulici 6. srpna a rozhodla o opravě betonového zábradlí (nahradit 
kovové části za plastové).
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Su-
chá a firmou PRONTO STAVBA s. r. o., Bivojova 11, Ostrava-Vítkovi-
ce na stavbu „Oprava zábradlí na mostě MK – 2 přes trať ČD“ za cenu 
135 642,15 Kč vč. DPH.
Poznámka: Oprava po částečné demolici vandaly-byli Policií ČR odha-
leni.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o prověření možnosti zvýšení rychlos-
ti na ulici Stonavské na 70 km/h od hranice obcí Horní Suchá a Stonava 
po sjezd k domu č. p. 873.
– Rada obce Horní Suchá schválila kupní smlouvu na dodávku 1 ks cis-
ternové automobilové stříkačky mezi Obcí Horní Suchá a firmou LUING 
PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, Havířov za cenu 4 462 500,- Kč 
vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000,- Kč Občanskému sdružení Trianon se sídlem v Českém Těšíně, na 
podporu IV. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR – BEZ HRANIC 
2006.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Su-
chá a firmou Karel Ježek, Q-ELEKTRIK, U Dvoru 5/1229, Ostrava-
Mariánské Hory na práce na elektrozařízení ve své správě za cenu:
 – pracovní dny 200,- Kč/hod
 – nepracovní dny 300,- Kč/hod
 – dopravné osobní vozidlo 7,80 Kč/km
 – dopravné nákladní vozidlo 12,10 Kč/km
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– Rada obce Horní Suchá rozhodla o nutnosti opravy střechy na objek-
tu bývalé požární zbrojnice v areálu Průmyslové zóny František v celém 
rozsahu a úpravy rozpočtu v roce 2006 o nutné náklady na tuto stavbu ve 
výši cca 200 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ v Horní 
Suché PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve výši 10 000,- Kč a odměnu řediteli 
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché Mgr. Bohdanu. 
Prymusovi ve výši 5 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila se stavem objektu čp. 126 a roz-
hodla o zahájení jednání mezi Obcí Horní Suchá a firmou Stolařství-
Dedek, ul. Centrum č. p. 126 o přestěhování stolařské firmy do areálu 
Průmyslové zóny František.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Horní Suchá a PR G RE Land, s. r. o. Gregorova 3/2582,Os-
trava-Moravská Ostrava. Za zřízení věcného břemene se stanoví jednorá-
zová úplata ve výši 7 737,- Kč vč. DPH.
Poznámka: Jedná se o podzemní vedení přípojky NN pro veřejné osvět-
lení na ul. K Prádlu.
–Rada obce Horní Suchá pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera jed-
náním s Lesy ČR s. p. a OKD, a. s. Jedná se o pozemky pod budoucím 
mostem na potoku „Sušanka“ pod OKD Dopravou (současný propustek). 
Tato stavba bude financována s.p. DIAMO a bude sloužit mimo jiné pro 
budoucí cyklostezku Horní Suchá–Havířov.

RO 3. 8. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá, zastoupenou jednateli 
Miroslavem Židkem a Jiřím Skupinem a Obcí Horní Suchá na provádě-
ní stavebně montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy obj. čp. 329/5 
na ul. Centrum v Horní Suché“ a „Oprava fasády Dělnického domu na 
ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 2 854 405,90 Kč vč. DPH.
Poznámka: Objekt čp.329/5 je bývalý Dům chovatelů.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uza-
vřenou na dobu neurčitou od zahájení stavebních prací mezi VAPES CE 
s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou jednatelem Ladisla-
vem Čečotkou a Obcí Horní Suchá za účelem realizace stavby „Průmyslo-
vá zóna František – Horní Suchá, projekt regenerace a rozvoj zóny“ – SO 
kruhový objezd na pozemku parc.č. 3092 v katastrálním území Horní 
Suchá, část o výměře 185 m2 za cenu 1 850,- Kč ročně.
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RO dne 15. 8. 2006
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení poskyt-
nutí finanční dotace ve výši 742 173,- Kč místní skupině PZKO v Horní 
Suché na opravu fasády jejich objektu. Zároveň rada doporučila finanční-
mu výboru v tomto smyslu projednat úpravu rozpočtu.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě na výkup části pozemků parc.č. 540/1 a parc.
č. 540/3 v katastrálním území Horní Suchá určeného pro stavbu čerpací 
stanice odpadních vod na ul. Potoční za cenu 90,- Kč za m2 od pana Zdeň-
ka Havlíka, U Zastávky 84/8, Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení od-
koupení části pozemku parc. č. 1929/4 v katastrálním území Horní Su-
chá o výměře cca 250 m2 za cenu 100,- Kč za m2 do majetku obce od paní 
Ludmily Matuszkové, Hluboká 81, Horní Suchá. Zároveň rada obce do-
poručila zastupitelstvu další části téhož pozemku mezi budoucí čerpací 
stanicí a přístupovou komunikací k ní po západní hranici katastru obce 
za cenu 60,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce pověření Ing. 
Jana Lipnera starostu obce jednáním ve věci odkoupení objektu čp. 1038 
(bývalá samoobsluha) naproti Dělnického domu na ul. Centrum v Horní 
Suché.
– Rada obce Horní Suchá schválila Nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
PKD, PDB Paskov, a. s., Rudé Armády 637, Paskov zastoupenou 
Ing. Zdeňkem Vavrušákem předsedou představenstva a Ing. Danielem 
Křenkem členem představenstva a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlou-
vy je pronájem pozemku parc.č. 1055/129 a parc. č. 1055/81 na dobu 
neurčitou za cenu nájmu obou ploch 36,- Kč za m2, měsíční smluvní cena 
celkem 2 262,- Kč.
Poznámka: Jedná se pozemky bývalých důlních jam nutných k těžbě důl-
ních plynů v PZF.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 
3 000,- Kč Klubu vodního lyžování Havířov na dofinancování provoz-
ních nákladů spojených s organizováním „Finále GP Grand Prix ve vod-
ním lyžování“ konané 12.–13. 8. 2006 na Těrlické přehradě.

ZO 15. 8. 2006
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě na odkoupení části pozemku parc.č. 1929/3 v katastrálním 
území Horní Suchá pro stavbu příjezdové komunikace pro čerpací 
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stanici odpadních vod na ul. Hluboké za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem.

2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě na odkoupení části pozemku parc.č. 540/1 v katastrálním 
území Horní Suchá určeného pro stavbu čerpací stanice odpadních 
vod na ul. Potoční za cenu 90,- Kč za m2.

3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení části pozem-
ku parc.č. 1929/4 v katastrálním území Horní Suchá o výměře cca 
250 m2 za cenu 100,- Kč do majetku obce. Na doporučení Rady obce 
Horní Suchá zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení další části téhož 
pozemku mezi budoucí čerpací stanicí, přístupovou komunikací k ní 
a západní hranicí pozemku za cenu 60,- Kč za m2.

4. Zpráva z jednání Výboru pro národnostní menšiny ze dne 25. 7. 2006 
byla vzata na vědomí s tím, že problematika dvojjazyčnosti, po upřes-
nění, bude opětovně předložena na jednání Zastupitelstva obce Horní 
Suchá dne 17. 10. 2006.

Poznámka: Jedná se o dvojjazyčné nápisy na komunikacích a vybraných 
budovách.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finanční dotace 

ve výši 49 349,90 Kč p. Karlu Janeczkovi, Hornosušská 14/85, Hor-
ní Suchá na opravu památky „Litinový kříž“.

Poznámka: Jedná se o podstavec kříže.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finanční dotace 

ve výši 742 173,- Kč Místní skupině PZKO v Horní Suché na opravu 
fasády objektu čp. 358 na ul. Centrum.

7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast obce na dražbě ko-
nané dne 6.9.2006 v budově Okresního soudu v Havířově – Podlesí 
včetně složení dražební jistiny ve výši 200 000,- Kč na účet Okresního 
soudu v Karviné č. 6015-220791/0710 vedený u ČNB a dražbu násle-
dujících nemovitostí do maximální částky 500 000,- Kč:

Poznámka: Jedná se o obytný dům na ulici Lipová.
 – pozemky parc.č. 1766, parc.č. 1767, parc.č. 1768, parc.č. 1780/4, 

parc.č. 1780/6 v katastrálním území Horní Suchá
 – budova čp. 104 na parc.č. 1766 v katastrálním území Horní Suchá
 – podíl 4/15 pozemků parc.č. 1772/4, parc.č. 1780/5, parc.č. 943/2 

v katastrálním území Horní Suchá
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje prodej 1 akcie Severo-

moravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. v rámci povinné na-
bídky k odkupu.
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9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje starostu obce jednáním ve 
věci odkoupení objektu čp. 1038 v Horní Suché.

Poznámka: Jedná se o bývalou samoobsluhu na ul.Centrum naproti Děl-
nického domu.
10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr budoucího prode-

je objektu bez čp. na pozemku parc. č. 1055/32 v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché. Poznámka: Jedná se o objekt bývalé elek-
trodílny.

RO dne 14. 9. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objed-
natelem Obcí Horní Suchá,p. Marianem Krišem, Dr. Glazera 7/1228, 
Horní Suchá a zhotovitelem p. Rostislavem Chrobákem – fa NAP, 
Dr. Glazera 15/1215, Horní Suchá pro stavbu „Rozdělení systému ÚT 
v kadeřnictví Kriš“ v objektu na ul. Stavební čp. 1226. Dokončení díla se 
stanoví na 31.10.2006, celková cena je 80 325,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s udělením výjimky v počtu žáků 
v 6-ti třídách Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučova-
cím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá, 
a to na počet 71.
– Rada obce Horní Suchá projednala návrh na úpravu rozpočtu č. 3 předlo-
žený finančním výborem, tento návrh dále navýšila o 40 000,- Kč (dohoda 
o provedení práce – majetkové vypořádání vlastnictví potoků). Rada obce 
schválila tuto úpravu rozpočtu č. 3 v celkovém objemu 2 532 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
spol. REMAX-stav s. r. o., Vilová 8/362, Horní Suchá zastoupenou 
Ing. Ivo Jančarem jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy 
je pronájem pozemku parc.č. 1055/2 a části pozemku parc.č. 1055/1 v ka-
tastrálním území Horní Suchá v Průmyslové zóně František - zastavěná 
plocha budovy „propagace“ a přilehlý pozemek. Smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou od 1. 10. 2006 za cenu 3,- Kč za m2/rok.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o budoucí smlouvě nájem-
ní uzavřenou mezi ECOBRICK s. r. o., Masná 9/1847, Ostrava zastou-
penou jednatelem Jiřím Švidrnochem a Obcí Horní Suchá. Předmětem 
smlouvy je budoucí pronájem objektu průmyslové haly umístěné na části 
pozemku parc.č. 1055/1 v průmyslové zóně František v Horní Suché za 
účelem výroby stavebních prvků z lehkého betonu. Smlouva se uzavírá 
s účinnosti ode dne sjednaného v řádné nájemní smlouvě na dobu určitou 
na 5 let, za cenu 700,- Kč za m2 ročně.
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– Rada obce Horní Suchá rozhodla o vydání mimořádného čísla Informá-
toru věnovaného volbám 20.–21. 10. 2006. Uzávěrka bude do 2. 10. 2006 
v 10.00 hodin, příspěvky strany můžou podávat formou placené inzerce, 
za běžnou cenu inzerce schválenou pro Informátor.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi spol. Sidostavby spol. s r. o., nábřeží Míru 1055/82, Český Těšín 
zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem ředitelem a Obcí Horní Su-
chá, kterým se zvyšují náklady stavebních prací dle schválených víceprací 
o 81 600,- Kč vč. DPH a tím se mění celková cena stavebních prací pro 
stavbu „Stavební úpravy a úpravy provozních zařízení ve školní jídelně 
na ul. Těrlické v Horní Suché“ na 5 375 553,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu o pronájmu pozem-
ku parc.č. 3065/1 v rozsahu 764 m2 v katastrálním území Horní Suchá, 
uzavřenou mezi Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec 
Králové, zastoupený Ing. Františkem Koníčkem generálním ředitelem, 
zastoupen dále dle pověření lesním správcem Ing. Karlem Křemenem LS 
Ostrava, se sídlem Šenov u Ostravy, Těšínská 993 a Obcí Horní Suchá pro 
provádění stavby „Průmyslová zóna František – Horní Suchá projekt re-
generace a rozvoje zóny – SO 04 dešťová kanalizace a SO 06 Zásobování 
plynem“ na dobu určitou od 1. 5. 2007 do 30. 11. 2007 za cenu 4,- Kč/m2 
za kalendářní rok. Nájemné za běžný rok činí celkem 3 056,- Kč, nájem-
né za alikvotní část roku 2007 činí 2 037,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá projednala projekt stavební úpravy budovy 
obecního úřadu a schválila pro provedení v letošním roce pouze část, a to 
úpravy topného systému za cenu cca 54 000,- Kč vč. DPH.

RO 25. 9. 2006
– Rada obce Horní Suchá vyslechla Ing. arch. Josefa Starého, který před-
ložil koncepci ul. Centrum, ul. Sportovní, spojnice k restauraci „Na Cí-
sařství“, parku hrdinů a přilehlého parku(můstek přes Sušanku). Nový-
mi prvky jsou:
 – vyrovnání nivelety prostoru před Dělnickým domem (zářez do teré-

nu) a PZKO (vybudování terasy se schodištěm)
 – vybudování kolmého stání naproti vyústění ul. Sportovní na ul. Cen-

trum.
V návrhu Ing. arch. Starého je zúžení ul. Centrum na šířku 5m. Ulice 
Sportovní bude rozšířená a před polskou základní školou je navrženo par-
koviště, viz. předchozí zápis. Základní prvek ul. Sportovní je vytvoření 
průhledu po celé délce na kostel, který ji opticky uzavře. Nutnost vyřízení 
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majetkových vztahů s vlastníky pozemků, zejména na ul. Centrum. Radě 
obce byla zanechána projektová dokumentace k prostudování.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o nájmu uzavřenou mezi T-Mobile Czech 
republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zastoupenou Mgr. Janou No-
vákovou a Obcí Horní Suchá za cenu 70 000,- Kč ročně.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o provozování vodního 
díla uzavřenou mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Os-
trava a. s., 28. října 169, Ostrava zastoupenou Doc. Dr. Ing. Mirosla-
vem K ynclem, generálním ředitelem a Obcí Horní Suchá pro stavbu 
„Prodloužení vodovodního řádu DN 80“, propojení mezi ul. Těrlickou 
a ul. Chalupnickou v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Vapes 
CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou Ladislavem Čečotkou 
jednatelem a Obcí Horní Suchá na provádění stavebně montážních prací 
pro stavbu „Stavební úpravy západního křídla objektu čp. 1370 v areálu PZ 
František v Horní Suché“ za cenu 19 977 554,21 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi p. 
Lubomírem Čeledou – ARCTIS, Fryštátská 901/5, Havířov-Prostřední 
Suchá a Obcí Horní Suchá na dodání a montáž chladírenské technolo-
gie pro chladírnu zemřelých – márnice hřbitov v Horní Suché za cenu 
79 999,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání stavební veřejné zakázky „Re-
vitalizace panelového sídliště v obci Horní Suchá – SO 01 Komunikace 
a zpevněné plochy – sektor C“ uchazeči JANKOSTAV s. r. o., Štěpa-
ňákova 714/31, Ostrava Kunčice, podle nejvýhodnější cenové nabídky za 
cenu 1 827 627,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila žádost Kroužku krojovaných horníků 
o změnu účelu poskytnutí finanční dotace na sportovní a kulturní projek-
ty (zbývající částky 2 313,- K). Jedná se o nákup upomínkových předmětů 
pro spolky KKH.
– Rada obce Horní Suchá schválila žádost Českomoravského svazu cho-
vatelů poštovních holubů, ZO Horní Suchá o změnu účelu poskytnutí fi-
nanční dotace na sportovní a kulturní projekty – jedná se úhradu nákla-
dů na pořádání výstavy holubů. Zároveň rada obce schválila poskytnutí 
finanční dotace ve výši 2 000,- Kč této organizaci na výše uvedenou akci.

RO 6. 10. 2006
– Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Základní školy a mateř-
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ské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969/24, Horní 
Suchá schválila použití prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši 
66 521,- Kč k nákupu podlahového mycího stroje pro školní jídelnu.
– Rada obce Horní Suchá projednala stav budovy kostela a dle názoru 
všech je potřeba v prvé řadě opravit izolaci a až potom řešit malbu a fasá-
du kostela.
 – provést sondy izolace
 – vypracovat projektovou dokumentaci na opravu
 – připravit rozpočet na rok 2007
 – zaměřit geodetem (i výškopis)
 – osekat břízolit do výše 3m
 – vysušit
K malbě je potřeba dodat srovnatelné nabídky dle jednoznačně stanove-
ných požadavků.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VA-
PES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou jednatelem 
Ladislavem Čečotkou a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Zateplení bytového 
objektu parc.č. 1058 a 1058/2, Horní Suchá, vč. provedení nové střechy“ 
za cenu 2 086 216,15 Kč vč. DPH.
Poznámka: PZF
– Rada obce Horní Suchá projednala žádost TJ Dolu František Horní 
Suchá o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč na činnost mládežnických 
družstev oddílu kopané, úhradu pronájmu sportovního zařízení a trenér-
skou činnost a doporučila zastupitelstvu obce její schválení.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi JAN-
KOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava-Kunčice zastoupenou jed-
natelem Miroslavem Jankem a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Revitali-
zace panelového sídliště v Horní Suché – SO 01 Komunikace a zpevněné 
plochy sektor C“ za cenu 1 599 168,00 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 
28. října 117, Ostrava zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským, hejtma-
nem kraje a Obcí Horní Suchá na poskytnutí účelové dotace, určené na 
výdaje spojené s činností jednotky SDH ve výši 6 900,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s umístěním stavby „Výstavba závo-
du na výrobu bioetanolu v Horní Suché – připojení závodu na parovod“.
Poznámka: PZF
– Rada obce Horní Suchá schválila Nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
MaDeX s. r. o., Dětmarovice 109 zastoupenou Jaromírem Mazurkem 
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jednatelem a Obcí Horní Suchá na pronájem pozemku označeného v pro-
jektové dokumentaci PZF pro stavební povolení jako plocha „C“ o výměře 
8 168 m2 v Průmyslové zóně František v Horní Suché za cenu 10 000,- Kč 
do vydání stavebního povolení a poté za cenu 3,- Kč / m2 na rok.

RO 12. 10. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání stavební veřejné zakázky „Re-
vitalizace panelového sídliště v obci Horní Suchá – SO 01 Komunikace 
a zpevněné plochy – sektor C“ uchazeči JANKOSTAV s. r. o., Štěpa-
ňákova 714/31, Ostrava Kunčice, podle nejvýhodnější cenové nabídky za 
cenu 1 599 168,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní ško-
ly v Horní Suché PaedDr. Jaromíra Zelníčka a vyslechla následující in-
formace:
 – ZŠ – od 1. 9. 2006 nová učitelka p. Šumpichová
  MŠ – od 1. 9. 2006 nová učitelka p. Sliacká (0,65 úvazku)
  ŠJ – zástup p. Foltýnová
 – ZŠ 363 žáků
 – MŠ 90 žáků
 – ŠJ počet strávníků celkem 460, z toho 150 dospělých
 – během prázdnin proběhla rekonstrukce školní jídelny
 – spolupráce s rodiči, zvýšila se aktivita školské rady
 – výuka – zaměření školního vzdělávacího programu na všestrannou 

přípravu žáků pro budoucí povolání
 – mimoškolní aktivity – začalo pracovat 25 kroužků
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní ško-
ly a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, Mgr. Bohdana Prymuse a vyslechla následující infor-
mace:
 – navýšení záloh na energie
 – v mateřské školce 28 dětí
 – v základní škole 71 dětí, oproti předpokladu méně o 4 děti
 – ve školní družině 28 dětí
 – družina + mateřská školka dofinancují ztráty v základní škole
 – ztráta 1,02 úvazku bude chybět po novém roce
 – „integrované“ děti přinášejí větší finanční prostředky
Celkový stav financí je do konce roku 2006 vyhovující. Neustálé problémy 
s vytápěním ZŠ, obsluha nekomunikuje s ředitelem.
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 – spolupráce mezi ZŠ a fa SIDOSTAVBY je už na dobré úrovni, děl-
níci procházejí po schodišti, není třeba stavět výtah

 – v roce 2007 o prázdninách bude nutná rekonstrukce kabinetu pro 
učitele, ředitel poukázal na málo místa, stále je ale proti využití auly 
kmenovou třídou

– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem fa HORNSTAV CZ s. 
r. o., Chrost 986, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou jednateli Miroslavem 
Židkem a Jiřím Skupinem pro stavbu „ Stavební úpravy obj. čp. 329/5 na 
ul. Centrum v Horní Suché“ a „ Oprava fasády dělnického domu na ul. Cen-
trum v Horní Suché“, kterým se zvyšuji náklady stavby o 171 448,- Kč 
vč. DPH a tím se mění celková cena stavebních prací na 3 025 853,90 Kč 
vč. DPH. Jedná se o provedení vysekání a spárování spár cihelného zdi-
va na obj. Dělnický dům a změna skladby podlahy.
Poznámka: Objekt čp.329/5 je budova bývalého Domu chovatelů.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřený 
mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a dodavatelem společnosti JUBAR, 
spol. s r. o., Stonava 842, 735 34 Stonava zastoupenou Vladimírem Bár-
tem jednatelem společnosti pro stavbu „Technická infrastruktura sídelního 
útvaru Horní Suchá- lokalita Kouty“. kterým se zvyšují náklady stavby 
o 185 104,50 Kč vč DPH a tím se mění celková cena stavebních prací na 
5 326 777,00 Kč vč DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon přípra-
vy a organizačního zajištění podání žádosti o podporu na Státní fond ži-
votního prostředí na akci „ Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci 
Horní Suchá“ v rámci Operačního programu Životního prostředí even-
tuelně obdobného implementovaného prostřednictvím MŽP, resp. MZE 
v programovacím období 2007-20113 , uzavřenou mezi mandantem 
Obcí Horní Suchá 735 35 Horní Suchá a mandatářem fa Star, a.s., se 
sídlem Hořovice 268 01, Zámecká 1466/5, v navrhovaném rozsahu za 
cenu 523 600,-Kč vč DPH v bodech 4.1, 4.2, 4.3, 4.5. V bodě 4.4 za cenu 
9 520,- Kč vč. DPH měsíčně po dobu trvání provádění stavby.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo mezi objed-
natelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem fa VAPES CE s. r. o., ul. Sto-
navská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednatelem společnosti Ladi-
slavem Čečetkou na provádění stavebně montážních prací pro stavbu„ 
Zateplení bytového domu na parc. č. 1058 a 1058/2 v Horní Suché“ kte-
rým se zvyšuje cena díla o 104.299,29 Kč vč. DPH a tím se mění celková 
cena díla na 2 190 515,30 Kč vč DPH.
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Poznámka: PZF.
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání výkonu zadavatelské činnosti 
na veřejné zakázky „ Průmyslová hala v areálu PZ František v Horní 
Suché na parc.č. 1055/1“ a „Průmyslová zóna František – Horní Suchá, 
projekt regenerace a rozvoje zóny“ fa RECTE CZ s. r. o., Matiční 730/3, 
Ostrava s tím, že u této akce je třeba prozatím jen zpracovat zadávací 
podmínky pro 2. stupeň žádosti o dotaci z programu reality fondů EU. 
Pokud tato akce bude financována z prostředků Ministerstva financí ČR, 
výběrové řízení nebude provádět obec.
– Rada obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon zadava-
telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE: CZ s. r. o., 
Matiční 730/3, Ostrava zastoupenou jednatelem Petrem Hnízdou pro za-
dání veřejné zakázky „Průmyslová hala v areálu PZ František v Horní 
Suché na parc.č. 1055/1“ za cenu 47 600,- Kč včetně DPH. Rada obce 
současně schválila zadávací podmínky pro výše uvedenou akci s tím, že 
jediným hodnotícím kriteriem bude cena díla.

ZO 17. 10. 2006 – usnesení
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční do-

tace ve výši 50 000,- Kč TJ dolu František Horní Suchá na činnost 
mládežnických družstev oddílu kopané, úhradu pronájmu sportov-
ních zařízení a trenérskou činnost u mládežnických družstev.

2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí darů pozemků parc.
č. 1563/8, 1559/3, 1794/2 a 1781/9 v katastrálním území Horní Su-
chá do majetku obce

Poznámka: Pozemky na ul. Potoční a ul. Grabovščok.
3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr budoucího prodeje 

objektů bez čp. na pozemcích parc.č. 1055/35 a 1055/36 v katastrál-
ním území Horní Suchá

Poznámka: Jedná se o nové a staré zámečnické dílny v PZF.
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje na základě doporučení 

Výboru pro národnostní menšiny zřízení dvojjazyčných názvů v obci 
takto:

 – místní tabule u cest na vjezdu a výjezdu z obce
 – Základní škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawo-

wa z Polskim Językiem Nauczania
 – Knihovna – Biblioteka
 – Smuteční síň – Sala Obrzędów Pogrzebowych
 – Obřadní síň – Sala Ślubów
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 – Požární zbrojnice – Remiza Strażacka
 – Sportovní hala – Hala Sportowa
 – Dělnický dům – Dom Robotniczy
a to za předpokladu, že tyto budou též v jazyce českém.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo nežádat o bezúplatný pře-

vod skipové těžní věže F4 v Průmyslové zóně František v Horní Su-
ché do majetku obce.

6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí odměny za vzor-
né plnění úkolů v roce 2006:

 – ve výši 800,- Kč členům Finančního výboru, kteří nejsou členy Za-
stupitelstva obce: Ing. Dagmar Kocurová, Karol Kraina

 – ve výši 400,- Kč členům Kontrolního výboru, kteří nejsou členy Za-
stupitelstva obce: Pavel Kolesár, Jerzy Kwiczala, Ing. Bronislav Ku-
czera, Mgr. Edward R ychlik

 – ve výši 400,- Kč členů Výboru pro národnostní menšiny, kteří ne-
jsou členy Zastupitelstva obce: Ladislav Toráč, Martin Krnáč, Pavel 
Kolesár

III.2. Ustavující zasedání zastupitelstva obce 31. 10. 2006 
v 17.00 hodin v Dělnickém domě v Horní Suché

Před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá 
byla všem kandidátům Registračním úřadem v Havířově předána osvědče-
ní o zvolení členů obecního zastupitelstva. Všichni členové mandát přijali.

Zahájení
Jednání zastupitelstva v 17.00 hodin bylo zahájeno státní hymnou České 
republiky, jako nejstarší člen zastupitelstva toto jednání vedl p. Rudolf 
Moldrzyk.

Složení slibu
Předsedající vyzval kandidáty ke složení slibu členů zastupitelstva. Slib přečetl 
Ing. Ivo Jančar, nejmladší člen ZO, a pak postupně každý složil slib do rukou 
předsedajícího pronesením slova „slibuji“ a slib zároveň potvrdil svým podpisem.

Stanovení počtu uvolněných členů
Předsedající p. Moldrzyk navrhl, aby počet uvolněných členů zastupitel-
stva byl 2, tj. starosta a místostarosta. Tento návrh byl schválen bez při-
pomínek jednohlasně.
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Volební řád
p. Moldrzyk - volba starosty a místostarosty a ostatních členů rady se 

řídí schváleným volebním řádem.

Volba starosty obce
p. Žerdík – navrhuji Ing. Jana Lipnera
p. Charvát – navrhuji taktéž Ing. Jana Lipnera.
Jiné návrhy nebyly podány.
Mgr. Mrózková – nebylo hlasováno o způsobu volby starosty, ve volebním 
řádu je uvedeno, že bude veřejné „pokud zastupitelstvo obce nadpoloviční 
většinou hlasů všech svých členů nerozhodne o hlasování tajném“, takže 
by se o této variantě mělo hlasovat.
p. Moldrzyk – nebyl podán návrh na hlasování tajné, proto bude probí-
hat hlasování veřejné.
Mgr. Mrózková – navrhuji nyní hlasovat o tajném způsobu volby.
Ing. Weiser – nesouhlasím, již jednou jsme hlasovali a volební řád byl 
řádně schválen.
p. Moldrzyk – blahopřeji nově zvolenému starostovi obce Horní Suchá, 
a protože byl řádně zvolen předávám mu řízení tohoto zasedání (předání 
státního znaku).
Ing. Lipner poděkoval p. Moldrzykovi a přešel k volbě místostarosty.

Volba místostarosty
Návrhy kandidátů:
– PaedDr. Zelníček navrhl p. Josefa Žerdíka
– p. Moldrzyk navrhl p. Josefa Žerdíka
Místostarostou se stal p. Josef Žerdík.

Volba členů rady obce
Ing. Lipner – navrhuji stanovit počet členů rady na 5. Ze zákona je starosta 
a místostarosta členem rady obce automaticky – návrhy dalších 3 členů:
– p. Zyder navrhl Ing. Chlebika
– p. Stefan navrhl. p. Charváta
– p. Moldrzyk navrhl Ing. Siwka.
Do RO byli zvoleni:
– Ing. Chlebik
– p. Charvát
– Ing. Siwek
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Zřízení finančního výboru
Ing. Lipner – předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Marian Weiser.
Zvolení členové finančního výboru výboru:
– p. Faja
– PaedDr. Zelníček
– p. Lotter
– Mgr. R ychlik
– p. Kateřina Woznicová
– Halina Fialová
Jednací řád Zastupitelstva Obce Horní Suchá byl schválen na ustavujícím 
zasadání.

Závěr
Ing. Lipner – poděkoval všem, kteří pracovali v období minulém, čle-
nům ZO, výborů a komisí. Konstatoval, že nové zastupitelstvo obce má 
na co navázat. Obec při svých náročných investicích nemá žádné úvěry 
ani dluhy, naopak má na termínovaných vkladech a podílových listech 
fondů slušné peníze. Obec je bude potřebovat, protože při diskriminaci 
menších obcí při rozdělování daňových příjmů se naše obec musí spoléhat 
na příjmy vlastní a získávání dotací. Jejich nepřidělení znamenalo zdrže-
ní takových akcí jako regenerace sídliště Chrost, vestavba polské základní 
školy či rekonstrukce mateřské školy na ul. Vnitřní na domov seniorů. 
Projevil víru v to, že tyto problémy a další, které přijdou (např. kanalizace 
či průmyslová zóna) budou vyřešeny věcně, pragmaticky, bez ohledu na 
stranickou příslušnost, náboženství či národnost tak, jak tomu bylo v mi-
nulém volebním období. Občané vyměnili 8 členů ZO z 15-ti, což není úplně 
obvyklé. Určitě všichni najdou společnou řeč při práci ku prospěchu naší 
obce a jejich občanů. Pan starosta popřál všem členům ZO při dosahování 
tohoto cíle hodně štěstí, pevné nervy, ale i dostatek tolerance.

RO 2. 11. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila darovací smlouvu mezi Obcí Horní 
Suchá a Moravskoslezským krajem o bezplatném převedení PC pro Obec-
ní knihovnu do majetku obce.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o realizaci uměleckého pořa-
du na vystoupení Andera z Košic a duet Galánečky za cenu 16 800,- Kč.
Poznámka: Jednalo se o vystoupení na setkání hornosušských jubilantů.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč 
Poradně pro oběti násilí, (domácího násilí) týrání a zneužívání Elpis, 
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Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark (součást Slezské diakonie).
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o provedení zimní údržby 
na území Obce Horní Suchá v sezóně 2006/2007 dle platného plánu zimní 
údržby místních komunikací mezi Obcí Horní Suchá a společností Depos 
Horní Suchá, a. s. Solecká 1/1321, Horní Suchá za cenu 480,- Kč/hod. 
bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o provedení zimní údržby 
na území Obce Horní Suchá v sezóně 2006/2007 dle platného plánu zim-
ní údržby místních komunikací mezi Obcí Horní Suchá a p. Václavem 
Drábikem, bytem Padlých Hrdinů 52a/14, Havířov-Životice za cenu 
480,- Kč/hod. bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o provedení zimní údržby 
na území Obce Horní Suchá v sezóně 2006/2007 dle platného plánu zim-
ní údržby místních komunikací mezi Obcí Horní Suchá a p. Romanem 
Siwkem, bytem Stonavská 66a/62, Horní Suchá za cenu 480,- Kč/hod. 
bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá pověřuje prováděním svatebních obřadů násle-
dující členy ZO: v českém jazyce bude oddávat starosta Ing. Jan Lipner, 
místostarosta Josef Žerdík a Jan Charvát, v polském a českém jazyce bude 
oddávat Ing. Karol Siwek.
– Rada obce Horní Suchá stanoví následně tyto svatební dny:
 – Svatební den se stanovuje na 2. úterý v měsíci v obřadní síni s hu-

debním doprovodem – reprodukovaná hudba, pokud toto úterý není 
státním svátkem.

 – Svatební den se stanovuje na 1. a 3. sobotu v měsíci v obřadní síni 
a s hudebním doprovodem – živá hudba, pokud tato sobota není stát-
ním svátkem nebo dnem volebním.

– Rada obce Horní Suchá se seznámila s novým návrhem projektové do-
kumentace „Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata, Horní Suchá“ 
předloženým Magistrátem města Havířova a konstatuje, že tento návrh 
je odlišný od původního tzn. zmíněný útulek je v návrhu posunut směrem 
k objektu č. p. 323 (objekt bydlení). S tímto umístěním Rada obce Horní 
Suchá nesouhlasí. Současně navrhuje Statutárnímu městu Havířov nové 
řešení, které spočívá v umístění této stavby na pozemku parc. č. 2372/1 
v majetku TCHAS - servis s. r. o. v průmyslové zóně 9. květen.
Na tomto místě – nejsou v blízkosti objekty k bydlení
 – stavba je v souladu s územním plánem
 – je dobrá dostupnost inženýrských sítí
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Su-
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chá a firmou HORNSTAV CZ, s. r. o. ,Chrost 986, Horní Suchá na stav-
bu „Oprava svodidel u nájezdu na most na ul. 6. srpna v Horní Suché za 
cenu 114 907,90,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje změnu v čerpání finančních nákladů, 
z projektu „ Sportovní a kulturní program“ předloženém tělovýchovnou 
jednotou DF z položky - Nájemné místnosti pro konání soutěže „O zlatý 
pohár“ v částce 5 000,- Kč. Převedené finanční prostředky budou použity 
na hrazení nákladů tanečního kroužku aerobic UNO-MIX, pro uspořá-
dání IV. ročníku celostátní soutěže „ O zlatý pohár Horní Suché“, ceny 
do soutěže a její propagaci.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí daru 5 000,- Kč Chari-
tě Javorník, Lidická 89, Javorník na služby Domova pokojného stáří 
sv. Hedviky Vidnava, kde je umístěna občanka Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí daru 5 000,- Kč Arcidie-
cézní charitě Olomouc, Sadové nám. 24, Olomouc-Sv. Kopeček, na provoz 
Hospice na Sv. Kopečku v Olomouci, kde je umístěn náš bývalý občan 
Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje změnu v kulturním projektu TJ DF 
Horní Suchá převedením částky 4 000,- Kč z položky – Zakoupení bran-
kářských sítí na hrazení nákladů na dopravu hráčů oddílu kopaná k mi-
strovským utkáním.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace na nákup koksu 
pro TJ Dolu František Horní Suchá ve výši 2 000,- Kč.

RO 16. 11. 2006
– Rada obce Horní Suchá vyslechla informace z hodnotící komise Cze-
chInvestu v Praze.
Tři projekty obce v operačním programu „Průmysl a podnikání“. Před-
běžně schváleny tyto dotace:
a) projekt – projektová dokumentace Infrastruktura PZF – 1 300 000,- Kč
b) projekt – Průmyslová hala – 28 000 000,- Kč
c) projekt – Rekonstrukce správní budovy – 12 000 000,-Kč, zbytek 

(vlastní infrastruktura) bude financován z Ministerstva financí
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o odběru a zne-
škodnění odpadu uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a Depos Horní Su-
chá a. s., zastoupenou p. Milošem Kývalou, ředitelem. Dodatek se týká:
a) zvýšení ceny za uložení a odvoz BRKO pytlovým systémem na 

795,- Kč + 19 % DPH za měsíc
b) zvýšení ceny za uložení BRKO, jehož sběr je zajišťován prostřednic-
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tvím sběrného dvora na 395,- Kč + 19 % DPH za tunu
– Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu investic a oprav tyto 
akce:
 – výměna oken za plastová v bytových domech na ul. Chrost č. p. 1177, 

1178 a ul. Lokalitní č.p.1179,1180,1181
 – výměna oken za plastová v nebytovém prostoru ul. Stavební 1226, 

Kadeřnictví Kriš
 – výměna garážových vrat na ul. Lokalitní č. p. 1179, 1180, 1181 za 

předpokladu, že se investice rozpustí v nájmu
– Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce odkoupení 1 ks 
autobusové zastávky v lokalitě Průmyslové zóny František v Horní Suché 
do majetku obce od s. p. DIAMO.
– Rada obce Horní Suchá projednala žádost o souhlas se stavbou „Závod 
na výrobu bioetanolu – Horní Suchá, napojení na inženýrské sítě“ poda-
nou SWP Trading a. s. Ostrava, zastoupenou CITY INCEST Ostrava, 
s. r. o. a vydala následující stanovisko:
a) souhlasí v rámci objektu „SO 130 přeložka vedení 2 x 22 kV“ s pře-

ložením stávajícího nadzemního vedení VN umístěného na ocelo-
vých příhradových stožárech linek OKD D45/D46 na pozemku 
parc. č. 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá. Přeložení nad-
zemního vedení bude provedeno zemním kabelem na pozemcích 
parc č. 3062/2 a 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá.

b) souhlasí v rámci objektu „SO 132 Přeložka STL plynovodu“ s přelo-
žením stávajícího středotlakého plynovodu na pozemku parc.č. 1055/1 
v katastrálním území Horní Suchá v nové trase. Jedná se o demontáž 
nadzemního vedení zemního plynu, části podzemního vedení zemního 
plynu a provedení nové propojení se severním páteřním rozvodem.

c) souhlasí v rámci objektu „SO 210 Napojení na rozvod pitné vody“ 
s umístěním a provedením vodovodní přípojky PE DN 100 na po-
zemku parc. č. 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá. Jedná se 
o napojení na vodovodní řád DN 150 realizovaný v rámci výstavby 
Průmyslové zóny František.

d) souhlasí v rámci objektu „SO 212 Napojení užitkové vody na zdroj 
Barbora“ s umístěním a provedením vodovodního řádu DN 300, 
který bude napojen do šachtice vodovodního řádu na pozemku 
parc. č. 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá.

e) souhlasí v rámci objektu „SO 220 Napojení na kanalizaci dešťovou“ 
s napojením dešťové kanalizace na vnitroareálovou dešťovou kanali-
zaci a jihozápadní sběrač dešťové kanalizace, s umístěním a provede-
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ním dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1055/1 v katastrálním 
území Horní Suchá.

f) souhlasí v rámci objektu „SO 221 Napojení na kanalizaci splaško-
vou“ s napojením na splaškovou kanalizaci průmyslové zóny Franti-
šek, s umístěním a provedením kanalizační přípojky splaškových vod 
na pozemku parc.č. 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá.

g) souhlasí v rámci objektu „SO 230 Napojení na rozvody VN“ s napo-
jením nového závodu bioetanolu na spínací stanici 22 kV na pozemku 
parc.č. 1055/1 v podnikatelské zóně František a s umístěním a prove-
dením stavby elektrické přípojky 22 kV na pozemku parc. č. 1055/1 
vše v katastrálním území Horní Suchá.

h) souhlasí v rámci objektu „SO 240 Napojení na telefonní rozvody“ 
s napojením telefonního rozvodu ve spínací stanici 22 kV, s umístěním 
a provedením tefonní přípojky do areálu nového závodu bioetanolu 
na pozemku parc.č. 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá.

i) nesouhlasí v rámci objektu „SO 852 Vnější parkoviště“ s umístěním 
a provedením stavby parkoviště o půdorysných rozměrech 45,0×20,0 m 
situovaného mimo areál bioetanolového závodu na pozemku parc.
č. 1055/1 v katastrálním území Horní Suchá mezi komunikací ve-
doucí průmyslovou zónou a stavbou na pozemku parc.č. 1055/32 
v katastrálním území Horní Suchá. Tato stavba může být povolena 
po ujasnění si majetkových vztahů k sousednímu objektu na pozem-
ku p. č. 1055/32 (bývalá elektrodílna) a následném rozšíření nájemní 
smlouvy mezi Obcí Horní Suchá a SWP Trading, a. s. Ostrava.

j) souhlasí v rámci objektu „SO 131 Přeložka VTL plynovodu“ s přelo-
žením stávajícího vysokotlakého plynovodu a přeložením regulační sta-
nice VTL/STL z pozemku parc. č. 1055/1 na pozemek parc. č. 1076/1 
a 1076/2 vše v katastrálním území Horní Suchá, které jsou ve vlast-
nictví společnosti PR G RE Land, s. r. o., Gregorova 2582/3, 701 97 
Ostrava-Moravská Ostrava a společnosti OKD, Doprava, akciová 
společnost, Nádražní 2967/93, 702 62 Ostrava-Moravská Ostrava.

k) souhlasí v rámci objektu „SO 211 Napojení užitkové vody na Těrlic-
ký přivaděč“ s napojením nového závodu bioetanolu na stávající vo-
dovodní řád užitkové vody ocel DN 300, s provedením sanace a úpra-
vou stávajících betonových šachet. Sanace a úpravy budou provedeny 
na náklady žadatele.

– Rada obce Horní Suchá schválila vícepráce pro stavbu „Stavební úpra-
vy objektu čp. 329/5 na ul. Centrum – oprava fasády Dělnického domu 
v Horní Suché“
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Jedná se o tyto práce:
 – výměna stávajících dveří venkovního vstupu na podium sálu Děl-

nického domu za dveře plastové
 – bourání venkovního schodiště vstupu na podium v sálu Dělnického 

domu a následné provedení lehkého ocelového schodiště
 – úprava pro zateplení objektu čp. 329/5 ze strany sousedícího objek-

tu (p. Štix)
Vše za cca 50 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce projednání vy-
užití objektu „červené školy“ na ul. Sportovní po přestěhování žáků do 
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace, na ul. Těrlické.
– Rada obce Horní Suchá vyhlásila grant na spolufinancování kultur-
ních a sportovních akcí v obci Horní Suchá v roce 2007. Žádosti budou 
předloženy do 15. ledna 2007.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s nabídkou firmy TOOL and 
PLASTIC INDUSTRIES LIMITED se sídlem v Longfordu, Irsko, 
která má zájem umístit svou provozovnu do Průmyslové zóny František 
v Horní Suché a zaujala k ní následující stanovisko:
 – je nutno vznést dotaz, jakou minimální výměru musí mít požado-

vaný pozemek, protože skutečná výměra požadované plochy je menší 
než výměra uvedená v žádosti

 – nebudeme odstraňovat žádné stavby nad zemí ani pod zemí
 – možná smlouva o smlouvě budoucí kupní, nikoliv okamžitý odkup
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce zařadit do roz-
počtu obce na rok 2007 částku 80 000,- Kč pro vydání kalendáře na rok 
2008.
– Rada obce Horní Suchá schválila finanční spoluúčast obce na vy-
pracování projektové dokumentace Lávka přes potok Sušanka do výše 
20 000,- Kč. Jedná se o stavbu prováděnou s.p. DIAMO v rámci akce 
„Sanace potoka Sušanka“ (důlní škody).

RO 30. 11. 2006
– Rada obce Horní Suchá posoudila návrh kroniky obce za rok 2005 s tě-
mito podněty:
 – na začátku kroniky napsat proč výročí 700 let, krátký odstavec z nej-

starší historie obce
 – chybí osobní komentář popisovaných událostí
 – uvést veškeré investice, zvlášť obce a ostatních investorů
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 – oficiální názvy organizací, např. ZŠ s polským jazykem vyučova-
cím, nebo na začátku oficiální název s odkazem dále jen …

 – opakování stejných informací několikrát, např. rozdělení dotací na 
společenské a kulturní akce

 – nepsat paragrafy v uváděných zákonech, neopakovat v zápisech 
rady obce, kým byly za obec podepsány smlouvy apod., tyto pasáže 
musí být věcně srozumitelné a čtivé

 – Depos a.s. nemůže být mezi průmyslem, zaslouží si samostatnou ka-
pitolu s popisem důvodu jeho významu (poplatky obci), uložené tuny, 
kilometry při svozu, vyrobená el. energie

 – soupis významných podniků – pramen – např. ze seznamu subjektů 
zapsaných do svozu odpadů obce

 – vypsat služby v obci (holič, švadlena, pekař ...), popis terciální sféry 
a živností

 – zemědělství
 – u výčtu podniků by bylo dobré uvádět základní údaje, alespoň před-

mět výroby a počet zaměstnanců
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s návrhem Ing. arch. Starého 
na estetizaci obce (ul. Sportovní a Centrum), po zapracování připomínek 
rady obce:
 – vjezd na ul. Centrum z ul. Těrlické zůstane v původní či širší velikos-

ti (z důvodu dobrého výhledu do křižovatky)
 – ul. Centrum rozšířit na cca 6m (oproti původnímu návrhu)
 – na ul. Sportovní ponechán pomník Jana Nepomuckého na svém 

místě, mimoúrovňově řešení se schodištěm před řeznictvím
 – z objektu PZKO schody přímo do chodníku, bez terasy a schodiště 

vpravo od vchodu, HUP bude zabudován do schodiště
 – před čp. 1030 vznikne 8 parkovacích míst
 – most přes Sušanku bude ze dřeva, ve výšce cca 3m ode dna potoka
Další návrhy:
 – na konci ul. Centrum bude vybudován sloup s hodinami a tabulí, 

na které mohou být uvedená důležitá data pro obec
 – před základní školou a mateřskou školou s polským jazykem vyučo-

vacím bude vytvořeno nové místo pro parkování tak, aby neubíralo 
zelenou plochu parku. Vytvoření uměleckého díla před nástupním 
prostorem ke schodišti

Další podněty rady obce:
 – více parkovacích míst před železářstvím GOMO a před Dělnickým 

domem na ul. Centrum
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 – před konečným dořešením uličního prostoru nutná jednání s p. Šti-
xem, p. Balonovou, p. Záporovou, p. Králem, p. Pastuchou,p. Fismo-
lovou, p. Kokotkovou, p. Bajerem o možnosti daru nebo odkoupení 
pozemků na ul. Centrum. Předběžným jednáním s těmito vlastníky 
byl pověřen místostarosta p. Josef Žerdík.

– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí celkový počet zaměstnanců 
obce a to 22 v souvislostí s uzavřením pracovní smlouvy s p. Chwistkem 
(původně VPP na PZF) na dobu neurčitou.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě smlouvu o dílo 
uzavřené mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem fa HORN-
STAV CZ s. r. o., Chrost 986, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou jedna-
teli Miroslavem Židkem a Jiřím Skupinem pro stavbu „Stavební úpravy 
obj. čp. 329/5 na ul. Centrum v Horní Suché“ a „Oprava fasády dělnické-
ho domu na ul. Centrum v Horní Suché“, kterým se zvyšují náklady stav-
by o 87 564,63,-Kč vč DPH a tím se mění celková cena stavebních prací 
na 3 113 418,53 Kč vč DPH a prodlužuje se termín provádění stavební 
prací z důvodů provedení
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování projek-
tové dokumentace pro opravu stávající dešťové kanalizace a zároveň její změ-
nu na jednotnou kanalizaci na ul. Pěší v Horní Suché za cenu 9 200,-Kč.
Poznámka: jedná se o chodník za kostelem.
– Rada obce Horní Suchá schválila složení Kulturní a sportovní komise 
obce Horní Suchá předsedou byl zvolen p. Josef Žerdík.
– Rada obce Horní Suchá stanovila výjímku v počtu žáků ve 3 třídách 
Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace, 
Těrlická 969, Horní Suchá, a to z počtu 24 na počet 25 v 1.–3. třídě MŠ. 
Celkem je zvýšen počet žáků, v MŠ o tři děti.

Mimořádné zasedání RO 6. 12 .2006
– Rada obce Horní Suchá rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních 
prací pro veřejnou zakázku „Průmyslová hala v PZ František v Horní 
Suché“ bude uchazeč TCHAS, spol. s r.o., Novoveská 1139/22, Ostrava-
Mariánské Hory, za cenu 35 986 104,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá nedoporučila zastupitelstvu obce schválení zá-
měru prodeje budovy čp. 126 na ul. Centrum včetně pozemků.
Poznámka: Stolařství p.Dedek.
– Rada obce Horní Suchá schválila „Podmínky souhlasu s realizací pro-
jektu ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na pro-
jekty v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání:
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 a) č. 1.2 R/095 Průmyslová zóna František
Poznámka: Jedná se o projektovou dokumentaci celkové infrastruktury 
PZF. Původně to měla být i vlastní realizace. Tento projekt se nestihl po-
dat, protože se opozdilo předání projektové dokumentace firmou Techno-
projekt Ostrava.
 b) č. 1.2 R/103 Průmyslová zóna – projekt výstavby objektu N1
Poznámka: Jedná se o novou průmyslovou halu o ploše cca 2 000m2.
 c) č. 1.2 R/165 Průmyslová zóna František – projekt rekonstrukce 

administrativní budovy č. 7 a současně předložila tento materiál za-
stupitelstvu obce.

Poznámka: Jedná se o celkovou rekonstrukci a zateplení bývalé správní 
budovy. Připravuje se pro drobné podnikatele a živnostníky.
Jedná se o přijetí dotací ve výši:
 a) č. 1.2 R/095 1,3 mil. Kč
 b) č. 1.2 R/103 28,8 mil Kč
 c) č. 1.2 R/165 11,9 mil. Kč

– Rada obce Horní Suchá schválila žádost Základní školy a mateřské ško-
ly, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969 o povolení změny 
čerpání dotace na kulturní projekty na rok 2006. Jedná se o převod část-
ky 10 000,- Kč z kulturního projektu „Sokrates“ na kulturní akce:
 – nákup medailí, diplomů a drobných cen pro Vánoční turnaj ve florba-

le, který se uskuteční v prosinci 2006, ve spolupráci s okolními obcemi
 – nákup dresů pro turnaje žáků v kopané
– Rada obce Horní Suchá schválila žádost Ženského pěveckého souboru 
Šárka, Horní Suchá o povolení změny čerpání dotace na kulturní projek-
ty na rok 2006 v částce 10 000,- Kč takto:
 původně nyní
pronájem 2 000,- Kč 1 000,-Kč
spotř. materiál 1 500,- Kč 320,-Kč
doprava 5 000,- Kč 7 800,-Kč
propagace 1 500,- Kč 880,-Kč
celkem 10 000,- Kč 10 000,-Kč

RO 14. 12. 2006
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní ško-
ly a mateřské školy, v Horní Suché PaedDr. Jaromíra Zelníčka a vyslech-
la následující informace:
 – přehled akcí školního roku 2006/2007
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 – problémy po rekonstrukci kuchyně
 – Základní škola Stonava podala žádost o pronájem sportovní haly, 

doporučení ředitele školy
 – rozpočet: sestaven dle loňských skutečných výdajů, obnovení nábyt-

ku (židle, lavice, tabule tři kusy), větší náklady na energie
 – zkráceny materiálové náklady oproti minulému roku
Vyhodnocení úkolů z usnesení:
 – venkovní žaluzie (markýzy) na oknech střešní nástavby: projednáno 

s projektantem, byla konstatována jednoznačná účelnost tohoto zaří-
zení, proto není nutné čekat na zkušenosti ze Základní školy a mateř-
ské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková 
organizace. Akce je zařazena do rozpočtu obce na rok 2007.

Úkoly:
 – pro potřeby projektu střechy nad školní kuchyní s možností instala-

ce solárních panelů nutno zjistit spotřebu TUV
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Václava Zydra, 
který navrhl obci Horní Suchá, že jako majiteli vodovodu provozní vody 
z Těrlického přivaděče k PZF pomůže tento vodovod legalizovat tak, 
že obec bude moci užitkovou vodou zásobovat potenciálního odběratele 
v PZF. Povolení nakládání s povrchovými vodami je třeba vyřídit u p. 
Junkové na odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova. m3 
užitkové vody stojí cca 6,- Kč, je to tedy výhodná cena.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce Sportovní haly 
v Horní Suché p. Miroslava Klímka a vyslechla následující informace:
Kontrola úkolů:
 – regulátor tlaku vody bude instalován po novém roce
 – vyjádření pro stavební povolení na reklamní baner nejsou hotové
 – žádost o dotaci na solární kolektory nebyla podána
 – žaluzie jsou opravené
Různé:
 – žáci ze Stonavy mohou hrát košíkovou, byl vytvořen prostor. Půj-

čovné 300,- Kč za 1 hodinu a pokud se zúčastní naši žáci cena bude 
upravena na 200,- Kč za hodinu.

 – výroba tepelné energie v solárních kolektorech:
 září 880 KWh
 říjen 775 KWh
 listopad 369 KWh
Srovnání spotřeby plynu:
plyn rok 2006 rok 2005
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říjen 613 m3 1 960 m3

listopad 1 472 m3 2 180 m3

 – spotřeba vody se navýšila
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce posoudit žá-
dost spol. REACONT Trade s.r.o., Ostrava o budoucí prodej objektu bez 
č. p. na pozemku parc.č. 1055/32 v kat. území Horní Suchá v Průmyslo-
vé zóně František.
Poznámka: bývalá elektrodílna.

Mimořádné zasedání RO 19. 12. 2006
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní ško-
ly a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, Mgr. Bohdana Prymuse:
Kontrola úkolů:
 – koeficient národnostního školství (jeho zvýšení) se musí řešit komplex-

ně. Současně tento problém řeší na Krajském úřadě Moravskoslezské-
ho kraje Barbara Davidová z Towarzystwa Nauczycieli Polskich

 – optimalizace využití „žluté budovy“ po provedení půdní vestavby
Různé:
 – v letošním školním roce nebyla doposud žádná porada ředitelů zá-

kladních škol (organizovaná školskými orgány)
Rozpočet:
 – údržba střech a odklízení sněhu
 – opravy PC – běžné opravy, údržba software a hardware
 – sklad učebnic – zůstane tam, kde se nachází nyní, tzn. v „červené 

škole“, na chodbě „žluté školy“ nebude vytvořena další místnost, ze-
jména kvůli zachování původního rázu budovy. Nákladovou položku 
RO doporučuje vypustit z rozpočtu.

 – nákup interaktivní tabule, diaprojektoru a nooteboku.
 – software do 7 000,- Kč není třeba zařazovat do investic, snížit výda-

je na stěhování na 5 000,- Kč
Poznámka: náklady na dopravu.
Úkoly:
1. ředitel ZŠ prostuduje projekt rekonstrukce elektrické instalace, zda je 

zahrnuta instalace slaboproudu, ředitelna, rozhlas atd. Tento projekt 
a jeho následná realizace musí konečným způsobem řešit veškerou 
rekonstrukci elektroinstalace, ukončenou vymalováním školy.

2. organizace výběrového řízení na nákup vybavení půdní vestavby ško-
ly, zejména nábytkem
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3. příprava na zasíťování počítačů v budově, jejich připojení k internetu
4. stěhování nutno vyřešit během června. Využití žáků 9. tříd ke stěhování

ZO 19. 12. 2006 – usnesení
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo zásadu, že v zápisech z za-

sedání zastupitelstva obce nebude jmenovitě uváděno, jak kdo hlaso-
val. Tato zásada se týká taktéž ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce Horní Suchá konaného dne 31. 10. 2006.

2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočet obce Horní Suchá 
pro rok 2007 ve výši 127 800 000,-Kč.

3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Podmínky poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekty 
v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání na projekt:

 a) č. 1.2 R/095 Průmyslová zóna František
 b) č. 1.2 R/103 Průmyslová zóna – projekt výstavby objektu N1
 c) č. 1.2 R/165 Průmyslová zóna František – projekt rekonstrukce 

administrativní budovy č.7
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkoupení autobusové če-

kárny MHD v lokalitě Průmyslové zóny František v Horní Suché, 
na ul. Důlní do majetku obce za cenu 27 000,- Kč.

5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku parc.č. 
350/2 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce za cenu 150,- Kč za m2.

Poznámka: Křižovatka „U Dvora“.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnic-

kého podílu 1/90 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci parcely 
původ PK 174 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce.

Poznámka: Vlastník p. Palowski, ul. Na Pasekách.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnic-

kého podílu 1/35 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci pů-
vod PK parcely č. 174 v kat. území Horní Suchá do majetku obce. 

Poznámka: Vlastník p. Kaczyńská, pozemek na ul. Na Pasekách.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnic-

kého podílu 1/18 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci pů-
vod PK parcely č. 131/1 a pozemku parc.č. 2116 v kat. území Horní 
Suchá do majetku obce. 

Poznámka: Vlastník p. Rzepecki, pozemek na ul. Statková.
9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo o využití objektu tzv. „čer-

vené školy“ na ul. Sportovní čp. 227, po přestěhování žáků do Zá-
kladní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní 
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Suchá, příspěvková organizace, na ul. Těrlické, jako Obecního úřadu 
obce Horní Suchá.

10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej objektu bez 
čp. na pozemku parc.č. 1055/32 v PZF za cenu 1 300 000,- Kč spol. 
VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá.

Poznámka: Bývalá elektrodílna v PZF.
11. Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo kontrolní výbor v tomto slože-

ní:
 předseda: Ing. Ivo Jančar
 členové: p. Karel Kraina, p. Tomáš Stefan, Ing. Marek Chlup 

a Mgr. Kristina Mrózková
12. Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřizuje Výbor pro národnostní men-

šiny v tomto složení:
 předseda: p. Bronislav Zyder
 členové: JUDr. Evžen Kiedroń, MUDr. Dáša Pastuchová, p. Pavel 

Kolesár, p. Ladislav Toráč
13. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 

měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva v ná-
sledující výši:

 – členům rady za výkon funkce 1 430,- Kč + 210,- Kč příplatek podle  
počtu obyvatel

 – předsedům výborů nebo komise za výkon funkce 1 130,- Kč + 210,- Kč 
příplatek podle počtu obyvatel

 – členům výborů, komisí nebo zvláštního orgánu obce za výkon funk-
ce 960,- Kč + 210,- Kč příplatek podle počtu obyvatel

 – členům zastupitelstva za výkon funkce 340,- Kč + 210,- Kč příplatek 
podle počtu obyvatel

RO 28. 12. 2006
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
TCHAS, spol. s r.o., Novoveská 1139/22, Ostrava zastoupenou Ing. Ja-
roslavem Pacltem , členem Správní rady a ředitelem pro stavební činnost 
a Ing. Stanislavem Smugalou, obchodním ředitelem a Obcí Horní Su-
chá. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Průmyslová hala v areálu PZ 
FRantišek v Horní Suché“ za cenu 35 986 104,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila od 1. 1. 2007 jednorázovou úpravu 
nájemného v garážích v Horní Suché na ul. Lokalitní čp. 1179, 1180, 1181 
na 480,- Kč za m2, to je měsíční nájemné za užívání garáže 15 m2 ve výši 
600,- Kč.
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– Rada obce Horní Suchá stanovila řediteli Základní školy v Horní Suché 
PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi odměnu ve výši 15 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá stanovila řediteli Základní školy a mateřské 
školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá Mgr. Bohdanu Pry-
musovi odměnu ve výši 10 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá na žádost Harcerstwa Polskiego w Republice 
Czeskiej, Szczep Sucha Górna – Skupina Horní Suchá schválila změnu 
využití dotace na kulturní a sportovní projekty v obci Horní Suchá tak-
to:
 – částku 4 800,- Kč na cestovné rozšířit o úhradu za ubytování.
– Rada obce Horní Suchá prominula pohledávku ve výši 13 000,- Kč 
vůči panu Erichu Vávrovi, zemř. dne 9. 4. 2004. Jedná se o část půjčky 
na úhradu nákladů potřebných k uzavření nájemní smlouvy na byt na 
ul. Důlní.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Ing. 
Pavlou Miklovou, Nálepková 864, Ostrava-Poruba a Obcí Horní Suchá 
na zpracování projektové dokumentace „Aktualizace sadovnických úprav 
v prostoru budoucího rozšíření hřbitova v Horní Suché dle územního plá-
nu obce za cenu ve výši maximálně 27 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území 
obce Horní Suchá uzavřenou mezi ČSAD Karviná a. s., Bohumínská 
1876/2, Karviná-Nové Město zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, 
MBA, generálním ředitelem a Obcí za cenu 297 240,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní obslužnosti na území obce Hor-
ní Suchá uzavřenou mezi ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, Haví-
řov-Podlesí, zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, generálním 
ředitelem a předsedou představenstva a Obcí za cenu 1 592 537,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavře-
nou mezi SIDOSTAVBY spol. s r. o., Nábřeží míru 1055/82, Český Tě-
šín, zastoupenou na základě plné moci Ing. Ladislavem Zahradníčkem 
a Obcí Horní Suchá. Dodatkem ke smlouvě se zvyšují náklady stavebních 
prací o 90 275,- Kč vč. DPH a tím se mění celková cena stavebních prací 
pro stavbu „Půdní vestavba polské ZŠ na ul. Těrlické v Horní Suché“ na 
4 135 806,- Kč vč. DPH , dále se dodatkem ke smlouvě prodlužuje termín 
ukončení stavebních prací do 30. 1. 2007.
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III.3. Rozdělení grantů pro rok 2006

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozdělení grantů pro rok 
2006 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, spor-
tovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, 
sdružení a církví v obci Horní Suchá v celkové výši 394 900Kč.

Organizace Schváleno (Kč)
Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů 3 000
Český červený kříž 1 600
Český zahrádkářský svaz ZO č.16 7 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
dechová hudba „Hasičanka“ 13 600
Demokratická aliance Romů ČR 19 400
Florbalový klub 33 600
Harcerstwo polskie v RC 7 200
Klub hornických důchodců DF 8 000
Kroužek krojovaných horníků při KHD 5 000
PZKO 85 000
Sbor církve bratrské 17 000
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska 35 000
Sdružení rodičů ZŠ 35 000
Skupina matice školské při MŠ pol. 9 500
Skupina matice školské při ZŠ pol. 10 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 2 500
TJ Dolu František 90 000
Český svaz včelařů 2 500
Ženský pěvecký sbor „Šárka“ 10 000

Článek“Horní Suchá rozhodla, jak přerozdělí granty“ – Havířovsko 
21. 3. 2006 viz příloha č.29-06.
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III.4. Místní poplatky

V roce 2006 byly schváleny m.j. tyto místní poplatky:
a. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů-za každou fyzickou sobu 
s trvalým pobytem v Horní Suché 240 Kč

b. za každou fyzickou osobu mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci s trvalým pobytem mimo Horní Su-
chou 204 Kč

c. za fyzickou osobu mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci s trvalým pobytem v Horní Suché 120 Kč

d. místní poplatek ze psů starších 3 měsíců:
 i. v rodinných domech 120 Kč za prvního psa, 180 Kč za druhého 

a každého dalšího psa
 ii. v obytných domech 1 000 Kč za prvního psa, 1 500 Kč za druhého 

a každého dalšího psa
 iii. je-li v obytných domech držitelem psa poživatel invalidního, sta-

robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (pokud je důchod jedi-
ným zdrojem jeho příjmu) anebo sirotčího důchodu 200 Kč

Poznámka: Jedná se o roční sazbu místního poplatku.

III.5. Nový územní plán obce

Nový územní plán obce byl schválen na mimořádném zasedání ZO 
dne 27. 6. 2006. Plán byl zpracováván a projednáván tři roky. Jeho nej-
větší význam tkví v tom, že otevřel budoucím stavebníkům cestu k výstav-
bě rodinných domů i na plochách, kde starý plán výstavbu neumožňoval. 
Tato úprava zásadním způsobem změní zejména části obce Podolkovice 
a Kouty, které se stanou ucelenou zónou bydlení.

III.6. Poslední zasedání Zastupitelstva Obce Horní Suchá

Poslední zasedání zastupitelstva, které bylo zvolené na období 
2002 – 2006 svolal starosta obce Ing.Jan Lipner na 17. října do Dělnické-
ho domu.

Kromě normálního programu mělo zastupitelstvo možnost vidět i hasič-
ský cisternový vůz, který zakoupilo pro místní Sbor dobrovolných hasičů.

Škoda, že nemohlo dojít k jeho předání, že na něm bylo třeba udělat 
dokončovací práce.
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Vůz si „vyzkoušel“ i starosta Ing.Jan Lipner

Fotografie z posledního zasedání ZO (2002-2006)

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Poslední_ zase-
dání_ZO“.
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III.7. Volby nového zastupitelstva obce

20. až 21. října se spolu s volbami do Senátu Parlamentu ČR usku-
tečnily i komunální volby. Čtyři volební místnosti byly připraveny v české 
základní škole.

Výsledky voleb:

Přehled o volební účasti: Obec Horní Suchá

Okrsek Zapsaní voliči Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky
1 870 208 23,91 208
2 912 419 45,94 417
3 853 494 57,91 490
4 938 389 41,47 388

Celkem 3 573 1 510 42,26 1 503

Výsledky hlasování: Obec Horní Suchá

Počet 
volených 

členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 

obvodů

Okrsky
Zapsaní 

voliči
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

Po
če

t

Zp
r.

v 
%

15 1 4 4 100,00 3 573 1 510 42,26 1 503 20 274
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Kandidátní listina

Hlasy
Počet 

kandidátů

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů

Přepočtené % 
plat. hlasů

Počet 
mandátů

Podíly 
hlasůabs. v %

1 Občanská 
demokratická strana 2 213 10,92 15 20 274,00 10,91 2 X

2 Coexistentia 903 4,45 15 20 274,00 4,45 0

3 SNK Evropští 
demokraté 8 687 42,85 15 20 274,00 42,84 7 X

4 Česká strana sociálně 
demokratická 3 609 17,80 15 20 274,00 17,80 3 X

5 Komunistická strana 
Čech a Moravy 3 869 19,08 15 20 274,00 19,08 3 X

6 Křesť. demokr. unie – Čs. 
str. lid. 993 4,90 15 20 274,00 4,89

Jmenné seznamy: zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina Poř. 
číslo

Kandidát
Věk Navrh.

strana
Polit.
přísl.

Hlasy
Pořadí Mandát

Příjmení, jméno Tituly abs. v %

1
Občanská 

demokratická 
strana

2 Jančar Ivo Ing. 34 ODS ODS 202 9,12 1 *

1
Občanská 

demokratická 
strana

1 Mrózková Kristina Mgr. 55 ODS ODS 199 8,99 2 *

3 SNK Evropští 
demokraté 1 Lipner Jan Ing. 41 SNK 

ED BEZPP 824 9,48 1 *

3 SNK Evropští 
demokraté 2 Žerdík Josef  45 SNK 

ED BEZPP 811 9,33 2 *

3 SNK Evropští 
demokraté 3 Chlebik Petr Ing. 50 SNK 

ED BEZPP 624 7,18 3 *

3 SNK Evropští 
demokraté 4 Rychlik Edvard Mgr. 54 SNK 

ED BEZPP 531 6,11 4 *

3 SNK Evropští 
demokraté 5 Zyder Bronislav  54 SNK 

ED BEZPP 603 6,94 5 *

3 SNK Evropští 
demokraté 6 Zelníček Jaromír PaedDr. 43 SNK 

ED BEZPP 533 6,13 6 *

3 SNK Evropští 
demokraté 7 Weiser Marian Ing. 46 SNK 

ED BEZPP 559 6,43 7 *

4 Česká str.sociálně 
demokrat. 3 Siwek Karol Ing. 48 ČSSD ČSSD 386 10,69 1 *

4 Česká str.sociálně 
demokrat. 1 Pastuchová Dáša MUDr. 59 ČSSD BEZPP 381 10,55 2 *

4 Česká str.sociálně 
demokrat. 6 Moldrzyk Rudolf  65 ČSSD BEZPP 352 9,75 3 *
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Kandidátní listina Poř. 
číslo

Kandidát
Věk Navrh.

strana
Polit.
přísl.

Hlasy
Pořadí Mandát

Příjmení, jméno Tituly abs. v %

5 Komunistická str.
Čech a Moravy 2 Stefan Tomáš  43 KSČM BEZPP 344 8,89 1 *

5 Komunistická str.
Čech a Moravy 6 Faja Evžen  59 KSČM KSČM 326 8,42 2 *

5 Komunistická str.
Čech a Moravy 1 Charvát Jan  59 KSČM KSČM 325 8,40 3 *

Z výsledku voleb vzešlo nové Zastupitelstvo obce Horní Suchá, které se 
na první schůzi sešlo v sále Dělnického domu 31. října.

Do doby, než byl zvolen nový starosta obce, 
řídil schůzi zastupitel Rudolf Moldrzyk (nejstarší člen ZO)

Nové zastupitelstvo
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Na programu zasedání byly volby. Zastupitelé odhlasovali, že volby 
proběhnou veřejně. Z nich vyšel jako nový starosta obce Ing. Jan Lipner 
a místostarostou byl zvolen Josef Žerdík. Na dvou uvolněných postech 
(na nich se také zastupitelstvo shodlo) – zůstali stejní lidé, jako v minulém 
volebním období.

Je jen škoda, že občané obce nevyužili možnost seznámit se se slože-
ním zastupitelstva.

Na veřejné zasedání se dostavila jen hrstka občanů

Nové Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bude ve volebním období 
2006–2010 pracovat v tomto složení (reportážní fotografie přímo ze zase-
dání):
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Ing. Jan Lipner – starosta obce: 

Josef Žerdík – místostarosta: 

Další zastupitelé:

Ing. Petr Chlebik: 
Člen RO
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Ing. Karol Siwek: 
Člen RO

Jan Charvát: 
Člen RO

MUDr. Dáša Pastuchová: 

Ing. Ivo Jančar: 
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Ing. Marian Weiser: 

Mgr. Edvard Rychlík: 

Bronislav Zyder: 
Člen RO

PaedDr. Jaromír Zelníček: 
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Rudolf Moldrzyk: 

Evžen Faja: 

Mgr. Kristina Mrózková: 

Tomáš Stefan: 
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Podle výsledku voleb byla zvolena i Rada Obce Horní Suchá v tomto 
složení:

Ing. Jan Lipner
Josef Žerdík
Jan Charvát
Ing. Petr Chlebik
Ing. Karol Siwek
Po návrzích členů zastupitelstva a následném hlasování byl zvolen 

finanční výbor ve složení: předseda Ing. Marian Weiser, členové Evžen 
Faja, Halina Fialová, Alfred Lotter, Mgr.Edvard R ychlík, Kateřina 
Woznicová a PaedDr. Jaromír Zelníček.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Nové_zastupi-
telstvo“.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Volby_nové-
ho_zastupitelstva“.

III.8. Volební období 2002–2006

Uvedené období bylo především ve znamení investic. Proběhla masiv-
ní bytová výstavba, kdy zejména výstavbou druhého domu s pečovatelskou 
službou a úpravami obou mateřských škol vznikly desítky obecních bytů.

Provedením vestavby polské základní školy a kompletní opravou stře-
chy této budovy byl položen základ k centralizaci polského školství do jed-
né budovy.

Největší jednorázovou stavbou prováděnou obcí se stala v její novodo-
bé historii sportovní hala.

I v estetizaci obce byly učiněny důležité kroky: komplexní rekonstruk-
ce Dělnického domu na ulici Centrum, byl také dořešen problém Penzij-
ních domů na ulici Stonavské.

Toto období také charakterizuje nárůst kulturních akcí organizova-
ných obcí i nárůst činnosti obou sportovních klubů (TJ DF a FbK) také 
díky dotacím z rozpočtu obce.

Nový územní plán vyšel vstříc vlastníkům do té doby zemědělských 
pozemků, kteří žádali o změnu jejich funkčního využití (na pozemky k zá-
stavbě), většinou za účelem prodeje. Tím se vesnice přemění na satelitní 
městečko a budoucnost ukáže negativní význam toho rozhodnutí.

Projekční a inženýrské práce nejsou přímo vidět. Jsou časově i finanč-
ně náročné a jejich kvalita se ukáže časem.

Plánované investice: kanalizace obce, výstavba Průmyslové zóny 
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František, přestavba bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní na Domov 
seniorů a další „drobnější“ akce jsou připraveny k realizaci.

Protože obec neobdržela dotace ze státního rozpočtu, byly dočasně po-
zastaveny projekty „Regenerace sídliště Chrost“ a přestavba MŠ na Do-
mov seniorů. Kvůli majetkovým převodům ve společnosti OKD, a. s. se 
nezdařila privatizace finských domků kolem vlečky OKD,a. s. (po vzoru 
obdobné lokality v Podolkovicích).

III.9. Volby v Havířově

Voleb v Havířově se zúčastnilo 59,72 % oprávněných voličů. Byla to vyso-
ká účast, kterou předznamenala tragická událost, zastřelení Martina Balšá-
na, náměstka primátorky pro ekonomiku (zpráva na jiném místě kroniky).

Pokud se týká politických stran, v Havířově vyhrála volby 
ČSSD – 47,22 %, druhá ODS dosáhla 23,38 % a třetí KSČM – 17,29 %.

Další výsledky viz příloha č.88-06
Soud ale prohlásil v Havířově volby za neplatné proto, že byly při sčí-

tání hlasů jako platné sečteny i hlasy pro již nežijícího Martina Balšána. 
V opakovaných volbách v sobotu 16. 12. zvítězila KSČM.
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IV. Hospodaření obce

IV.1. Hospodaření Obce Horní Suchá v roce 2005

Závěrečný účet a hospodaření obce za rok 2005 schválilo zastupitel-
stvo obce 13. 6. 2006.

Hospodaření také přezkoumala auditorská společnost OK Audit, kte-
rá nezjistila nedostatky v hospodaření s finančními prostředky a při na-
kládání s majetkem obce.

Celkové příjmy v roce 2005 dosáhly částky 73 291 965, 37Kč a výdaje 
dosáhly částky 60 251 472,04 Kč.

Rok 2005 skončil přebytkem finančních prostředků ve výši 
13 040 493,33 Kč.

Ke dni 31. 12. 2005 měla obec na účtech u peněžních ústavů celkem 
25 360 113,68 Kč volných finančních prostředků. Další finanční majetek 
měla obec v podílových listech, jejichž hodnota ke stejnému datu činila 
30 577 032,55 Kč.

Závěrečný účet a hospodaření obce za rok 2005 viz příloha č.60-06
Zpráva Alfreda Lottera, předsedy finančního výboru viz příloha č.61-06.

IV.2. Hlavní položky rozpočtu Obce Horní Suchá na rok 2006

Poznámka: Rozpočet byl schválen na zasedání ZO dne 13. 12. 2005.

Příjmy:
Daňové příjmy 52 914 000 Kč
Neinvestiční dotace 2 089 000 Kč
Nedaňové příjmy 8 339 000 Kč
Použití přebytku z hospod. z min.let 11 976 000 Kč
Příjmy celkem 75 319 000 Kč

Výdaje:
Silnice, vzhled obce a veřejná zeleň 8 231 000 Kč
Bytové hospodářství 3 431 000 Kč
Nebytové hospodářství 2 793 000 Kč
Průmyslová zóna (býv. Dolu František) 6 973 000 Kč
Školství 15 430 000 Kč
Odvod a čištění odpad.vod,pitná voda 1 850 000 Kč
Kultura a sport 5 156 000 Kč
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Požární ochrana 2 802 000 Kč
Vnitřní správa a zastupitelské orgány 8 347 000 Kč
Služby pro občany 7 105 000 Kč
Veřejné osvětlení 1 755 000 Kč
Pečovatelská služba a sociální výdaje 760 000 Kč
Komunální služby,územní plán.a rozvoj 7 187 000 Kč
Finanční operace,pojištění obec.majetku 755 000 Kč
Ostatní výdaje 2 780 000 Kč
Výdaje celkem 75 319 000 Kč

Rozpočet Obce Horní Suchá v podrobném členění viz příloha č.6-06.
Pozn.: Zastupitelstvem schválený rozpočet je schodkový, jelikož očeká-

vané letošní příjmy nepokryjí plánované výdaje.

IV.3. Hlavní investiční akce roku 2006

a. výstavba průmyslové zóny
b. rekonstrukce místních komunikací
c. odkanalizování obce (projektová dokumentace)
d. dokončení vestavby v polské ZŠ
e. přestavba bývalého zdravotního střediska na Dole František na byty
f. oprava fasády Dělnického domu a oprava objektu bývalého Domu 

chovatelů
g. výstavba trafostanic (spolufinancování)
h. technická infrastruktura v lokalitě Kouty a revitalizace sídliště 

Chrost
i. zakoupení hasičského auta (50 % ceny, zbývající část dotace)
j. výkup pozemků a další drobné investiční akce, které jednotlivě nepře-

sahují hodnotu 500 000 Kč

Převzaty a zkolaudovány byly tyto stavby:
– chodník kolem ul. Stonavská v úseku od Pekařství Főrster vedle Moto-

restu Country) po firmu Sidostavby (k ul. Končinovka) – 500 000 Kč
– Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Hor-

ní Suchá, příspěvková organizace – rozšíření mateřské školy – kapa-
cita vzrostla na 28 dětí a byla plně využita – 640 000 Kč

– stavební úpravy školní kuchyně – Základní škola a mateřská škola 
Horní Suchá, příspěvková organizace – 5 000 000 Kč
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– sklad a zázemí obecního úřadu u požární zbrojnice – 600 000 Kč
– solární kolektory na ohřev teplé užitkové vody pro sportovní 

halu – 800 000 Kč
– rozšíření veřejného osvětlení na ul.Parkové – 500 000 Kč
– rekonstrukce zdravotního střediska bývalého Dolu František na byto-

vý dům – 2 400 000 Kč
– stavební úpravy obecní knihovny – 600 000 Kč
– půdní vestavba polské „žluté“ základní školy – 4 300 000 Kč
– oprava fasády Dělnického domu a PZKO – 1 000 000 Kč
– oprava bývalého Domu chovatelů na ulici Centrum – 2 300 000 Kč
– zateplení a oprava střech bytových domů č.p.1058 a 1058/2 v Horní 

Suché – 2 300 000 Kč
Poznámka: Obytné domy na ulici K Prádlu-bývalé zdravotní středisko.
– technická infrastruktura sídelního útvaru lokality 

Kouty – 5 300 000 Kč – spojka ul. Soustředěná–Průjezdní
Další podrobnosti viz Informátor č.8/2006 (příloha č.89-06).

IV.3.1. Fasáda Dělnického domu a Domu PZKO

Firma Hornstav.CZ provedla opravu fasády Dělnického domu a Do-
mu PZKO.

Fotografie dokumentuje stav prací 12. 9.
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Fotografie ze dne 5. 10. – hotová fasáda
Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: !Dělnický_

dům_a_Dům_PZKO“.

IV.3.2. Dům chovatelů

Bývalý Dům Chovatelů opravovala firma Hornstav.cz současně s fa-
sádou Dělnického domu a Domu PZKO.

Oprava byla dosti složitá a nákladná.

Fotografie dokumentuje stav oprav 12. 9.
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A takto vypadal bývalý Dům chovatelů 7. 10.

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Dům_chova-
telů“.

IV.3.3. Ulice Soustředěná

Investice v obci jsou různorodé. Nemalá část finančních prostředků 
jde do údržby a výstavby místních komunikací.

Tak vznikají i nové asfaltové cesty, které usnadňují život obyvatelům 
obce.

Fotografie zachycuje stav výstavby 12.9.

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Soustředěná“.
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IV.4. První peníze z EU

Ke konci roku 2006 byla přiznána první dotace z Evropské unie ze 
strukturálních fondů do Horní Suché.

Jedná se o dotaci na projekt infrastruktury ve výši 1,3 milionu korun 
a o další částku 11 milionů korun. Ty jsou určeny na stavbu průmyslové 
haly v Průmyslové zóně František.

Finanční prostředky jsou z operačního programu „Průmysl a podni-
kání“.
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V. Obyvatelstvo

V.1. Evidence obyvatel Obce Horní Suchá k 1. 1. 2006

Muži 867
Ženy 1 878
Chlapci 372
Dívky 316
Celkem 4 433

Narození v roce 2005:
Chlapci 24
Dívky 12

Úmrtí v roce 2005:
Muži 27
Ženy 21

Sňatky uzavřené v roce 2005: 10

Nejstarší občanka: Ludmila Ivanová, nar. 25. 12. 1907

V.2. Svatba

V obřadní síni se 11. dubna v 10.00 hodin konala svatba. Ženil se 
nejstarší muž v obci pan Jakub Mirowski (98 let) a bral si za ženu slečnu 
Máriu Donovou. Oddal je místostarosta Josef Žerdík.
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Další fotografie viz příloha č.34-06
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Svatba“.
Článek „Staříček se ženil ve svých 98 letech“ – Havířovský Deník 

13. 4. 2006 viz příloha č.35-06.
Článek „Ale ślub!“ – –Głos Ludu 13. 4. 2006 viz příloha č.35-06.

V.3. Gratulace jubilantům

Kulturní a sportovní komise má ve svém plánu blahopřání jubilan-
tům.

V červnu navštívil Josef Běhan, kronikář, paní Annu Bobkovou 
a blahopřál jí jménem Obce Horní Suchá, předal jí malý dárek a gratula-
ci od starosty Ing. Jana Lipnera.

V červnu také navštívili místostarosta a předseda kulturní a spor-
tovní komise Josef Žerdík s kronikářem Josefem Běhanem paní Hilde-
gardu Záporovou, která oslavila velmi krásné výročí – 90 let – v Domově 
důchodců v Karviné. Byla velmi dojata a děkovala za to, že si na ni obec 
vzpomněla (na fotografii dole).
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V.3.1. Další gratulace jubilantům

16. října byli gratulovat místostarosta a předseda kulturní a spor-
tovní komise Josef Žerdík společně se členy KaSK Blankou Richterovou 
a Josefem Běhanem ke krásnému životnímu jubileu paní Hermíně Ko-
londrové.

Na snímku zleva: oslavenkyně paní Hermína Kolondrová, 
Blanka Richterová a Josef Žerdík

V.3.2. Setkání jubilantů

Obec Horní Suchá pozvala 9. listopadu jubilanty, kteří oslaví v roce 
2006 kulaté životní výročí do sálu Dělnického domu ke společnému setká-
ní. Připravený program byl velmi pěkný a účastníci setkání se shodli, že 
to byla jedna z nejlepších oslav, které obec pro jubilanty připravila.

V programu vystoupili žáci mateřských a základních škol z naší 
obce.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace – vystoupení dětí z mateřské školy
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Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková 
organizace – vystoupení dětí z mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková 
organizace – vystoupení žákyň školy

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace – vystoupení žáků školy
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Úvodní přivítání a přípitek pronesl místostarosta Josef Žerdík

Součástí setkání byla i gratulace pěti manželským párům ke zlaté 
svatbě. Byli to manželé:

Hedvika a Vilém Weiserovi
Evženie a Jindřich Kloudovi
Vlasta a Vilém Mynarzovi
Zdeňka a Romuald Kokoškovi
a

Anna a Bedřich Wóznicovi
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Nálada v sále byla slavnostní a srdečná, zvláště při vystoupení

Andera z Košic

S Anderem společně účinkoval duet „Galánečky“
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O závěr programu se postarali naši „Suszanie“ se svojí kapelou

Program uváděl a svým imitátorským uměním všechny přítomné bavil 
Petr Stebnický

Zaměstnanci Dělnického domu připravili sál a na stolech byly pro jubi-
lanty zdarma slazené a neslazené nealkoholické nápoje, 2dl vína na přípi-
tek, káva, čaj a zákusek. Součástí pozvání byla i večeře. Další nápoje a jídlo 
si mohli přítomní zakoupit, protože mezi stoly se pohybovaly číšnice.

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Jubilanti“.
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V.4. Nezaměstnanost

Vysoká míra nezaměstnanosti obyvatel obce je alarmující.
Přehled nezaměstnanosti v obci v jednotlivých měsících za rok 2006:
(Poznámka-EAO-ekonomicky aktivní obyvatelstvo-během roku se po-

čet neměnil)

Měsíc Počet nezaměstnaných EAO %
Leden 483 2071 23,3
Únor 463  22,4
Březen 453  21,9
Duben 441  21,3
Květen 433  20,9
Červen 425  20,5
Červenec 422  20,4
Srpen 437  21,1
Září 445  21,5
Říjen 415  20,0
Listopad 414  20,0
Prosinec 414  20,0

Pro srovnání uvádím nezaměstnanost v jednotlivých mikroregionech-
podle měsíců za rok 2006:

Leden:
Mikroregion Počet uchazečů EAO %
Bohumínský 2 272 15 025 15,1
Havířovský 8 604 47 041 18,3
Karvinský 7 805 36 761 21,2
Orlovský 4 654 23 797 19,6
Těšínský 2 517 13 683 18,4

Únor:
Bohumínský 2 256 15 025 15,0
Havířovský 8 622 47 041 18,3
Karvinský 7 698 36 761 20,9
Orlovský 4 625 23 797 19,4
Těšínský 2 591 13 683 18,6
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Březen:
Bohumínský 2 219 15 025 14,8
Havířovský 8 538 47 041 18,2
Karvinský 7 579 36 761 20,6
Orlovský 4 606 23 797 19,4
Těšínský 2 521 13 683 18,4

Duben:
Bohumínský 2 198  14,6
Havířovský 8 395  17,8
Karvinský 7 451  20,3
Orlovský 4 575  19,2
Těšínský 2 500  18,3

Květen:
Bohumínský 2 147  14,3
Havířovský 8 342  17,7
Karvinský 7 327  19,9
Orlovský 4 511  19,0
Těšínský 2 426  17,7

Červen:
Bohumínský 2 104  14,0
Havířovský 8 263  17,6
Karvinský 7 254  19,7
Orlovský 4 562  19,2
Těšínský 2 406  17,6

Červenec:
Bohumínský 2 137  14,2
Havířovský 8 319  17,7
Karvinský 7 252  19,7
Orlovský 4592  19,3
Těšínský 2 398  17,5

Srpen:
Bohumínský 2 090  13,9
Havířovský 8 333  17,7
Karvinský 7 222  19,6
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Orlovský 4 570  19,2
Těšínský 2 429  17,8

Září:
Bohumínský 2 041  13,6
Havířovský 8 267  17,6
Karvinský 7 197  19,6
Orlovský 4 478  18,9
Těšínský 2 309  17,5

Říjen:
Bohumínský 2 002  13,3
Havířovský 7 929  16,9
Karvinský 6 995  19,0
Orlovský 4 254  17,9
Těšínský 2 255  17,9

Listopad:
Bohumínský 1 957  13,0
Havířovský 7 846  16,7
Karvinský 6 803  18,5
Orlovský 4 194  17,6
Těšínský 2 161  15,8

Prosinec:
Bohumínský 2 006  13,4
Havířovský 7 908  16,8
Karvinský 6 913  18,8
Orlovský 4 275  18,0
Těšínský 2 216  16,2

Uvádím i statistiku za celý okres Karviná:

Měsíc Počet uchazečů EAO %
Leden 25 852 137 081 18,9
Únor 25 752 137 081 18,8
Březen 25 463 137 081 18,6
Duben 25 119 137 468 18,3
Květen 24 753 137 468 18,0
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Červen 24 589 137 468 17,9
Červenec 24 698 137 512 18,0
Srpen 24 644 137 512 17,9
Září 24 372 137 512 17,7
Říjen 23 435 138 292 16,9
Listopad 22 961 138 292 16,6
Prosinec 23 318 138 292 16,9

V.5. Hornické důchody

10. 5. pozval Ing. Břetislav Petr, poslanec PS PČR (ČSSD) hornické 
důchodce do sálu Dělnického domu, aby s nimi prodiskutoval návrh zá-
kona, jehož je spoluautorem, který by měl všem horníkům, kteří splňují 
základní podmínku, tj. odpracovaných alespoň 15 let v tzv. 1.AA pracov-
ní kategorii, dorovnat výši starobních důchodů.

Přesto, že se tato problematika týká mnoha bývalých horníků, 
sál Dělnického domu byl poloprázdný

Další fotografie:Kronika 2006-fotogalerie na CD: „Hornické důchody“.
Článek„Co přinese novela zákona“ – viz příloha č.42-06.

V.6. Zlatá plaketa

15. května 2006 převzal hornosušský občan Ivan Jurík na Magis-
trátu města Ostravy Zlatou plaketu MUDr. Jánského, kterou mu Český 
červený kříž udělil za čtyřicet bezplatných odběrů krve.

Vyznamenanému blahopřála i Obec Horní Suchá.
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V.7. Útulek pro psy

V Dětmarovicích byl znovu otevřen útulek pro psy. Zavřený byl pro-
to, že ochránci zvířat podali stížnost na to, že je v něm se psy špatně zachá-
zeno a že jsou týráni.

Po odstranění závad byl útulek v červenci 2006 znovu otevřen.
Zmiňuji se o tom proto, že i naše obec odváží do tohoto útulku odchy-

cená zvířata. Tím jsou občané obce chráněni proti případnému napadení 
volně pobíhajícím psem.

Článek „Útulek, kde psi trpěli, opět otevřou“ – Havířovsko 18. 7. 2006-
viz příloha č.66-06.

V.8. Průměrná mzda

Průměrná měsíční mzda vzrostla v roce 2006 v porovnání s rokem 
2005 o 1226 Kč na 20 211 Kč, což je nárůst o 6,5 %, reálná mzda vzrostla 
o 3,9 %.

Průměrná měsíční mzda přesáhla poprvé v historii 20 000 Kč.
V podnikatelské sféře se mzda zvýšila o 6,8 % na 20 333 Kč, v nepod-

nikatelské sféře o 5,4 % na 19 784 Kč.
Poznámka: Vzhledem k dvacetiprocentní nezaměstnanosti v obci lze 

předpokládat, že obyvatelé v obci tohoto průměru zdaleka nedosahují.
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VI. Politický a veřejný život

VI.1. Stavění máje.

V místní části naší obce v Podolkovicích dodnes, jako jediný, pracuje 
občanský výbor.

Kromě jiných akcí uspořádali 30. 4. stavění máje.

VI.2. 61. výročí osvobození

3. 5. 2006 si občané Horní Suché připomněli výročí osvobození obce 
od nacistické okupace.

Zástupci obce, společenských a politických organizací se sešli v Parku 
hrdinů v 16 hodin, aby položením kytic uctili památku těch, kteří v bojích 
za naši svobodu položili své životy.

Na fotografii jsou v čele představitelé obce, 
starosta Ing. Jan Lipner (vlevo) a místostarosta Josef Žerdík
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„Hasičanka“ s dirigentem Erichem Paździorou zahrála hymnu

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „61. výročí osvo-
bození“.

VI.3. Volby do Sněmovny

Prezident Václav Klaus vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu české republiky na pátek 2. a sobotu 3. června. Tím se 
mj. vyhnul časové shodě s MS ve fotbale.

Obec připravila čtyři volební místnosti v základní škole. Volby probí-
haly v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Účast voličů byla nadpoloviční, což dokládá zájem občanů obce o stav 
politiky ve státě.

Volební komise při práci krátce po čtrnácté hodině v pátek
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První občanka přišla volit ještě před čtrnáctou hodinou

Výsledky voleb v obci:
Počet voličů: 3 529
Vydané obálky: 2 046
Odevzdané obálky: 2 044
Platné hlasy: 2 036
Účast v %: 57,98

Výsledky voleb podle úspěšnosti politických stran v %:
ČSSD: 46,37
KSČM: 19,74
ODS: 18,81

Podrobné výsledky voleb v obci viz příloha č.79-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Volby_do_Po-

slanecké_sněmovny“.

VI.4. Veřejná beseda

ZO KSČM v Horní Suché pozvala všechny občany na veřejnou be-
sedu s kandidáty KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 
24. 5. do sálu Dělnického domu.

Hlavní projev měla primátorka statutárního města Havířov PaedDr. 
Milada Halíková.

VI.5. O naší obci se ví

V novinách se poměrně často objevují články, které souvisí s děním 
v obci. Naše obec se rozvíjí dynamicky, zajímavá je historie i současnost.
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Počtem obyvatel se naše obec řadí mezi středně velké, ale svým „vyba-
vením“ je velké a mnohá města regionu by jí mohla závidět Dům s pečo-
vatelskou službou, Sportovní halu, rekonstruovaný Dělnický dům, Spor-
tovní a relaxační centrum Na Císařství, atd.

Článek“Něco málo z historie i současnosti obce-Havířovsko 30. 5. 2006 
viz příloha č.71-06.

VI.6. Dvojjazyčné nápisy

V platnosti je zákon, podle něhož stačí, aby se k národnostní menšině 
hlásilo alespoň 10 % obyvatel obce a místní výbor menšiny podá žádost, 
obec je povinna dvojjazyčné nápisy realizovat. Naše obec tyto skutečnosti 
splňuje.

Naše obec již dvojjazyčné nápisy na některých institucích používá, ale 
pokud by se měly nápisy použít všude, byl by to finanční problém, protože 
náklady by pravděpodobně nesla obec.

Je třeba říct, že v obci nejsou národnostní problémy.
Článek „V obci zatím nevědí, kde najdou peníze“ – Havířovský deník 

22. 8. 2006 viz příloha č.93-06.

VI.7. Tragedie v Havířově

Tragedie, která nemá v historii Havířova obdoby se odehrála 18. září. 
Náměstek primátorky pro ekonomiku Martin Balšán byl zastřelen při 
veřejném zasedání Zastupitelstva města Havířova.

Poznámka: Magistrát města Havířova, jako úřad III. stupně, vyko-
nává některé činnosti i pro naši obec.
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Článek „Muž zabil dva lidi a poté sám sebe“ – Havířovský deník 
19. 9. 2006 viz příloha č.98-06.

Článek „Vražda otřásla městem“ – Havířovský deník 19. 9. 2006 viz 
příloha č.99-06.

Článek „Rodina a město se loučily se zavražděným“ – Havířovský de-
ník 26. 9. 2006 viz příloha č.100-06.

VI.8. Den malých obcí

Pravidelné diskusní setkání starostů a zástupců obcí s představiteli 
ústředních orgánů státní správy se konalo 3. října v Posádkovém domě 
armády ve Vyškově.

Naši obec na setkání zastupoval starosta Ing. Jan Lipner.
Z programu jsem vybral:
– zhodnocení volebního období a poděkování starostům
– ústavní stížnost na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní  

 (koeficienty velikosti obcí)
– 15 let Programu obnovy venkova a soutěž Vesnice roku 2006
– podpora rozvoje venkova v období 2007–2013
– komunální volby
– financování místních rozpočtů
– nový stavební zákon
– státní program úspor energie a obnovitelné zdroje

Pohled na starosty obcí při zasedání-mezi nimi byl 
i starosta naší obce Ing. Jan Lipner
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VII. Průmysl

VII.1. Bioetanol

Firma SWP Trading a. s. postaví v průmyslové zóně Na Františ-
ku továrnu na výrobu bioetanolu. Kromě miliardové investice přinese 
i stovku pracovních míst. Další pomoc očekávají místní zemědělci, jelikož 
firma od nich bude odebírat obilí a smlouvy s nimi uzavře ještě před vy-
setím obilí do země. Daňový přínos 200 000 Kč ročně pro obec je v těchto 
souvislostech zanedbatelný. Navíc firma vybuduje na vlastní náklady in-
frastrukturu.

Článek „Továrna v Horní Suché na bioetanol“ – Havířovsko 
21. 2. 2006 viz příloha č.10-06.

VII.2. Průmyslová zóna

Průmyslová zóna v areálu bývalého Dolu František láká podnika-
tele. Na jejich nedostatek si nemůže stěžovat. R ychlejšímu rozvoji brání 
administrativní překážky.

Zájem podnikatelů byl hlavně o skladovací prostory. Záměrem obce 
je, aby bylo vytvořeno co nejvíce pracovních míst, a to sklady nesplňují.

Největším investorem v zóně je ostravská firma SWP Trading, která 
chce vyrábět bioetanol (o ní v článku „Bioetanol“).

Největším problémem je majetkové vypořádání pozemků, které vlast-
ní důlní společnost OKD.

Mimo jiné s přispěním ruského kapitálu chce v zóně česká firma po-
stavit malou rafinerii ropy.

Článek „Horní Suchá nedostatek zájemců rozhodně nemá“ – Haví-
řovsko 23. 5. 2006 viz příloha č.70-06.

Likvidaci celého Dolu František, včetně budovy skipu, má na starosti 
Diamo, s. p. V areálu bývalého Dolu František je likvidace skipu podle 
obce i podle zástupců Diama, s. p. na posledním místě v pořadí.

Článek“Budova skipu zatím zůstane stát“ – Havířovsko 18. 4. 2006 
viz příloha č.76-06.

VII.3. Start rozšiřuje výrobu

Rozšíření výroby plastových oken přineslo 200 nových pracovních 
míst. To je největším přínosem, protože nezaměstnanost v obci je velmi 
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vysoká – (viz část „Nezaměstnanost“).
Článek „Rozšíření výroby ve Startu město vítá“ – Havířovsko 

4. 7. 2006 viz příloha č.64-06.
– fa založena 1991, od. r. 1994 výhradně výroba plastových oken 

a dveří, od r. 1997 dodávka výplní stavebních otvorů z hliníkových profi-
lů-spolupráce s firmou ALWIN START, s. r. o. Horní Suchá, působící 
ve stejném areálu, 250 pracovníků.

VII.4. Některé hornosušské průmyslové firmy

VII.4.1. AGADAN spol. s r. o., 
Na Františku 1365/3, 735 35 Horní Suchá

Provozovna-areál Dolu František (PZF) Horní Suchá.
– výroba, opravy a servis hydraulických zařízení pro důlní stroje
– výroba kovokeramických kluzných kontaktů, určených převážně 

pro sběrače proudu
– prodejem dřeva, převážně eurohranolů a sušeného truhlářského ře-

ziva

VII.4.2. Lichtgitter CZ spol. s r. o., 
U Lékárny 1, 735 35 Horní Suchá

– ocel, ocelové výrobky – výroba podlahových a pojezdových roštů, 
schodišťových stupňů spirálových schodišť, včetně technického servisu 

VII.4.3. Firma REXIA TRADE spol. s r. o., 
Centrum 130, 735 35 Horní Suchá

– vznik v r. 1996 – výroba ponožkového zboží, stavební činnost a po-
skytování instruktorských kurzů potápění

VII.4.4. BEFRA-ELECTRONIC, s. r. o., 
K Prádlu 858, 735 35 Horní Suchá

– roční obrat: 150 000 000, počet zaměstnanců 80, montáž elektro-
nických stavebních skupin, osazování plošných spojů, CNC zpracování 
plechů
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VIII. Zemědělství

VIII.1. Poslední zemědělci

Zemědělství jako takové je v obci na ústupu.
Jména posledních, kteří se zemědělskou činností zabývají: p. Siwek, 

p. Maiwald, p. Dostálové, p. Drabik (jezdecký areál na Pašůvce – stáj 
Václav), p. Charvat (chová jednu krávu), p. Enenklová (chová jednu krá-
vu), p. Šaly.

Hlavním důvodem toho, že je zemědělství v obci na ústupu je fakt, že 
se nevyplácí.

IX. Životní prostředí

IX.1. Zahájení provozu sběrného dvoru odpadů

Od 3. ledna 2006 mohou občané naší obce bezplatně (ostatní za úpla-
tu) odkládat vytříděný komunální odpad ve sběrném dvoře. Provádí se 
zde i sběr vyřazených spotřebičů, pneumatik, olejů, atd. Dvůr je umístěn 
mezi výjezdní komunikací z Chrostu a ulicí Stonavskou.

Současně s vybudováním sběrného dvora došlo k značnému omezení 
počtu velkoplošných kontejnerů. Současně obecní úřad upozornil, že za 
ukládání odpadu mimo stanovené nádoby je možno udělit pokutu do výše 
30 000 Kč.

Vše, co obecní úřad dělá v souvislosti se svozem, tříděním a ukládá-
ním odpadu, je v souladu se schváleným „Plánem odpadového hospodář-
ství naší obce na období 2005–2010“.

Kalendář svozu odpadu na II. čtvrtletí 2006 viz příloha č.18-06.

Celkový pohled na sběrný dvůr-fotografie dokládá stav 2. 3. 2006

Další forografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Sběrný_dvůr“.
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X. Zdravotnictví

X.1. Ptačí chřipka

Již v minulém roce se celá Evropa připravovala na epidemii ptačí 
chřipky. Virus H5N1, který je nebezpečný i pro člověka, se postupně ob-
jevoval v jednotlivých státech. Počátkem měsíce března byla nákaza iden-
tifikována u všech našich sousedů. Republika byla jedinou zemí, kde se 
virus zatím (březen) neobjevil. Prognózy tvrdily, že je to otázka času, kdy 
se k nám ptačí chřipka dostane, a možná, že už tu je, jen se o tom zatím 
neví. A potvrdilo se. Koncem března byl zaznamenán první výskyt ptačí 
chřipky – viru H5N1 – u labutě v Hluboké nad Vltavou a potom další 
případy, všechny u labutí a v okolí Českých Budějovic.

Obec již 24. 2. řešila telefonát z OKD-Doprava, kde našli uhynulou 
sýkorku.

Doporučení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
při neškodném odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků viz pří-
loha č.19-06.

V Informátoru č.3/2006 z dubna 2006 dostali obyvatelé obce další 
informace, které k tomuto tématu zpracovala Státní veterinární správa 
ČR. Informátor č.3/2006 viz příloha č.33-06.

X.2. Smog

S příchodem mrazů na začátku roku se výrazně zhoršilo ovzduší v ob-
ci. Limity stanovené pro znečisťující látky v ovzduší byly několikanásobně 
překročeny a inverze působila lidem především dýchací potíže a působila 
také na lidi s problémy srdečními a cévními.

Článek „Lidi na Karvinsku sužuje smog“ – Havířovský Deník 
16. 1. 2006 viz příloha č.8-06.
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XI. Sociální péče

XI.1. Péče o staré občany

Obec Horní Suchá spolupracuje s nestátním zdravotnickým zaříze-
ním Slezská humanita.Cílem spolupráce je rekonstrukce bývalé mateřské 
školy na ulici Vnitřní na domov seniorů tak, aby zde mohli trávit stáří 
občané těžce nemocní, nemohoucí, apod., jejichž zdravotní stav vyžaduje 
celodenní péči.

Kapacita domova bude 30 lůžek: dva jednolůžkové pokoje, jedenáct 
dvoulůžkových a dva pokoje pro tři osoby.

Letos započnou přípravné práce a dokončení se předpokládá v čer-
venci 2007.

Obec Horní Suchá disponuje byty v domech s pečovatelskou službou. 
Zde není zajištěna celodenní péče a proto zde mohou být umístěni jen so-
běstační občané (schopní žít v samostatném bytě).

Další možností je využití pečovatelské služby. Ta zajišťuje dovoz obě-
dů, nákupy a úklid domácností. Na doporučení lékaře ji mohou využívat 
jak občané žijící v DPS, tak kdekoliv v Horní Suché. Provoz pečovatelské 
služby hradí Obec Horní Suchá.

XI.2. Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna mohli lidé potkat koledníky ve větších městech a dát 
jim do kasičky příspěvek na charitativní programy. V naší obci obyvatelé 
využili poslání peněz složenkou, kterou našli ve svých poštovních schrán-
kách. Celkově se v našem regionu vybraly 4 miliony Kč.

Článek „Charity sčítají obsah pokladniček, sbírka skončila“ – Haví-
řovský Deník 17. 1. 2006 viz příloha č.7-06.

XI.3. Pečovatelská služba

Vzhledem k tomu, že v roce 2007 dojde ke změnám v sociální oblasti, 
dojde i ke změnám v Pečovatelské službě v Horní Suché.

Zákon č.108/2006Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007 a určuje pří-
mou výplatu zvýšených dávek. Mimo jiné upravuje podmínky poskyto-
vání služeb fyzickým občanům. V podstatě jde o to, že ti občané, kterým 
je přiznám příspěvek na péči a nebo ti, co o péči požádají, budou firmě 
p. Křibíkové, která v obci tyto služby poskytuje, platit.
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Kompletní ceník pečovatelské služby pro občany Horní Suché platný 
od 1. 1. 2007 viz příloha č.102-06.

XI.4. Sbírka

18.–23.května 2006 proběhla humanitární sbírka oblečení, lůžkovin, 
přikrývek, školních potřeb, hraček, apod.

Při uskladnění a převážení sbírky pomáhali i žáci základní školy s ře-
ditelem školy PaedDr. Jaromírem Zelníčkem.

Sbírku organizovala obec a provedla ji Církev bratrská. O převezení 
věcí se postarali starosta Ing. Jan Lipnem a místostarosta Josef Žerdík.

V.11.5. Reedukační pobyt pro děti

Pod záštitou a finančním zajištěním Obce Horní Suchá uskutečnila 
Akademie J. A. Komenského Karviná v době od 17. 7. do 29. 7. 2006 
reedukační pobyt dětí v Terénním středisku ekologické výchovy „Tetřev“ 
Vlkovice.

Výhodou pobytu bylo, že děti i vedoucí byli ubytování v jedné budově 
společně i se zdravotníkem.

Děti nebyly děleny do skupin podle věku. Byly rozděleny do dvou sku-
pin, v každé chlapci i dívky ve věku od sedmi do patnácti let.

Při všech aktivitách byl především kladen důraz na dodržování zásad 
slušného chování, kamarádských vztahů a vzájemné pomoci.

Všechny děti byly doporučeny i pro příště k pobytu podobného cha-
rakteru.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Vlkovice“.
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XII. Školství

XII.1. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, 
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organi-
zace měla ve školním roce 2005/2006 tři součásti:

– školní družina
– mateřská škola
– školní jídelna
Základní školu navštěvovalo 363 žáků, ve dvou odděleních školní 

družiny bylo zařazeno 49 žáků, ve třech odděleních mateřské školy bylo 
zařazeno 78 dětí.

Ve škole pracovalo 52 zaměstnanců.
Podle výroční zprávy o hospodaření měla škola v roce 2006 přímé 

náklady na vzdělávání ve výši 14 238 000,00 Kč.
Příspěvek od zřizovatele (Obec Horní Suchá) na provoz činil 

3 424 000,00 Kč.
Poznámka: Další podrobnosti o činnosti školy a finančním zabezpeče-

ní lze najít ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2005–2006 – je 
uložena v archivu školy.

XII.1.1. Karnevalový rej

Dělnický dům praskal 22. března ve švech. Žáci prvního stupně školy 
přišli v maskách, pobavit se přišli s nimi i jejich rodiče, prarodiče…

Sponzorsky se na akci podílela i Obec Horní Suchá.

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Karneval“.
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XII.1.2. Den Země

Ve škole proběhla soutěž ve sběru papíru a plastových láhví. V rám-
ci exkurzí žáci navštívili m.j. firmu Depos, a. s. a Sběrný dvůr, kde se 
seznámili s postupem při třídění odpadu a zacházením s nebezpečným 
odpadem.

Firma Depos a. s. ve spolupráci s Obcí Horní suchá a školami vyhlá-
sila soutěž. Její vyhodnocení proběhlo v červnu.

XII.1.3. Den otevřených dveří

Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organi-
zace, připravila den otevřených dveří 25. 5. 2006. Rodiče a všichni ostatní 
zájemci si mohli prohlédnout celou školu. Byly ke shlédnutí i práce žáků.

XII.1.4. Radovánky

27. 5. 2006 hřiště Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, hostilo za účasti žáků mateřské i základní školy Ra-
dovánky.

Učitelé i rodiče připravili program s dětmi i občerstvení. Obloha byla 
zatažená, ale nepršelo.

Zúčastnili se i učitelé a žáci ze slovenské Gelnice, kteří v té době byli ve 
škole na návštěvě. V rámci Radovánek sehráli žáci obou škol řadu spor-
tovních utkání ve Sportovní hale: floorbal, vybíjená a fotbal.

Program „Radovánek“ zahájil ředitel školy 
PaedDr. Jaromír Zelníček, zúčastnil se i místostarosta 

Josef Žerdík (ve světlém saku)
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Množství diváků sledovalo připravený program

Program „Radovánek“ byl načasovaný tak, aby ho mohli sledovat 
přátelé ze slovenské Gelnice. Přijela i primátorka Gelnice Anna 

Nemžiková

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Radovánky“.

XII.1.5. Návštěva z Gelnice

Ve dnech 26. a 27. května se uskutečnila reciproční návštěva učitelů, 
žáků a přátel školy ze slovenské Gelnice v naší Základní škole a mateřské 
škole Horní Suchá, příspěvková organizace.

Učitelé a žáci základní školy pro ně připravili bohatý program: spor-
tovní hry, počítačové hry a hlavně-účast na „Radovánkách“.
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Při příjezdu přivítal ředitelku družební školy z Gelnice 
Mgr. Annu Hudákovu ředitel naší školy PaedDr. Jaromír Zelníček

Přivítání se zúčastnili i zástupci rodičů. Jejich jménem přivítal hosty 
z Gelnice předseda sdružení rodičů Jozef Šintaj

Oběd pro hosty připravila školní jídelna
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Hosté_z_Gelnice“.
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XII.1.6. Pasování na školáky

26. 6. 2006 se v obřadní síni konal akt „pasování na školáky“. Nej-
starší žáci z mateřské školy postupují do první třídy základní školy a je-
jich učitelky pro ně připravily tento slavnostní akt. Pasování proběhlo 
před zraky rodičů i prarodičů.

Akt pasování na školáka

Budoucí školáci se také zapsali do pamětní knihy

Další fotografie viz příloha č.77-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Pasování na 

školáky“.
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XII.1.7. Nejlepší sběrači

Na konci školního roku – 29. 6. 2006 – byli na školním dvoře vyhlá-
šeni nejlepší sběrači v akci „Navštivte sběrný dvůr“.

Společně s ředitelem školy PaedDr. Jaromírem Zelníčkem se vyhláše-
ní zúčastnil i pan Jaroslav Sládek, vedoucí sběrného dvora. Firma Depos 
věnovala věcné ceny.

Hlavním cílem akce bylo seznámit žáky s systémem sběru ve sběrném 
dvoře a tříděním odpadu vůbec.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Nejlepší sběrači“.

XII.1.8. Rekonstrukce

Vzhledem k havarijnímu stavu budovy školní kuchyně, přistoupila 
Obec Horní Suchá, jako zřizovatel školy, k její rekonstrukci.

Ihned se skončením školního roku byly zahájeny práce, aby kuchyně 
mohla být v provozu s začátkem nového školního roku 2006/2007.

Fotografie dokládá stav prací 29. 6. 2006
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce“.
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XII.1.9. Nový školní rok

4. září začal ve všech školách v obci školní rok 2006/2007.
Tento den nejvíc znamená pro ty děti, které vstupují do školy poprvé.

Snímek zobrazuje 1. třídu v základní škole, 
kam přišli s dětmi i jejich rodiče

K 1. 9. 2006 bylo zapsáno 363 žáků na ZŠ a 90 dětí v MŠ. Kapacita 
školy je 500 žáků.

Situace ve škole se hodně komplikovala odchody a příchody. Škola je 
silně zasažena sociálně slabším zázemím žáků, což se projevuje častým 
stěhováním rodin.

Tak např. škola řešila se Sociálním odborem Magistrátu města Haví-
řova a pracovníky obecního úřadu v Horní Suché situaci, kdy v jednopo-
kojovém bytě žilo 13 lidí, z toho bylo 6 žáků školy.

Ke dne 31. 10. 2006 bylo v ZŠ 364 žáků. V MŠ vzrostl zájem o umís-
tění dítěte, takže ředitel školy musel žádat o výjimku, ale maximální počet 
dětí v MŠ je 100.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Zahájení škol-
ního roku“.

XII.1.10. Škola v přírodě

V době od 11. 10. do 20. 10. 2006 se žáci školy zúčastnili školy v pří-
rodě v hotelu Kahan Horní Bečva.
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Fotografie rozesmátých dětí dokládá, že bylo veselo.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Škola v přírodě“.

XII.1.11. Invex

11. října vyjeli žáci školy na výstavu výpočetní techniky Invex do 
Brna. Tato exkurze navazuje na plán školy a pro žáky byla doplněním 
znalostí a vědomostí získaných ve škole.

Společná fotografie účastníků exkurze.

XII.1.12. Lampionový průvod

V pátek 3. listopadu uspořádalo Rodičovské sdružení při Základní 
škole a mateřské škole Horní Suchá, příspěvková organizace, ve spolu-
práci s Základní školou a mateřskou školou s polským jazykem vyučova-
cím, příspěvková organizace, lampionový průvod.

Průvod vyšel od Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, prošel po ulici Těrlické na ulici Centrum a skončil 
v areálu požární zbrojnice.
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Po krátkém projevu PaedDr. Jaromíra Zelníčka, ředitele školy byla 
zapálena vatra.

Účastníci se měli možnost občerstvit v připravených stáncích.

V čele průvodu šel ředitel školy PaedDr. Jaromír Zelníček, zástupce 
rodičů Marin Adamiec, uprostřed je místostarosta Josef Žerdík

Ředitel školy při zapalování vatry

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Lampionový_
průvod“.

XII.2. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Hor-
ní Suchá, příspěvková organizace měla v roce ve školním roce 2005/2006 
dvě součásti:

– školní družina
– mateřská škola
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Základní školu navštěvovalo celkem 74 žáků, na 1. stupni 33 žáků, 
na 2. stupni 41 žáků. Školní družinu navštěvovalo 21 žáků.

Ve škole bylo zaměstnáno celkem 12 učitelů a 4 nepedagogičtí pracov-
níci (přepočtený počet 2,175).

Poznámka: Neměli 100% pracovní úvazky.
Podle výroční zprávy o hospodaření měla škola v roce 2006 přímé 

náklady na vzdělávání ve výši 5 209 000 Kč.
Příspěvek od zřizovatele (Obec Horní Suchá) na provoz činil 

1 761 000 Kč.

XII.2.1. Festyn

Blížily se prázdniny a škola se připravovala na „festyn“. Uskutečnil 
se 7. 6. 2006.

Na polské škole organizuje „festyn“ kromě ředitelství školy Matice 
školská, Dům PZKO a Klub žen.

Článek „Czas na festyn“ – Głos Ludu 10. 6. 2006 viz příloha č.72-06.

XII.2.2. Závěr školního roku

Tentokrát uspořádala Základní škola a mateřská škola s polským ja-
zykem vyučovacím, příspěvková organizace, svoje rozloučení se školou 
v prostoru hasičské zbrojnice 17. 6. 2006.

Rodiče, prarodiče a přátelé školy zaplnili všechna místa k sezení, aby 
mohli sledovat program připravený žáky školy.

Moc se líbil. Spokojenost byla i s připravenými stánky, které nabízely 
různé občerstvení.

Program zahájil ředitel školy Mgr.Bohdan Prymus
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Zasloužený úspěch sklidilo vystoupení nejstarších žáků školy společně 
s dětmi z MŠ

Další fotografie: Kronika 2006 - fotogalerie na CD: „Radovánky_
PZŠ“.
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XIII. Obchod, služby, restaurace, potravinářská výroba

XIII.1. Drobní prodejci v malých obchodech přežili

Období, kdy velké obchodní řetězce posilovaly své pozice na úkor ma-
lých obchodníků je pryč. Nyní si zákazníci již vybrali „svůj“ typ prodejny. 
Drobným nezávislým obchodníkům se daří hájit své pozice a tvrdý kon-
kurenční boj probíhá především mezi obchodními řetězci navzájem.

Článek „Malé obchody si už našly své zákazníky“ – Havířovský De-
ník 31. 1. 2006 viz příloha č.22-06.

XIII.2. Ceny

XIII.2.1. Průměrné ceny některých potravin, ovoce a zeleniny 
v obchodech v obci v listopadu 2006

1 kg banány 26,00 Kč
1 ks květák 19,00 Kč
1 kg česnek sadbový 134,00 Kč
1 kg česnek 90,00 Kč
1 kg brambory 12,00 Kč
1 kg hroznové víno 44,00 Kč
1 ks kiwi 4,00 Kč
1 kg cibule 9,00 Kč
1 kg rajská jablíčka 34,00 Kč
1 kg mrkev 8,00 Kč
1 kg jablka 15,00 Kč
1 kg citrony 12,00 Kč
1/2 l pivo 10° 12,00 Kč
1/2 l pivo 12° 14,00 Kč
1 kg mouka hladká 5,50 Kč
1 kg cukr kostkový 21,00 Kč
1 ks vajíčko 2,00 Kč
1 ks rohlík 1,70 Kč
3 ks tavený sýr se šunkou 25,00 Kč
1 l mléko polotučné 12,00 Kč
1 kg vepřová kýta 105,00 Kč
1 kg vepřová pečeně s kostí 125,00 Kč
1 kg vepřový bok s kostí 54,00 Kč
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1 kg salám selský 80,00 Kč
1 kg vídeňské párky 99,00 Kč
1 ks zálohovaná láhev 3,00 Kč
1,5 l Martini přírodní – minerální voda 11,00 Kč
1,5 l Poděbradka – citron – minerální voda 13,00 Kč
100 g Jihlavana – standard – káva 23,00 Kč
100 g Tchibo vanilla – káva 31,00 Kč
250 g Granko – kakao 30,00 Kč
40 g Lipton Citrus Fruits – čaj sáček 43,00 Kč
800 g chléb obyčejný 13,00 Kč
250 g máslo 25,00 Kč
500 g  Rama – rostlinné máslo 29,00 Kč
250 g šlehačka – spray 27,00 Kč

XIII.2.2. Cena plynu v roce 2006

Tabulka udává změny cen zemního plynu v % pro domácnosti v jed-
notlivých regionech v roce 2006. Je také vidět, že se cena změnila celkem 
třikrát, dvakrát vzrostla a jednou poklesla. V Moravskoslezském kraji 
byl celkový nárůst ceny plynu v roce 2006 o 1,74 %.

Regiony ZČP SČP STP PP JČP VČP JMP SMP Průměr
Od 1. 1. 2006 +3,01 +7,27 +2,97 +4,96 +8,93 +2,65 +4,61 +5,77 +4,8
Od 1. 4. 2006 +1,37 +1,32 +1,40 +1,40 +1,31 +1,41 +1,43 +1,37 +1,4

Od 1. 10. 2006 -5,30 -5,20 -5,50 -5,50 -5,10 -5,70 -5,60 -5,40 -5,50

Meziroční porovnání cen zemního plynu, vyjádřené v procentech 
skutečného zdražení:

pouze vařeníspotřeba 
1 700 kWh (162 m3)

vytápění, ohřev vody a vaření 
spotřeba 24 000 kWh (2 286 m3)

2005 2006 růst 2005 2006 růst
Jihočeská plynárenská, a.s. 2 302 2 818 22% 20 220 26 504 31%
Jihomoravská plynárenská, a.s. 2 210 2 563 16% 19 445 24 405 26%
Pražská plynárenská, a.s. 2 203 2 623 19% 19 347 24 441 26%
Severočeská plynárenská, a.s. 2 245 2 657 18% 19 948 25 673 29%
Severomoravská plynárenská, 
a.s. 2 221 2 554 15% 19 610 25 044 28%

Středočeská plynárenská, a.s. 2 271 2 812 24% 20 315 24 860 22%
Východočeská plynárenská, a.s. 2 172 2 356 9% 18 908 23 671 25%
Západočeská plynárenská, a.s. 2 251 2 618 16% 20 033 25 332 26%

 
průměrné 

zvýšení 
cen

17 %
průměrné 

zvýšení 
cen

27 %
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XIII.2.3. Cena pohonných hmot v roce 2006

Uvádím průměrnou cenu benzínu Natural 95 a nafty (v Kč) v Mo-
ravskoslezském kraji vždy k prvnímu dni měsíce roku 2006.

 Natural 95 Nafta
1. 1. 2006 28,03 27,81
1. 2. 2006 28,75 28,18
1. 3. 2006 28,00 27,66
1. 4. 2006 28,88 28,68
1. 5. 2006 30,93 30,10
1. 6. 2006 30,89 29,86
1. 7. 2006 31,05 29,85
1. 8. 2006 32,09 30,02
1. 9. 2006 31,63 30,09
1. 10. 2006 30,00 29,83
1. 11. 2006 28,67 28,53
1. 12. 2006 28,06 27,97

Pro s rovnání uvádím průměrné ceny benzínu Natural 95 a nafty 
v celé ČR.

 Natural 95 Nafta
1. 1. 2006 28,24 27,94
1. 2. 2006 28,60 28,12
1. 3. 2006 28,09 27,69
1. 4. 2006 28,90 28,53
1. 5. 2006 31,14 30,15
1. 6. 2006 30,93 29,88
1. 7. 2006 31,16 29,83
1. 8. 2006 32,01 29,99
1. 9. 2006 31,46 29,91
2. 10. 2006 29,66 28,95
1. 11. 2006 28,47 28,34
1. 12. 2006 27,96 28,01
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XIII.2.4. Cena vody

S účinností od 1. ledna 2006 platí pro zákazníky Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. (regiony Frýdek-Místek, Karviná, 
Nový Jičín a Opava) nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění 
vod odpadních.

Ceny v Kč za 1 m3 (1 000 litrů)
 Bez DPH s DPH
voda pitná (vodné) 20,80 Kč 1,84 Kč
voda odvedená (stočné) 18,83 Kč 19,77 Kč
Celkem 39,63 Kč 41,61 Kč

U vodného je cena ve srovnání s rokem 2005 vyšší o 1,41 Kč, stočné 
vzrostlo o 1,28 Kč, celkem o 2,69 Kč, tj. o 6,91 % na 41,61 Kč včetně DPH.

XIII.3. Obchody a restaurace v obci

XIII.3.1. Potravinářské obchody, ovoce, zelenina, maso

– Potraviny Novák – samoobsluha na sídlišti (ul. Těrlická)
– Potraviny Žerdíková – pultový prodej, Těrlická 973/10
– Ovoce a zelenina „Hanka“ na ulici Centrum (p. Kokotková)
– Potraviny, Černá cesta č.305 (p. Moldrzyková)
– Potraviny „Míša“, U Vlečky 617 (Dřevjok) – Lubomír Bulva
– ŠADO – CENTRUM, Centrum 226, prodej masa a masných vý-

robků (p. Šaly)
– Potraviny – ulice Stonavská (p. Končina)
– Potraviny – ulice Stonavská (v přízemí Penzijního domu)

XIII.3.2. Ostatní obchody

– Drogerie W+W na ul. Centrum 130 (Waszniowski)
– Cukrárna na ul. Těrlické (Janeček)
– Květinářství, prodejna semen a krmiv (Ing. Lipnerová) na ul. Těr-

lické
– EMOS Elekro na ul. Těrlické
– GOMO – železářství na ul. Centrum 1 (Pietraszek–Moroň)
– Drahomíra Holatová – Starožitnosti – Antiquitaten, Stonavská 

414/28, 735 35 Horní Suchá – nákup a prodej starožitností
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– Obuv – ulice Stonavská – v křižovatce U Dvora (p. R ybská)
– Papírnictví na ulici Centrum (za drogerií) (Křibík)
– Vietnamští prodejci – na ulici Centrum (proti Dělnickému domu) 

a na ulici Těrlické (v prvním poschodí nad restaurací Sušanka)

XIII.3.3. Restaurace

– Club-restaurace s kuchyní na ul. Těrlické
– Sušanka – restaurace na ul. Těrlické
– Laura – restaurace na ul. Těrlické
– Dělnický dům – restaurace s kuchyní na ul. Centrum
– Villa – restaurace s kuchyní na ul. Těrlické (v průběhu roku skon-

čila činnost)
– Restaurace s kuchyní Na Kopečku, U Vodojemu 1273/1
– Restaurace Na Císařství (v křižovatce U Dvora) na ul. Stonavské
– Country bar na ulici Stonavské
– Stáj Václav – posezení ve westernovém stylu, v létě gril, Pizzerie, 

Konírna Pašůvka
– Pizzerie U Dvora
– Dřevjok ve starých finských domech

XIII.3.4. Služby

– Kadeřnictví „Věrka“ na ul. Chrost
– Kadeřnictví „Olga“na ul. Centrum
– Kadeřnictví na ul. Stavební – v budově MŠ (p. Krišová)
– Prádelna „Lotos“, Na Františku 1370/5
– Karimpex, a. s. (pobočka Horní Suchá), Parková 5, 735 35 Horní 

Suchá – čerpací stanice pohonných hmot

XIII.4. Velkoobchod

XIII.4.1. Firma Vento Bohemia,
Černá cesta 919/3 735 35 Horní Suchá

– velkoobchod– výhradní distributor pro ČR značek VENITA, VAL-
DI, SPECTRUM, BIELENDA, COTE’d AZUR, BIOCHIMICA, 
NUOVA ELBEREL, FORTE SWEDEN, COMINDEX. V nabídce 
tělová a vlasová kosmetika, parfémy, mycí a úklidové prostředky.
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XIII.4.2. ANO…,s. r. o.,
K Prádlu 5 735 35 Horní Suchá

– založení v r. 1999 jako výrobně obchodní společnost – balení zmra-
zené zeleniny, zeleninových směsí a ovoce, klienty jsou nadnárodní řetězce 
jako Ahold, Kaufland, Carrefour, Globus, Delvita, Penny market, Nor-
ma, tak i menší regionální maloobchodní sítě jako jsou Hruška, Jednoty, 
Flop jih apod.

XIII.5. Služby

XIII.5.1. Bedřich SZOTEK - ECO-GAS, 
ul. Volontérská 1317 Horní Suchá

– vznik v roce 1993 – montáž, servis a poradenstvím v oblasti alterna-
tivního pohonu motorových vozidel na LPG – montáž kvalitních a spoleh-
livých italských systémů

XIII.5.2. Depos, Horní Suchá, a. s.,
Solecká 1321/1 735 35 Horní Suchá

– nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vo-
zidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie, práce s biomasou, 
kompostárna

XIII.5.3. Agrotec a. s., divize Iveco (pobočka Horní Suchá),
U Lékárny 869/5 735 35 Horní Suchá

– prodej nových i ojetých vozů Iveco. Autorizovaný servis, mobilní 
servis, odtahová služba

XIII.5.4. Auto Slumo spol. s r. o.,
U Dolu 9. květen č. p. 66, 735 35 Horní Suchá

– měření emisí – karburátory, řízené katalyzátory, plyn., kompletní 
příprava automobilu na STK, STK, prodej autokosmetiky, geometrie ná-
prav elektro – diagnostika, pneuservis, samoobslužné mytí vozidel

XIII.5.5. AUTOLACK EX-PR-ES s. r. o.,
Stonavská 469, 735 35 Horní Suchá 

– veškeré autolakýrnické práce, malování bytů, nebytových prostor, 
hal a výrobních budov vč. nátěrů oken, dveří, podlah, střech, okapů, fasád 
vč. dekoračních nástřiků, nátěry ocelových konstrukcí, potrubí, potrub-
ních mostů, stožárů, věží a věžových staveb, sil, technologických zařízení, 
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dopravní a manipulační techniky, složité montážní a demontážní práce 
ve výškách z lan pomocí horolezecké techniky nebo závěsné lávky vč. bezt-
melého zasklívání, po dokončení natěračských prací provádí úklid

XIII.5.6. Camion, spol. s r. o.,
Černá cesta 933/5, 735 35 Horní Suchá

– výroba a opravy autoplachet včetně nosných konstrukcí a potisku na 
všechny typy vozidel, přívěsů a návěsů, zhotovení reklamních bannerů, 
pracovních a ochranných stanů, párty stanů, markýz, hal a nafukovadel

XIII.5.7. Bohumil Pelikán – elektrospotřebiče,
Na Koutech 1266/18b 735 35 Horní Suchá

– servis sporáků a drobných spotřebičů pro domácnost

XIII.5.8. ELKA NOVA s. r. o.,
Hořanská 2/1324, 735 35 Horní Suchá

– fa založena r. 1992, r. 1997 zakoupila areál bývalého Bytostavu Ha-
vířov, vystavěna nájezdová 60 t váha, administrativní budova, sociální 
zařízení pro pracovníky, kovoobráběčské a opravárenské dílny se zaměře-
ním na údržbu a opravy těžké dopravní techniky a těžkých stavebních stro-
jů, r. 2004 byla instalována a zprovozněna betonárna ELBA EMM30., 
firma zaměstnává 70 pracovníků – hlavní činnost: mezinárodní kami-
onová doprava, výroba betonových směsí, prodej sypkých hmot, výroba 
betonových směsí, poskytování služeb stavebními mechanizmy, opravá-
renská činnost se zaměřením na těžkou dopravní techniku

XIII.5.9. Emos Trading, a. s.
Pobočka Horní Suchá, Těrlická 1280.

Prodej domácích spotřebičů: drobné domácí spotřebiče, bojlery a ohří-
vače vody, ledničky, pračky a myčky, sporáky a digestoře, apod.

XIII.5.10. Fanda elektronik, s. r. o.,
Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá

– provoz informačního serveru o elektronice, vydavatel časopisu

XIII.5.11. KOMA – Ložiska s. r. o.,
Těrlická 1297/2d, 735 35 Horní Suchá

– ložiska, auto-sady, lineární, kluzká, otoče, tělesa, těsnění, gufera, 
šňůry, desky, hadice, šroubení, nářadí, oleje, maziva, výkovky, dráty
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XIII.5.12. Bronislava Maiwaldová,
Na Koutech 8/35. 735 35 Horní Suchá

– výroba nudlí

XIII.5.13. Lékárna „U DVORA“,
Těrlická 1298, 735 35 Horní Suchá

XIII.5.14. Obuv, Irena R ybská,
Stonavská 479/10, 735 35 Horní Suchá

XIII.5.15. Pálenice Főrster,
Šikmá 126/24, 735 35 Horní Suchá

XIII.5.16. Papírnictví,
ul.Centrum 130, 735 35 Horní Suchá

XIII.5.17. Pekařství Förster,
Stonavská 42/409, 735 35 Horní Suchá

XIII.5.18. Primaplyn, spol. s r. o.,
Pobočka Horní Suchá, Dělnická 1/114.

Distribuce zkapalněných topných plynů, propanu a propan-butanu.
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XIV. Stavebnictví

XIV.1. Nové byty

3. března proběhla kolaudace šesti nových bytů, které obec vybudo-
vala v objektu bývalého zdravotního střediska Dolu František na ulici 
K Prádlu. Současně proběhla rekonstrukce dalších dvou bytů v tomtéž 
objektu, takže v polovině dubna byly připraveny k nastěhování. Stavební 
práce provedla firma VAPES CE spol. s r. o. Horní Suchá.

A takhle byty vypadají:

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Nové byty“.

XIV.2. Některé firmy zabývající se stavební činností

XIV.2.1. Velk s. r. o.,
Stonavská 411/23, 735 35 Horní Suchá

– dokončovací stavební práce včetně elektro a vodoinstalací, plastové 
zatravňovací dílce, ploty a lavice
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XIV.2.2. Kates, spol. s r. o.,
Důlní 889/9

– projekce, dodávka, montáž a servis telekomunikačního zařízení 
a sítí, zabezpečovací zařízení, geodetické zaměření, řízené podvrtávání 
zpevněných ploch a vodních toků, strojní výkopové práce

XIV.2.3. SIDOSTAVBY spol. s r. o.,
Stonavská 207/50 735 35 Horní Suchá

– stavební činnost
Poznámka: Jedná se pouze o pobočku firmy, která má sídlo v Českém 

Těšíně.

XIV.2.4. HORNSTAV CZ , s. r. o.,
Chrost 986, 735 35 Horní Suchá

– stavební společnost

XIV.2.5. VAPES CE, spol. s r. o.
Stonavská ulice 56/1, Horní Suchá.

Činnost: Provádění staveb a jejich odstranění. Dále nabídka zateplení 
budov, sádrokartonových, klempířských a zámečnických prací. Projekční 
a realitní činnost.

Firma provozuje sportovní a relaxační centrum v místě sídla firmy, 
provozuje také restauraci „Na Císařství“.

XIV.2.6. Firma Remax, spol. s r. o.
Vilová 471/7, Horní Suchá.

Firma se zabývá stavbou a opravou objektů, provádí izolace základů.

XIV.2.7. Firma Jubar, spol. s r. o.
Stonava č.842, provozovna firmy: U Lékárny 1366/11, Horní Suchá.

Základy společnosti JUBAR byly položeny v r. 1991. Podnikatelskou 
náplní sdružení byla výstavba vodovodů a rozvod kabelových televizí. 
V roce 1992 bylo toto sdružení transformováno na společnost s ručením 
omezeným. K výstavbě inženýrských sítí přistoupilo provozování vodo-
vodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody, dále také obchodní 
činnost. Společnost nabízí, dílenské a skladové prostory s potřebným stroj-
ním vybavením a moderní technikou. Standardní součástí služeb je mož-
nost zpracování projektové dokumentace, přes realizaci, montáž a finální 
terénní úpravy.
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XV. Doprava a spoje

XV.1. Spojení

Naše obec je s okolními městy a obcemi propojena jednak autobu-
sy městské hromadné dopravy, příměstskými autobusy ČSAD, autobusy 
soukromých dopravců, leží také na železniční trati, která vede z České-
ho Těšína do Ostravy-Svinova. Linka č. 13 MHD jezdí většinou z Haví-
řova-Šumbarku, závod Tenas přes Životíce a Pacalůvku, končí na Dole 
František. Linka č.6 MHD vyjíždí z autobusového nádraží v Havířově 
a konečnou stanici má většinou na železniční stanici Prostřední Suchá, 
některé spoje končí na zastávce Horní Suchá-Pašůvka.

Příměstskou dopravou je naše obec spojena s Karvinou a Havířo-
vem.

XV.2. Dotace

Na provoz veškeré autobusové dopravy obec pravidelně doplácí. V ro-
ce 2006 to bylo celkem 2 250 711 Kč.

Z toho:
– příměstská doprava (Havířov–Karviná: soboty, neděle, svátky) 

291 760 Kč
– MHD – linky č. 13 a 6: 1 546 447 Kč
– K ypu – soukromý dopravce: 25 505 Kč
– Investiční prostředky – příspěvek na nákup autobusu: 386 999 Kč

XVI. Bezpečnost a veřejný pořádek

XVI.1. Policie ČR – některé přestupky a trestné činy spáchané 
na území obce

26. 1. v odpoledních hodinách na parkovišti na ulici Centrum odcizil 
neznámý pachatel ze zaparkovaného vozidla kabelku s věcmi.

28. 1. byla Policií ČR na ulici Hornosušké kontrolována osoba, u níž 
bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholického nápoje. Věc bude 
projednávat MmH.

17. 3. při kontrole řidiče motorového vozidla značky Škoda Favorit 
v Horní Suché na ulici Osvobození hlídka Policie ČR zjistila, že řidiči byl 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel na 18 měsíců.
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19. 3. podezřelý v místě bydliště poškozené odcizil mobilní telefon 
zn. Nokia. Vytrhl jí ho z ruky a potom s ním utekl.

2. 4. odcizil neznámý pachatel kanálový poklop z areálu firmy Agrotec.
9. 4. neznámý pachatel po vloupání do finského domku na ulici 

U Vlečky odcizil elektroniku a další věci v hodnotě cca 50 500 Kč.
21. 4. se neznámý pachatel na ulici Albrechtické vloupal do vozidla 

zn. Seat a odcizil věci, finanční hotovost a doklady v celkové hodnotě 
47 550 Kč.

29. 4. na ulicích Na Kempce, Červené a Prádelní odcizil neznámý 
pachatel pět kusů kanálových vík.

29. 4. byl na ulici U Vodojemu kontrolován hlídkou Policie ČR řidič 
osobního motorového vozidla. Následná dechová zkouška prokázala, že 
řidič požil před jízdou alkoholické nápoje.

7. 5. na ulici Vnitřní poškodil neznámý pachatel vozidlo zn. Peugeot 
tím, že do laku vyryl různé znaky a nápisy.

1. 7. zahájilo naše oddělení Policie ČR šetření ve věci maření výkonu 
úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla bez řidičského opráv-
nění poté, co hlídka zastavila občana Horní Suché, který měl vyslovený 
zákaz řízení a byl bez příslušných dokladů.

5. 7. šetřila policie přestupek na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi, kdy hlídka našla poblíž restaurace v Horní Su-
ché podnapilou ženu. Po zjištění totožnosti byla převezena na Protialko-
holní záchytnou stanici v Karviné k vystřízlivění.

7. 7. byl policejní hlídkou v Horní Suché zastaven řidič, který nevlast-
nil řidičské oprávnění. Věc byla předána Okresnímu státnímu zastupitel-
ství v Havířově.

1. 11. dosud neznámý pachatel odcizil z nezajištěného vozidla značky 
Peugeot na ul. Centrum kabelu s písemnostmi.

4. 11. započala zdejší součást policie šetření ve věci krádeže, kdy se 
dosud neznámý pachatel snažil v noci z 3. na 4. 11. odcizit z areálu spo-
lečnosti Lichtgitter v Horní Suché materiál z barevného kovu v hodnotě 
40 000 Kč.

10. 11. započala policie šetření ve věci trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky, kdy byl na ulici Chrost kontrolován řidič-občan 
Horní Suché při jízdě motorovým vozidlem. Bylo zjištěno, že před jízdou 
požil alkoholické nápoje. Byla mu zakázána další jízda a zadržen řidičský 
průkaz.

2. 12. hlídka policie v Horní Suché na ulici 6. srpna při kontrole zjis-
tila, že řidič vozidla zn.Lada před jízdou požil alkoholické nápoje. Decho-
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vou zkouškou byla naměřena hodnota 3,56 promile.
8. 12. šetřila policie podezření z trestného činu krádeže, když nezná-

mý pachatel v noci z 7. na 8. prosince z nákladního vozidla zn. Mercedes 
na ulici U Zastávky odcizil z nádrže 35 litrů motorové nafty.

22. 12. dostal pan Roman Siwek, hornosušský občan, pěkný dárek 
pod stromeček. Zjištěný pachatel R. D. mu zdemoloval auto, když on 
sám se byl nechat ostříhat u holiče. Odhadnutá škoda na vozidle přesáhla 
100 000 Kč.

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Auto“.

XVI.2. Statistika

V roce 2006 šetřilo místní oddělení Policie ČR celkem 143 trestných 
činů. Z nich bylo objasněno 40,88 %.

Na těchto číslech se podílela násilná trestná činnost ve 13 případech – ob-
jasněno 69,23 %, majetková trestná činnost v 89 případech a krádeže 
vloupáním v 41 případech – objasněno 15,12 %.

Na území obce v roce 2006 šetřil Policie ČR 98 dopravních nehod. Je 
potěšitelné, že při nich nikdo nezemřel.
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XVII. Kultura a osvěta

XVII.1. Plesy

XVII.1.1. 3. obecní ples

Ples se konal v pátek 13. ledna v kulturním domě. Ples již tradičně 
připravila kulturní a sportovní komise.

Po zkušenostech i z jiných akcí ubylo programu tak, aby zůstalo do-
statek místa na vlastní zábavu účastníků.

Ples zahájil starosta obce Ing. Jan Lipner

V programu vystoupili dvakrát „Suszanie“, poprvé jako předtančení
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Dále se v programu předvedl taneční pár Patrycja Bochenková 
a Vojtěch Kadlubiec z TK OTON Český Těšín, který soutěží 

v latinskoamerických tancích.

Vstupné včetně večeře, zákusku a kávy bylo stanoveno na 300 Kč.

Hrály dvě hudby. 
Ve velkém sále hráli „Smolaři“ – na snímku sestry Glacovy
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V malém sále hrála jablunkovská skupina „Blaf“

Byla připravena i tombola s překvapením

Hlavní cenu věnovala obec, o další ceny se postarali sponzoři. Los byl 
za 10 Kč.

Připravené bary sloužili všem hostům plesu.

Bar PZKO v zimní zahradě každoročně něčím překvapí. 
Na tomto plese to bylo stylové oblečení obsluhy
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Ples byl dlouho dopředu vyprodán a mnozí z těch, kteří odcházeli až 
k ránu se zajímali, jestli 4. obecní ples bude a jestli bude stejně dobře při-
pravený.

Další fotografie z plesu viz příloha č.2-06.
Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „3. obecní 

ples“.

XVII.1.2. Plesy ostatních organizací

Své plesy pořádaly i organizace v obci – myslivci, sportovci, PZKO, 
obě školy, hasiči.

XVII.2. Oslava MDŽ

10. 3. 2006 se od 16-ti hodin uskutečnila v prostorách Kulturního 
domu Dolu František oslava Mezinárodního dne žen, kterou pro všech-
ny dámy, maminky, babičky, vnučky, švagrové, sestry, sestřenice, tchýně 
a drahé manželky připravila kulturní a sportovní komise.
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Všechny se hned u vchodu do sálu podepsaly do pamětní knihy 
a přivítaly je děti s kytičkou a malým dárkem. Komise připravila bohatý 

kulturní program.

O zahájení se postaral Ing. Jan Lipner, starosta obce

K tanci i poslechu hrála skupina LADY M.
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Potleskem odměnili přítomní módní přehlídku firmy CORAGGIO

V programu vystoupily děti z obou mateřských i základních škol, líbi-
lo se i vystoupení mažoretek z TK UNO MIX.

Suszanie uchvátili svou polonézou a valčíkem

Vystoupení s tancem nazvaným „Šum svistu“ bylo vtipné
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Taneční pár Beata Chlupová a Pavel Kotrys zaujal precizním prove-
dením tanců.

Vstup byl zdarma, rezervace večeře měla původně sloužit jako mís-
tenka. Pro nezájem účastníků zůstala kuchyně KD zavřená.

Sál byl spokojenými diváky zaplněný jako každoročně

Další fotografie viz příloha č.11-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „MDŽ“.
Plakát viz příloha č.21-06.

XVII.3. Druhý muzikantský bál

31. března se od 19 hodin konal v sále Dělnického domu již druhý mu-
zikantský bál. Hráli na něm, stejně jako minule, muzikanti sami sobě bez 
nároku na honorář. Pro příchozí „nemuzikanty“ bylo stanoveno skutečně 
lidové vstupné 50 Kč.

Akci pořádal náš místostarosta-hudebník Josef Žerdík.
Na bále hrály tyto kapely: „Sluníčko“ z Bohumína, „Blaf“ z Mostů 

u Jablunkova, Lady M + hosté (mezi hosty byl i místostarosta), Blambory 
Horní Suchá, manželé Muchovi a Smolaři.

Vokální skupina „Sluníčko“
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Další fotografie viz příloha č.25-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „2. muzikantský bál.“
Plakát na akci viz příloha č.26-06.

XVII.4. Amfiteátr

Velké kulturní akce pořádané obcí se konají v amfiteátru na stadionu 
Tělovýchovné jednoty Dolu František.

Ani jemu se nevyhnuly následky povodní. Svah nad jevištěm se začal 
posunovat a bylo třeba ho zpevnit.

Fotografie viz příloha č.44-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Amfiteátr po 

povodni“.

XVII.5. Hasičanka

XVII.5.1. 1. máj

Svátek práce se v obci slaví spíš skutečnou prací. Tradici zachovává 
pouze naše „Hasičanka“ – dechová hudba hasičského sboru, která i letos 
vyjela tento svátek připomenout hudbou.
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XVII.5.2. Hasičanka mezi důchodci

27. června ve večerních hodinách přišli muzikanti z naší Hasičanky 
zahrát důchodcům do domu s pečovatelskou službou v Horní Suché.

To, že muzikanti dostali pozvání na další setkání svědčí o tom, že se 
akce podařila.

XVII.5.3. Promenádní koncert

2. 7. byly v Havířově v parku za KD Petra Bezruče zahájeny prome-
nádní koncerty. Zahajovala je naše Hasičanka. Bylo pěkné počasí a tak 
si ji přišla poslechnout stovka občanů, milovníků dechovky.

Článek „Promenádní koncerty v létě táhnou“ – Havířovsko 4. 7. 2006 
viz příloha č.63-06.

XVII.6. Hornosušská pouť

Jako každoročně se i letos konala naše pouť první neděli v květnu. 
Vyšlo to až na 7. května.

Jako všechny akce konané venku i pouť je závislá na počasí. Neděle 
nezačala dobře, dopoledne pršelo, pak se ale počasí umoudřilo a den se 
vydařil. Líbil se jistě i mnoha občanům naší obce, kteří se přišli podívat 
a snad také něco nakoupit.

Zboží všeho druhu zde bylo mnoho a nechyběly ani pouťové tretky. Jen 
se mi moc nelíbily, a mnoha dalším také, jejich ceny. Někteří prodejci si stě-
žovali, že mnoho lidí přejde okolo a nic nekoupí. S cenami ale dolů nešli.
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Nechyběly ani kolotoče, houpačky a různá jiná „vznášedla“. Kdo 
chtěl, mohl si užít do sytosti. Využily toho hlavně děti. Rodiče ale museli 
sáhnou dost hluboko do kapsy, protože průměrná cena jednoho svezení se 
pohybovala nad 20 Kč.

Kolem deváté hodiny se prodejci teprve připravovali a návštěvníků bylo 
ještě poskrovnu

Později se celá Sportovní ulice zaplnila lidmi, takže se ani nedalo volně 
projít

Čilý ruch panoval i na louce pod Sportovní ulicí, kde své sídlo rozložily 
různé kolotoče
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V průběhu dopoledne se začalo plnit i prostranství za Dělnickým do-
mem a PZKO, kde byla také pro návštěvníky poutě připravena různá lá-
kadla v podobě nápojů, grilovaných specialit, v budově PZKO se prodávaly 
koláče a zákusky, v Dělnickém domě i PZKO se bylo možno naobědvat.

Další fotografie viz příloha č.37-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Hornosušská 

pouť“.
6. května uspořádali hasiči v Dělnickém domě „Pouťovou zábavu“.

Na pouťovou zábavu zval všechny pouťově vyhlížející plakát

XVII.7. Šárka

Ženský pěvecký sbor „Šárka“ oslavil 19. 5. krásným koncertem 35. vý-
ročí svého založení.
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Koncert s konal v zaplněném sále Dělnického domu. Byl přítomen 
i starosta obce Ing. Jan Lipner.

Sbor dirigovaly Anna Šiková, Dagmar Zineckerová 
a Dagmar Heroutová za klavírního doprovodu Boženy Fišerové 

a kytarového doprovodu Jaroslava Holeše.
Program koncertu viz příloha č.78-06.
Dakší fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Šárka“.

XVII.8. Divadlo

Divadelní studio GaGa ve spolupráci s divadlem Bolka Polívky a Di-
vadlem Klauniky Brno uvedli 9. 6. 2006 groteskní alchymistickou ko-
medii „Neslyšitelný řev umění“. Představení se před čtyřiceti více méně 
spokojenými přítomnými ženami konalo v sále Dělnického domu.

Poznámka: Muži v té době sledovali zápasy z fotbalového mistrovství 
světa, které se konalo v Německu.

XVII.9. Lubomia slavila

10.–11. června 2006 se při okresních slavnostech v Lubomii uskuteč-
nilo i mezinárodní setkání podnikatelů z Lubomie a Horní Suché. Mimo 
účast na slavnostech si podnikatelé z obou míst vyměnili zkušenosti z čer-
páním fondů z EU.

Za Horní Suchou se kromě zástupce Obce Horní Suchá, místosta-
rosty Josefa Žerdíka, akce zúčastnily firmy a tito podnikatelé: Potraviny 
Žerdíková (paní Barbara Žerdíková), VAPES CE, s. r. o. a restaurace 
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Na Císařství (pan Ladislav Čečotka), Pohostinství Na Kopečku (manže-
lé Gletovi), Potraviny Míša (manželé Bulvovi), Výroba nudlí (manželé 
Maiwaldovi), ŠADO-CENTRUM (řeznictví pan Šaly).

Původně byli do projektu přihlášení i další podnikatelé z Horní Suché.

Fotografie je ze zahájení setkání podnikatelů-vpředu sedí místostarosta 
Horní Suché Josef Žerdík a všechny účastníky vítá wójt Gminy 

Mgr. Czesław Burek

K setkání vydala Lubomia publikaci, která přibližuje jak Lubomii 
a její region, tak Horní Suchou.

Publikace viz příloha č.43-06.
Další fotografie viz příloha č.56-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Setkání podni-

katelů v Lubomii“.
Program setkání podnikatelů v Lubomii 10.–11. 6. 2006 viz příloha 

č.57-06.

XVII.10. Vítání léta

Za překrásného počasí připravila Obec Horní Suchá v amfiteátru na 
stadionu TJ Dolu František v Horní Suché 24. června 2006 již čtvrtý 
ročník Vítání léta.

Ještě před samotnou akcí bylo třeba zpevnit břeh nad jevištěm, který 
se po povodni začal sesouvat.
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Fotografie ukazuje stav prací 17. 6. 2006

Pochvala za provedení prací patřila Ing. Janu Wdówkovi, který tím, 
že zde zaměstnal osoby, která vykonávaly veřejně prospěšné práce a obec-
ně prospěšné práce, ušetřil obci asi 130 000 Kč.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Amfiteátr-zpev-
ňování břehu“.

Samozřejmé je, že úklidové čety připravovaly areál amfiteátru na nej-
důležitější kulturní akci roku.

Přípravy vrcholily 22. 6. 2006

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Úklid amfite-
átru“.

Z názvu vypadl „Klobásový festival“, ale to nebylo na velmi pestrém 
a kvalitním programu vůbec poznat.
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Vítání léta zahájil v 15.00 hodin starosta obce Ing. Jan Lipner

Akce se zúčastnili i zástupci družebních měst – polská Lubomia 
a slovenská Gelnica

V rámci programu se uskutečnilo i fotbalové utkání mužů: Lubomia-
Horní Suchá (na snímku obě družstva na společné fotografii)

Zápas naše mužstvo prohrálo 1:4.
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Program:
14.00 vystoupení folkové kapely Douda band
15.00 slavnostní zahájení starostou obce Ing. Janem 

 Lipnerem, koncert dechové hudby Hasičanka z Horní Suché  
 (dirigoval Erich Pażdziora) a vystoupení mažoretek 
 DIXI Dolu Darkov

15.00 Fotbalové utkání Lubomia–Horní Suchá
16.00 vystoupení skupiny Blaf (gorolgrass z Jablunkova)
17.00 vystoupení slovenské skupiny Peha
18.00 Vlasta Redl
19.15 vystoupení The Beatles revival
21.00 koncert Věry Špinarové s kapelou
22.50 slavnostní ohňová show
23.00 Smolaři

Součástí programu byly soutěže pro děti i dospělé. Děti zavodily v pyt-
lích, házeli do mamlasa, apod., dospělí v pojídání párků na čas a v nej-
rychlejším vypití piva.

Děti a mládež do 18 let měly vstup zdarma, dospělí platili za vstupen-
ku 50 Kč.

Další fotografie viz příloha č.54-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Vítání léta“.
Vítání léta – plakát viz příloha č.55-06.
Článek „Tradičnímu Vítání léta přálo počasí“ – Havířovsko 27. 6. 2006 

viz příloha č.62-06.

XVII.11. Litinový kříž

V Horní Suché jsou tři národní kulturní památky: socha svatého Jana 
Nepomuského z roku 1843 na Sportovní ulici, Kulturní dům Dolu Pre-
zident Gottwald, jehož studii zpracoval v roce 1951 atelier Ing. arch. Jiří-
ho Krohy, jeho stavba byla realizována v letech 1957–1958 a litinový kříž 
stojící v části naší obce Podolkovice na Hornosušské ulici z roku 1870.

27. listopadu 2004 byl kříž při vichřici poškozen padajícími větvemi. 
14. července 2006 byl opravený kříž znovu postaven na své místo a to pří-
mo uměleckým kovářem panem Brodeckým z Lysic, který provedl i jeho 
renovaci. Z celkové částky 200 000Kč uhradilo MK ČR 90 000Kč z ha-
varijního fondu, zbytek včetně nového pískovcového soklu, který umístila 
pod kříž firma Ing. Ivo Jančara, uhradila obec.
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Pan Brodecký provádí poslední úpravy

Další fotografie viz příloha č.58-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Litinový 

kříž“.
Článek „Po opravě stojí v Horní Suché kříž“ – Havířovsko 18. 7. 2006 

viz příloha č.67-06.

XVII.12. Fedrování s folklórem

Dosud ojedinělou akci připravila na sobotu 23. 9. 2006 Obec Horní Su-
chá ve spolupráci s Místní organizací PZKO v Horní Suché – „FEDROVÁ-
NÍ S FOLKLÓREM“. Jak již samotný název napovídá – zaměření progra-
mu bylo čistě folklórní a vystoupilo v něm 5 souborů z různých koutů našeho 
regionu i zahraničí: „domácí“ SUSZANIE, Valašský Vojvoda z Kozlovic, 
soubor Bielsko Biała z téhož města, Šmykňa z Ostravy a Górole z Mostů 
u Jablunkova. Hvězdou programu pak byla slavná zpěvačka Jarmila Šulá-
ková, kterou zdejší obecenstvo vřele přijalo a aplaudovalo jí ve stoje.

Mohlo se zdát, že více než 3 hodinový program bude příliš náročný 
na udržení pozornosti a zájmu diváků, ovšem pravý opak byl pravdou. 
Jednotlivá vystoupení byla uspořádána tak, že si většina přítomných ani 
neuvědomila, jak rychle ten čas uběhl.

Jak připomíná samotný název akce, základním choreografickým po-
jítkem celého odpoledne a večera bylo fárání do dolu. Po programu a vy-
nikající večeři, kterou připravila kuchyně restaurace „Dělnický dům“, 
čekala na všechny přítomné zábava a „tancovačka“ za doprovodu kapel 
jednotlivých souborů. Střídaly se postupně v sále Dělnického domu, re-
stauraci a sále Domu PZKO.
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První ročník se opravdu vydařil a poslední vytrvalci se bavili až do 
časných ranních hodin. Doufejme, že se z toho stane tradice, která se usíd-
lí v kalendáři akcí pořádaných v naší obci.

Za úvahu by stálo přesunout tuto akci do areálu Amfiteátru.
Poznámka: Akce byla finančně i organizačně náročná. Proto se na 

její realizaci podílela řada organizátorů a také sponzorů, mezi nimiž ne-
chyběla ani Obec Horní Suchá.

„Fedrování“ zahajoval Ing. Jan Lipner, starosta obce společně se svoji 
manželkou, která přišla stylově oblečená

Hvězda večera, zpěvačka lidových písní Jarmila Šuláková
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Další fotografie viz příloha č.81-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Fedrování 

s folklórem“.
Program „Fedrování s folklórem“ viz příloha č.82-06.
Článek „Fedrování s folklórem se lidem líbilo“ – Havířovsko 26. 9. 2006 

viz příloha č.101-06.
Článek „Tego jeszcze nie było“ – Głos Ludu 21. 9. 2006 viz příloha 

č.106-05.
Článek „Fedrowano z folklorem“ – Głos Ludu 26. 9. 2006 viz příloha 

č.104-06.

XVII.13. Vítání občánků

14. 10. proběhlo v obřadní síni v „červené škole” letošní vítání občán-
ků. Dětí bylo hodně, takže proběhly během jednoho dne dvě akce – jedna 
v 10 hodin a druhá o půl hodiny později.

Rodičům i prarodičům zazpívaly a zarecitovaly básničky děti z našich 
mateřských škol. O hudební část se postaraly učitelky hudby z LŠU Český 
Těšín. Hlavním řečníkem byl místostarosta Josef Žerdík.

Rodiče se zapsali do pamětní knihy a obdržely knížku, děti plyšovou 
hračku.
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XVII.14. Dožínky v Lubomii

Vzhledem k tomu, že přátelství Horní Suché a polské Lubomie trvá 
a nabývá na kvalitě, není divu, že se občané i představitelé obou setkávají 
stále častěji při různých příležitostech.

Jednou z nich byla účast starosty Obce Horní Suchá Ing. Jana Lipne-
ra a místostarosty obce Josefa Žerdíka na dožínkách v Lubomii 9. a 10. zá-
ří 2006.

Dožínkový průvod oživila i jízda na koních

Další fotografie: Kronika 2006  – fotogalerie na CD: „Dožínky_Lu-
bomia“.

XVII.15. O zlatý pohár

7. října proběhla v prostorách Amfiteátru a prostorách TJ Dolu Fran-
tišek taneční soutěž „O zlatý pohár TK UNO MIX“.

Byl to již její pátý ročník a podle hlavní pořadatelky Věry Brandýso-
vá ročník poslední.

Soutěž pořádaná v takovém velkém stylu s sebou přináší mnoho pro-
blémů, hlavně finančních a v posledních létech se mohla uskutečnit jen 
díky štědrosti sponzorů. Posledního ročníku se zúčastnilo 16 souborů.
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S určením pořadí měla porota těžkou práci

Soutěž zpestřil „tančící“ pes se svou majitelkou

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Taneční_sou-
těž“.

XVII.16. Adventní koncert

14. 12. se v katolickém kostele konal Adventní koncert. Zúčastnila se 
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace. 
Hlavním účinkujícím byl ženský pěvecký sbor „Šárka“. Velmi působivé 
bylo provedení skladeb za doprovodu varhan.
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Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace-
vystoupení žáků školy a dětí z mateřské školy

Pěvecký sbor Šárka – diriguje Dagmar Heroutová

Kostel byl zcela zaplněn pozornými a vděčnými posluchači

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Adventní_kon-
cert“.
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XVIII. Společenské organizace

XVIII.1. ZO KSČM

XVIII.1.1. Oslava MDŽ

8. března pozvala ZO KSČM Horní Suchá všechny ženy v obci na 
oslavy svého svátku. Konala se v sále Dělnického domu.

O zahájení se postaral její předseda Jan Charvát

Mimo jiné vystoupila i primátorka Města Havířova PaedDr. Mila-
da Halíková.

V kulturním programu vystoupili žáci obou MŠ, mažoretky skupiny 
„Kala“, pěvecký a taneční soubor „Suszanie“.

K tanci a poslechu hrál p. Rajdus.
Další fotografie viz příloha č.12-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „MDŽ ZO 

KSČM“.

XVIII.1.2. Předmájové posezení

V pátek 29. 4. pozvala ZO KSČM své členy a příznivce na předmájo-
vé posezení do areálu hasičské zbrojnice.

Posezení bylo zcela v duchu předvolební agitace, protože dvěma de-
sítkám účastníků představil předseda organizace Jan Charvát kandi-
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dáty za KSČM do Poslanecké sněmovny, PaedDr. Miladu Halíkovou 
a RSDr. Miroslava Opálku.

Akce se konala venku a nepříznivé počasí – bylo chladno a pršelo – ne-
umožnilo, aby účinkující mohli předvést program.

Za obec se akce zúčastnil místostarosta Josef Žerdík.

Jan Charvát (vpravo) vítá PaedDr. Miladu Halíkovou

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Předmájové 
odpolední posezení“.

Pozvánka na předmájové odpolední posezení viz příloha č.52-06.

XVIII.2. Sbor dobrovolných hasičů

XVIII.2.1. Jednotka SDH

Hlavním účelem práce Sboru je spolupráce s profesionálními jednot-
kami Hasičského záchranného sboru Karviná.

Naše jednotka má 12 členů. Jejich práce je fyzicky i psychicky nároč-
ná. Kromě různých školení a kurzů se v zimním období připravují v naší 
Sportovní hale, v letním období se účastní požárních soutěží v celém Mo-
ravskoslezském kraji.

Velitelem Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů je p. Rosti-
slav Krhovjak.

XVIII.2.2. Letní slavnost

Hasiči Horní Suchá uspořádali v areálu požární zbrojnice 19. 8. 2006 
Letní slavnost.
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Od 15.00 hod. byl připravený program pro děti všech věkových 
kategorií, od 18.00 hod. vystoupil a hrál k tanci diskžokej Petr Olšák 
a v 21.00 hod. vystoupily „Královny noci“ – slavná travesty-show.

Občerstvení bylo pro všechny zajištěno.
Vstupné platili pouze dospělí – 30 Kč za osobu, děti měly vstup volný.

XVIII.2.3. Hasičské auto

18. 12. se Sbor dobrovolných hasičů konečně dočkal. Převzal v ha-
sičské zbrojnici z rukou starosty obce Ing. Jana Lipnera úplně novou 
automobilovou cisternovou stříkačku. Občané v obci jsou zase bezpečnější 
a hasiči si nové auto, po němž již léta toužili, určitě zasloužili.

Hrála i naše hasičská kapela „Hasičanka“.
S předáním vozidla Renault Midlum, jehož cena překročila 4 miliony 

korun, byly problémy.
Finančně se na jeho zakoupení podílela více než polovinou prostřed-

ků obec. Zaplatila 2 463 000 Kč a dalších 80 000 Kč na dovybavení. Tím 
se dovršila roční práce na jeho získání.

U předání vozidla byla řada hostů: okresní starosta SDH Václav He-
lis, zástupce ředitele územního odboru Karviná kpt. Jan Bojko, z míst-
ních Rostislav Krhovjak, velitel jednotky a jeho zástupce Petr Duda, mís-
tostarosta obce Josef Žerdík a další.

Oslava převzetí vozidla pokračovala v Dělnickém domě, kde dlouho-
letý a zasloužilý člen a velitel jednotky SDH Rudolf Moldrzyk promluvil 
o historii SDH v obci a uspořádal z vlastní sbírky výstavů předmětů a do-
kumentů, které se váží k hasičské historii v obci.

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Hasičské_
auto“.
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XVIII.3. Klub hornických důchodců Dolu František

XVIII.3.1. Výroční členská schůze

Ve čtvrtek 16. března 2006 se ve velkém sále Dělnického domu sešli čle-
nové Klubu hornických důchodců Dolu František na své výroční schůzi.

Výbor připravil bohatý program, jehož stěžejním bodem byla volba 
nového předsedy. Dlouhodobě tuto funkci vykonával Jan Bardoň. Na 
této schůzi byl členy, kteří sál zcela zaplnili, zvolen do čela KHD Roman 
Konopka.

Schůzi zahájili členové zpěvem havířské hymny a povstáním uctili 
památku svých členů, kteří v minulém období zemřeli.

Na společné fotografii Jan Bardoň (vlevo) a Roman Konopka

Další fotografie viz příloha č.13-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „VČS KHD“.
Článek „Jenda předal žezlo“ – Zdař bůh 17. 6. 2006 viz příloha č.49-06.

XVIII.3.2. Smažení vaječiny

8. června se sešli členové KHD v „domečku“ (bývalá restaurace na 
ulici Vnitřní), aby jako každoročně „smažili vaječinu“. Na tuto dobrotu 
padlo 250 kusů vajec.
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Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Smažení vaje-
činy“.

Článek „Vaječina chutnala“ – Zdař bůh 15. 6. 2006 viz příloha č.48-06.

XVIII.3.3. Vítání léta

13. 7. se v 15 hodin sešli členové Klubu hornických důchodců Dolu 
František v „domečku“ aby po svém přivítali léto.

Byly koláče, jídlo, pití…

Akci zahájil předseda KHD Roman Konopka

Hrál jako vždy pan Hrabiec.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Vítání léta 

KHD“.
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XVIII.3.4. Den horníků

7. září se sešli v Dělnickém domě členové a rodinní příslušníci KHD 
Dolu František, aby současně s Dnem horníků uctili jubilanty, kteří osla-
vili v tomto roce významné životní výročí.

Mezi členy bylo hodně těch, kteří se narodili v roce 1936 a oslavili tedy 
sedmdesátku. Bylo jich přesně čtyřiaosmdesát a bylo jim z fondu KHD 
vyplaceno přes dvacet tři tisíc korun.

V kulturní části, kromě Oty Hrabiece, který je stálým účastníkem 
akcí KHD, vystoupili i naši Suszanie.

Článek „Senioři slavili Den Horníků“ – Horník 21. 9. 2006 viz pří-
loha č.105-06.

XVIII.3.5. Loučení s létem

Předposlední letošní akce Klubu hornických důchodců Dolu Franti-
šek, Loučení s létem, se uskutečnila 26. 10. 2006 v „Domečku“ – je to část 
mateřské školy na ulici Vnitřní, kterou má Klub od obce pronajatou.

Místnost se kolem patnácté hodiny zaplnila. Uvítání přednesl předse-
da KHD Roman Konopka.

Hrála živá hudba a důchodci si s chutí zazpívali.

Současný předseda KHD Roman Konopka při projevu, v němž pozval 
všechny na poslední letošní společnou akci – Barborkovou veselici

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „KHD-Loučení 
s létem“.

Článek „Loučení s létem se povedlo“ – Zdař bůh 16. 11. 2006 viz pří-
loha č.109-06.
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XVIII.3.6. Barborková veselice

30. listopadu uspořádal agilní Klub hornických důchodců Dolu Fran-
tišek poslední akci pro své členy a rodinné příslušníky – „Barborkovou 
veselici“ v sále Dělnického domu.

Vybraný sbor z členů KHD zazpíval hornickou hymnu.
Koncertovala havířovská dechová kapela „Akorďanka“.
Mezi hornické důchodce přišel i starosta obce Ing. Jan Lipner.
K tanci i poslechu hrál jako vždycky Ota Hrabiec z Těrlicka.
Fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: Barborková_veselice“.

XVIII.3.7. Vinobraní

Klub hornických důchodců Dolu František uspořádal ve svém „do-
mečku“ (bývalá restaurace na ulici Vnitřní) pro své členy a rodinné pří-
slušníky 28. září vinobraní.

Místnost byla stylově vyzdobena a účastníci se věnovali tématu

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Vinobraní“.

XVIII.4. Český zahrádkářský svaz

XVIII.4.1. Zahrádkáři schůzovali

Český zahrádkářský svaz, základní organizace ČZS č. 16, svolala svoji 
výroční členskou schůzi 29. dubna 2006 do „Domu zahrádkářů“.

Zmíněná základní organizace měla k tomuto datu 65 členů.
Kromě hodnocení práce na úseku společenském (23 zdařilých akcí-
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např. pět přednášek), péče o mladou generaci (spolupráce s místními ško-
lami), pěstitelském (zajištění ekologických hnojiv,moštování) a na úseku 
kultury, vzdělávání a poznávání (výstava Flóra Olomouc), a zprávy o hos-
podaření, byla na programu zpráva o tom, že obec dala peníze na koupi 
pozemku, na němž Dům zahrádkářů stojí.

Slova díků vyslechl i starosta obce Ing. Jan Lipner, který se se svou 
ženou VČS zúčastnil

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „VČS“.

XVIII.4.2. Výstava ovoce, zeleniny a ručních prací

Místní organizace Českého svazu zahrádkářů uspořádala v Domě za-
hrádkářů ve dnech 7. až 9. října výstavu ovoce, zeleniny a ručních prací.

Výstava byla vkusně upravena a ukázala na část činnosti svazu.

Kromě obyvatel obce si výstavu prohlédli i žáci našich škol.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Výstava_ovoce“.
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XVIII.5. Kroužek krojovaných horníků

XVIII.5.1. Oslavy výročí Kroužku krojovaných horníků 
Dolu František

V červnu se konaly oslavy 85. výročí založení Kroužku krojovaných 
horníků Dolu František.

Oslavy začaly již 13. června. KKH Dolu František Horní Suchá po-
zval na turnaj v bowlingu KKH Stonava (pozdější vítěz), KKH Dolu 
Gabriela a KKH Dolu Barbora.

14. června se v sále Dělnického domu konala slavnostní schůze 
a 15. června pokračovaly oslavy průvodem od kostela a zahradní slavnos-
tí v zahradě za Dělnickým domem a PZKO.

V čele slavnostního průvodu šly mažoretky z TK UNO MIX. Do 
pochodu a pak v zahradě k poslechu i tanci hrála naše „Hasičanka“.

Na fotografii je část průvodu KKH v slavnostních uniformách

Další fotografie viz příloha č.50-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „85. výročí zalo-

žení KKH Dolu František“.
Článek „Oslavy KKH Dolu František“ – Zdař bůh 29. 6. 2006 viz 

příloha č.51-06.
Článek „Krojovaní horníci z Horní Suché oslavili jubileum“ – Haví-

řovsko 18. 7. 2006 viz příloha č.65-06.
Článek „Krojovaní horníci slavili“ – Horník 20. 7. 2006 viz příloha 

č.90-06.
Článek „Krojovaní slavili“ – Zdař bůh 27. 7. 2006 viz příloha č.91-06.



153

XVIII.6. PZKO

XVIII.6.1. Členská schůze – Zebranie członkowskie

První akcí PZKO v tomto roce byla členská schůze. Konala se 7. led-
na za velké účasti členů. Této, pro členy PZKO tak významné události se 
zúčastnil i starosta obce Ing. Jan Lipner.

Hlavním bodem schůze byla zpráva o hospodaření a zpráva o činnosti.

Přednesl ji s využitím moderní techniky předseda MK PZKO Bronislav 
Zyder (na fotografii za počítačem, úplně vlevo Ing. Jan Lipner, vpravo 

Mgr. Edward R ychlík)

Další fotografie:Kronika 2006-fotogalerie na CD: „Členská schůze“.

XVIII.6.2. Bal PZKO

Konal se v prostorách Dělnického domu a PZKO 21. ledna 2006. Pro-
gram obohatili svým vystoupením „Suszanie“. Předvedli v předtančení 
polonézu a rozverný tanec nazvaný „Šum svistu“.

Připravena byla domácí kuchyně, květiny i kotiliony, také připrave-
né bary byly hojně navštěvovány.
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Manželé Weiserovi – Paňstvo Weiserów

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Bal PZKO“.

XVIII.6.3. MDŽ

Oslavy proběhly v Domě PZKO 4. března 2006. Jako každoročně se 
nesly ve znamení výrazu vděčnosti a lásky k ženám. Písněmi z repertoáru 
souboru „Gama“ jim popřáli chlapci z „Suszan“ a přípitek pronesl před-
seda MK PZKO Bronislav Zyder. O občerstvení se postarali muži pod 
vedením Bronisława Faji.

Všechny svým vyprávěním bavil Ing. Bronislav Kuczera 
(na fotografii s manželkou)
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Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „MDK PZKO“.
Mezinárodní den žen oslavil 7. března v prostorách PZKO i pěvecký 

sbor „SUCHA“.
Fotografie viz Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „MDK sboru Sucha“.

XVIII.6.4. Świniobicie

MK PZKO Sucha Górna serdecznie zaprasza na już drugie świniobi-
cie do Domu Robotniczego oraz Domu PZKO w Suchej Górnej.

Takto se objevila na webu obce upoutávka na akci MK PZKO, která 
se konala v sobotu 18. března.

Členové PZKO připravili kulturní program. Nechyběl v něm průběh 
zabíjačky, zazpíval pěvecký sbor „Sucha“, velký úspěch měly „Filipinki“ 
(na snímku dole).

Sál Dělnického domu zcela zaplnili diváci, kteří si po programu oprav-
du pochutnali na pravé domácí zabíjačce.

Obec na akci zastupovali starosta Ing. Jan Lipner s manželkou a mís-
tostarosta Josef Žerdík s manželkou.

Na fotografii uprostřed starosta Ing. Jan Lipner s manželkou 
a místostarosta Josef Žerdík
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Další fotografie viz příloha č.14-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Zabíjačka“.
Pozvánka na Świniobicie viz příloha č.20-06.

XVIII.6.5. Wspólnota

19. dubna se v Domě PZKO v Horní Suché konalo setkání představi-
telů strany Coexistentia-Wspólnota z Horní Suché, Albrechtic a Stonavy 
v souvislosti s blížícími se komunálními volbami.

Wspólnota sestaví vlastní kandidátní listiny, nebo její kandidáti bu-
dou na kandidátních listinách s nezávislými. Současně nebude spolupra-
covat s národnostními stranami včetně moravské a slezské.

Článek „Ważne postanowienia Wspólnoty“ – Głos Ludu 25. 4. 2006 
viz příloha č.75-06.

XVIII.6.6. „Suszanie“ roztančili diváky

Vystoupení našeho souboru písní a tanců „Suszanie“ ukončilo dru-
hou část Českého dne, který se uskutečnil v rámci XXX. Jubilejních kra-
kovských dnů lidového umění v době od 18. do 27. srpna.

Spolu s nimi vystoupily i další soubory z ČR.
Článek „Suszanie roztańczyli widzów“ – Głos Ludu 22. 8. 2006 viz 

příloha č.92-06.
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XVIII.6.7. Wykopki

MK PZKO Horní Suchá uspořádal 7. 10. slavnost k ukončení sběru 
brambor, „Wykopki“. Sál Dělnického domu byl přeplněný a mnoho ná-
vštěvníků nemělo kde sedět.

Akci zahajoval předseda MK PZKO Horní Suchá Bronislav Zyder, 
průvodcem pořadem byla paní Mgr. Grażyna Siwek.

V programu m.j. vystoupila i Základní škola a mateřská škola 
s polským jazykem vyučovacím-na fotografii děti z mateřské školy

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Wykopki“.
Článek „Wykopki na medal“ – Głos Ludu 10. 10. 2006 viz příloha 

č.107-06.
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XVIII.6.8. Pieśnią do serc

Přehlídkou pěveckých sborů pokračovala činnost MK PZKO. Akce 
se uskutečnila 4. listopadu v prostorách sálu Dělnického domu a Domu 
PZKO. V programu vystoupila Základní a mateřská škola s polským ja-
zykem vyučovacím, příspěvková organizace – soubor dětí, zazpíval ženský 
pěvecký sbor „Šárka”, po něm nastoupil smíšený pěvecký sbor „Dzwęk”, 
následoval mužský pěvecký sbor „Harfa“ Biełsko Biała (Polsko). Pro-
gram zakončil náš smíšený pěvecký sbor „Sucha“.

Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, příspěvková 
organizace – na fotografii děti z mateřské školy

Program velmi zkušeně konferovala paní Mgr. Grażyna Siwek
V rámci programu došlo i k ocenění spolupráce pěveckých sborů 

z Horní Suché a Bielska Białej.
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Ocenění obdržel starosta Ing. Jan Lipner i místostarosta Josef Žerdík

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Písní_do_srdcí“.
Článek „Na jesienną szarugę“ – Głos Ludu 21. 10. 2006 viz příloha 

č.108-06.

XVIII.7. Český svaz chovatelů poštovních holubů

XVIII.7.1. Výstava holubů

Místní organizace Svazu chovatelů poštovních holubů uspořádala je-
jich výstavu 4. listopadu ve velkém sále Tělovýchovné jednoty Dolu Fran-
tišek.

Na výstavě bylo možno vidět špičkové chovatelské i sportovní výsled-
ky „letců“.

Také množství připravených cen svědčilo o úspěšné práci chovatelů
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…jeden z nejlepších…

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Výstava_ holubů“.

XIX. Tělovýchova a sport

XIX.1. Tělovýchovná jednota Dolu František v roce 2006

Tělovýchovná jednota Dolu František Horní Suchá měla v tomto roce 
415 členů, kteří byli sdruženi v oddíle:

– kopané – 198 členů
– tenisu – 45 členů
– nohejbalu – 10 členů
– volejbalu – 27 členů
– ASPV(asociace sportu pro všechny) – 112 členů
– aerobic-UNO-MIX – 23 členů
Prostředky pro svoji činnost získávají oddíly z členských příspěvků, 

darů, dotací a vlastní hospodářskou aktivitou.
Veškerá činnost TJ DF byla řízena dvanáctičlenným předsednictvem 

v čele s Milanem Machálkem.
Oddíly uspořádaly v areálu TJ 14 akcí , m.j. ples Krojovaných horní-

ků a sportovní ples TJ.

XIX.1.2. Oddíl kopané

Družstvo mužů hrálo I.B třídu Moravskoslezského fotbalového sva-
zu (MSK) a v sezóně 2005/2006 se umístilo v tabulce na 4. místě. sehrálo 
26 utkání, 14× zvítězilo, 2× remizovalo a 10× prohrálo. Získalo 44 bodů 
při skóre 41:44. trenérem družstva byl Jaromír Bębenek, asistentem To-
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máš Výchopeň, vedoucím družstva byl Jaroslav Jelínek.
Na podzim 2006, pro sezónu 2006/2007 skončili muži na 4. místě 

tabulky, když z 13 utkání 5 vyhráli, 3 remizovali a 8 prohráli. Získali 
18 bodů při skóre 30:19. asistentem trenéra byl pověřen Ladislav Audy.

Družstvo dorostu hrálo okresní přebor a v sezóně 2005/2006 skončilo 
v tabulce na 5. místě, po podzimní části 2006/2007 je 3.

Družstvo starších žáků hrálo okresní soutěž a v sezóně 2005/2006 
skončilo v tabulce na 6. místě. po personálních změnách ve vedení skončili 
starší žáci na podzim 2006 na 2. místě.

Družstvo mladších žáků hrálo okresní soutěž a skončilo v sezóně 
2005/2006 na 8. místě, na podzim 2006 na 7. místě. I u tohoto mužstva 
došlo ke změnám ve vedení.

Je potřeba zaznamenat, že oddíl reagoval na zvýšený zájem o fotbal 
mezi žáky a začal realizovat projekt „založení přípravky“.

Výbor oddílu kopané je pětičlenný a předsedá mu Václav Štix.

XIX.1.3. Oddíl nohejbalu

Tento oddíl byl založen až v roce 2006. Má dvě družstva, která hrají 
okresní soutěž I. (7. místo) resp. II. třídy (2. místo).

XIX.1.4. Oddíl tenisu

Oddíl uspořádal celostátní turnaj staršího žactva, celostátní turnaj do-
rostu, regionální amatérský turnaj „O hornosušský kahanec“, regionální 
turnaj smíšených dvojic-„MIX 2006“ a dva oddílové turnaje pro své členy.

Výbor oddílu je pětičlenný a v čele je Ing. Vladimír Skácel.

XIX.1.5. Oddíl volejbalu

Družstvo mužů skončilo v okresním přeboru na 4. místě, ostatní druž-
stva nebyla z různých důvodů do soutěží přihlášena.

Výbor oddílu je pětičlenný a v jeho čele je Ing. Bořivoj Bohanus.

XIX.1.6. Oddíl ASPV

Ženy cvičí 2× týdně aerobic, 1× zdravotní cvičení (jóga) a 1× týdně 
relaxační odbíjená, stejně jako muži.

Výbor oddílu je čtyřčlenný. V čele je Václav Černík.
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XIX.1.7. Oddíl aerobic UNO-MIX

Základ oddílu tvoří děti, které se účastní tanečních vystoupení. V roce 
2006 to bylo ve Zlíně, Příboře a italské Rimini. Ze soutěžních vystoupení 
se vrací vždy s umístěním na předních místech-většinou druhá místa. Od-
díl uspořádal 5.ročník taneční soutěže „O zlatý pohár TK UNO-MIX“.

Výbor oddílu je tříčlenný, v čele je Věra Brandýsová.
Zpráva o činnosti TJ DF za rok 2006 viz příloha č.97-06.

XIX.1.8. Výročí sportu v Horní Suché

Pátého března oslavil sport v Horní Suché 95. výročí. Tento den v roce 
1911 založilo třicet občanů polské národnosti „Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół“, jehož starostou byl zvolen Jerzy Darda.

V roce 1920 v tradicích sportu v obci pokračoval spolek „Siła“.
V roce 1924 založilo 44 občanů „Tělovýchovnou jednotu Sokol Horní 

Suchá“,starostou byl Karel Mucha.
V roce 1925 bylo založeno „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół“. Spo-

lek pokračoval v tradicích z roku 1911.
Další podrobnosti v článku „Historie sportu v Horní Suché“-Infor-

mátor č.4/2006 viz příloha č.38-06.

XIX.2. Start

XIX.2.1. Poslední vystoupení

Poslední vystoupení v evropské Superlize se tenistům Startu Horní 
Suchá povedlo a vyhráli nad rakouským ASKO Erdgas Linz 6:1. Tím si 
zajistili postup do dalších bojů.

Článek „Stolní tenisté postoupili“ – Havířovsko 2. 1. 2006 viz příloha 
č.9-06.

Článek „Start je ve finále evropské Superligy“ – Havířovsko 14. 3. 2006 
viz příloha č.23-06.

Článek „Start má naději“ – Havířovsko 21. 3. 2006 viz příloha č.28-06.
Článek „Start przed historyczną szansą“ – Głos Ludu 23. 3. 2006 viz 

příloha č.30-06.
Radek Košťál, stolní tenista Startu Horní Suchá, neobhájil mistrov-

ský titul. V semifinále mistrovství ČR ho vyřadil pozdější vítěz Petr Kor-
bel, který v minulosti hrál také ve Startu.
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Článek „Stolní tenisté se utkali o titul“ – Horník 9. 3. 2006 viz přílo-
ha č.24-06.

V odvetném finálovém utkání nedokázal Start Horní Suchá zvítězit 
na domácí půdě a podlehl vítězi Superligy rakouskému SVS Niederöster-
reichu 4:5. Obsadil tak krásné druhé místo.

Článek „Start Horní Suchá na vítězství nedosáhl“ – Havířovsko 
26. 3. 2006 viz příloha č.31-06.

V domácí soutěži Start suverénně zvítězil v Hustopečích 4:0 – článek 
„Start první čtvrtfinále vyhrál“ – Horník 6. 4. 2006 viz příloha č.36-
06 – a dostal se do semifinále, když svého soupeře porazil znovu 4:0 – člá-
nek „Start je v semifinále“ – Horník 13. 4. 2006 viz příloha č.35-06.

XIX.2.2. Start hrál finále a vyhrál

Start Horní Suchá vybojoval titul, když ve finále extraligy porazil 
pražské El Niňo 3:2 na zápasy přesto, že již prohrával 1:2.

Radost z titulu se mísila u hráčů se smutkem z toho, že hlavní sponzor 
a majitel Startu Jaromír Zlámal oznámil, že družstvo bude v příštím roč-
níku extraligy chybět. Zlámal řekl: „Nic tak velkého se zase neděje. Práva 
na soutěž převedeme na Baník Havířov, který budeme podporovat“.

Poznámka: Doufejme, že dodrží slovo.
Článek „Start hraje o titul“ – Horník 25. 5. 2006 viz příloha č.68-06.
Článek „Start vybojoval titul“ – Horník 1. 6. 2006 viz příloha č.69-06.

XIX.3. Ondřej Broda – plavání

XIX.3.1. Zimní mistrovství ČR

Ondřej se zúčastnil zimního mistrovství ČR v plavání v krátkém bazé-
nu, které se konalo od 3. do 5. února 2006 v Chomutově. Na trati 100 m 
volný způsob obsadil druhé místo a protože to byl nominační závod na 
mistrovství světa v čínské Šanghaji, kvalifikoval se.

Článek „Broda vybojoval na mistrovství republiky stříbro“ – Haví-
řovský Deník 13. 2. 2006-viz příloha č.4-06.

XIX.3.2. Motýlkářský trojboj

Na dvanáctém ročníku motýlkářského troboje, který se uskutečnil 
v Karviné 18. března Ondřej Broda vyhrál v hlavní mužské soutěži.
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Zúčastnilo se 27 družstev z ČR a SR.
Článek „Ondřej Broda opět kraloval“ – Havířovský Deník 22. 3. 2006 

viz příloha č.15-06.
Článek „V Karviné kralovali motýlkáři“ – Horník 23. 3. 2006 viz 

příloha č.16-06.

XIX.3.3. Velká cena Ostravy

Prvního a druhého dubna se konala 13. Velká cena Ostravy v pla-
vání. Byly to mezinárodní závody a neztratil se ani Ondřej Broda, který 
zvítězil v závodě na 50 m kraul.

Článek „Broda zvítězil v Ostravě“ – Havířovský Deník 6. 4. 2006.
Článek „Velká cena Ostravy“ – Horník 6. 4. 2006 viz příloha č.27-06.

XIX.3.4. Letní MČR

Na letním mistrovství republiky 15. 7. obsadil Ondřej třetí místo na 
trati 50 m znak.

Článek „Forma nepřišla v pravý čas“ – Horník 3. 8. 2006 viz příloha 
č.87-06.

XIX.3.5. V Povážské Bystrici se dařilo

Na závodech na Slovensku se Ondrovi opravdu dařilo. Porazil na 
trati 100 m kraul jak mistra Evropy Ukrajince S. Advenu tak stříbrného 
na OH v Aténách Rakušana M.Rogana.

Článek „Porazil mistra Evropy“ – Horník 11. 10. 2006 viz příloha 
č.83-06.

Článek „Ondřej Broda porazil světová esa“ – Havířovský deník 
11. 10. 2006 viz příloha č.84-06.

XIX.3.6. Český pohár v Kopřivnici

Dalšího skvělého výsledku docílil plavec Slávie Havířov a hornosušan 
Ondřej Broda na závodech Českého poháru v Kopřivnici 28.–29. 10. 2006. 
porazil tam na nejkratší trati – 50 m kraul – celou českou špičku.

Článek „Plavec Broda nejrychlejší“ – Havířovský deník 7. 11. 2006 
viz příloha č.85-06.
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XIX.3.7. Zlatý hattrick

Na závodech v Novém Jičíně 14. 10. vyhrál Ondra v pětadvacetimet-
rovém bazénu potřetí v řadě.

Článek „Plavec Broda v Novém Jičíně dosáhl na zlatý hattrick“ – Ha-
vířovský deník 18. 10. 2006 viz příloha č.86-06.

XIX.3.8. Limit nepadl

18. listopadu se konala Velká cena Znojma, která byla zároveň sed-
mým kolem Českého poháru. Závody byly jednou ze dvou možností, aby 
plavci splnili limity na prosincové ME v krátkém bazénu v Helsinkách.

Ondřej Broda na „své“ trati 50 m volný způsob nenašel v tomto závo-
dě ani v jiných závodech zimní sezóny přemožitele. Určený limit se mu, 
bohužel, nepodařilo splnit.

Článek „Ještě jeden pokus o limit“ – Horník 23. 11. 2006 viz příloha 
č.94-06.

XIX.4. Petra Kocurová – vodní lyžování

XIX.4.1. GP Cable

Ve dnech 12.–13. 8. se na Těrlické přehradě konala Grand Prix Cable. 
Petra v tomto závodě celkově zvítězila.

Na fotografii vítězka Evropského poháru 2006 Petra Kocurová přebírá 
pohár za celkové vítězství v závodě GP Cable 

od zástupce obce Jana Charváta
Otec, trenér a člen RO Josef Kocur byl ředitelem závodu.
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Kromě obce byla sponzorem i fa JUBAR – spolumajitel p. Karel Jur-
čaga.

XIX.4.2. Přehled výsledků závodů Petry v roce 2006:

XIX.4.2.1. Lublin (Polsko)

První závod GP se konal v době 14.–16. 7. v Lublinu Petra obsadila 
1. místo v kombinci, byla 1. i ve figurální jízdě, v tomto závodě byla 2. ve 
skocích a 3. ve slalomu.

XIX.4.2.2. Těrlická přehrada

22.–23. 7. se konal na Těrlické přehradě kvalifikační závod na MČR. 
Petra obsadila ve všech disciplínách 1. místo, byla tedy 4×1. a vytvořila 
také nový český rekord ve figurální jízdě (8 780b.)

XIX.4.2.3. Košice

Ve dnech 10.–11. 8. se v Košicích konalo společné mistrovství ČR 
a SR. Petra znovu vyhrála všechny čtyři disciplíny a vytvořila nový světo-
vý juniorský rekord ve figur. jízdě (9 180b.)

XIX.4.2.4. Košice

Ve dnech 12.–13. 8.se v Košicích uskutečnilo finále Grans Prix. Petra 
zde obsadila 1. místo v kombinaci, 1. místo ve figurální jízdě, 3. místo ve 
skocích a 3. místo ve slalomu.

XIX.4.2.5. Asten (Rakousko)

Ve dnech 1.–3. 9. se v rakouském Astenu konaly závody ve vodním 
lyžování. Petra obsadila 2. místo ve skocích, 3. místo v kombinaci a byla 
také členkou družstva, které obsadilo třetí místo.

XIX.4.2.6. Schloss-Dankern (Německo)

Ve dnech 8.–10. 9. se konalo Mistrovství světa dospělých v německém 
Schloss-Dankernu. Petra zde obsadila 5. místo ve slalomu.
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Výprava našich vodních lyžařů-za americkou vlajkou Josef 
Kocur – státní trenér reprezentace, uprostřed Petra Kocurová

XIX.5. Sbor dobrovolných hasičů

XIX.5.1. Turnaj

V neděli 9. dubna Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá uspořá-
dal ve Sportovní hale za účasti družstev SDH Gelnica, Havířov, Životíce, 
Karviná-Hranice, Marklovice, Závada a Albrechtice fotbalový turnaj.

Hrálo se ve dvou skupinách. Ve finále porazili naši hasiči družstvo 
SDH Karviná-Hranice 2:1 a celý turnaj vyhráli.

Na snímku místostarosta Josef Žerdík blahopřeje kapitánovi družstva 
SDH Horní Suchá Markovi Szelongovi k vítězství
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Výsledková listina fotbalového turnaje SDH 9. 4. 2006 viz příloha 
č.32-06.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Fotbalový tur-
naj SDH“.

XIX.6. Squash

XIX.6.1. „O pohár starosty“

Od 22. 4. do 3. 5. 2006 se ve Sportovní hale hrál squashový turnaj 
„O pohár starosty“. Poháru se zúčastnilo 9 závodníků, z toho jedna 
žena.

Výsledky:
1. Radim Frodl
2. Marek Kriš
3. Marek Kožusznik
4. Jana Runštuková
5. Václav Zyder
6. Petr Jurčaga
7. Adam Ivanušek
8. Karel Petrásek
9. Janusz Micka
Výsledky vyhlásil a ceny vítězům předal starosta obce Ing. Jan 

Lipner.

Na fotografii předává Ing.Jan Lipner cenu vítězi Radimu Frodlovi.
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Cenu od starosty dostala i jediná účastnice turnaje Jana Runštuková.

Společná fotografie účastníků vyhlášení výsledku turnaje. 
(V podřepu starosta Ing. Jan Lipner, uprostřed vzadu stojí správce 

Sportovní haly Miroslav Klímek)

Další fotografie viz příloha č.46-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Squash“.

XIX.7. Fotbal

XIX.7.1. Vedoucí mužstvo tabulky

Bohužel to nebyl náš tým, ale tým Vendryně. Naši s ním na domá-
cím hřišti prohráli 0:2, když se za celý poločas netrefili ani do prostoru 
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branky. Přes zvýšenou bojovnost ve druhém poločase se na výsledku nic 
nezměnilo.

Článek „Horní Suchá doma na Vendryni nestačila“ – Havířovsko 
25. 4. 2006 viz příloha č.74-06.

XIX.7.2. Fotbalisté TJ DF konečně zabrali

Výkony fotbalistů TJ DF nebyly v jarní části soutěže nijak výrazné. 
O to větší byl jejich úspěch v Horním Žukově, když na jejich hřišti porazili 
místní Slovan 0:3.

V mužstvu se projevilo to, co je pro celý, i extraligový fotbal typické-
první poločas se hraje fotbal, vstřelí se branka a v druhém poločase se 
hraje na údržbu.

Článek „Tým Horní Suché zabral“ – Havířovsko 2. 5. 2006 viz přílo-
ha č.73-06.

XIX.7.3. Fotbalisté prohráli

28. října sehráli naši fotbalisté další smolné utkání. Tentokrát se na 
domácím hřišti střetli s mužstvem Jablunkova a po vyrovnaném výkonu 
prohráli 0:1.

Bojovalo se s velkým nasazením

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Fotbal“.
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XIX.8. Cyklistika

XIX.8.1. Cyklistický závod

19. 5. 2006 se v odpoledních hodinách uskutečnil již VIII. ročník terén-
ního cyklistického závodu. Organizátoři (hlavním pořadatelem byla Barba-
ra Mračnová) i závodníci se sešli v aleji na ulici Lesní v Horní Suché.

O zahájení se postaral místostarosta Josef Žerdík (úplně 
vlevo) – uprostřed snímku hlavní pořadatel závodu Barbara Mračna

V 15.30 hodin se vydali první závodníci na trať. Na trati plnili i růz-
né disciplíny jako hod granátem na cíl a hod šipkami na terč, apod.
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V průběhu závodu došlo ke zranění – zlámaná ruka.
Na průběh závodu měla vliv i přítomnost motorizované hlídky Poli-

cie ČR z místního oddělení v Horní Suché.
Hlavním sponzorem cen pro nejlepší závodníky byla Obec Horní Su-

chá.
Organizační zajištění provedlo MK PZKO Horní Suchá, ta zajistila 

i drobné občerstvení pro závodníky a pořadatele. Na průběhu závodu se 
podíleli i učitelé obou škol.

Závodu se zúčastnilo 71 dětí,organizátorů bylo celkem 37.
Výsledková listina závodu viz příloha č.41-06.
Další fotografie viz příloha č.45-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Cyklistický závod“.

XIX.9. Fotbal – žáci vesnických škol

XIX.9.1. O pohár starosty

22. června se na fotbalovém stadionu TJ DF uskutečnil fotbalový tur-
naj „O pohár starosty“ vesnických škol. Hrálo se na nově zbudovaném 
travnatém povrchu a žáci Těrlicka, Horní Suché, Stonavy a Albrechtic 
(takové bylo pořadí po skončení turnaje) si ho velmi pochvalovali.

Na fotografii starosta Obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner předává 
pohár a ceny kapitánovi vítězného mužstva ze ZŠ Těrlicko

Další fotografie z turnaje viz příloha č.47-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Fotbalový tur-

naj“.
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XIX.10. Sportovní a relaxační centrum Na Císařství

XIX.10.1. Nové tenisové kurty

V areálu „Sportovního a relaxačního centra Na Císařství“ otevřel 
jejich majitel Ladislav Čečotka 22. 7. 2006 nové tenisové kurty, kurt pro 
plážový volejbal a další relaxační prostory.

Slavnostního otevření se kromě zástupců firmy zúčastnili i starosta 
Ing. Jan Lipner, místostarosta Josef Žerdík a další hosté.

Majitel celého areálu Na Císařství pan Ladislav Čečotka

Slavnostní otevření proběhlo tradičně – pásku přestřihl 
starosta Ing. Jan Lipner

Další fotografie viz příloha č.80-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Tenisové_kurty“.
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XIX.11. Badminton

XIX.11.1. Turnaj

4. listopadu se hrál ve Sportovní hale badmintonový turnaj. Škoda, že 
o něj projevili zájem pouze dva hráči z Horní Suché.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Badminton“.

XIX.12. Florbalový klub Horní Suchá

XIX.12.1. Soutěže

Florbalový klub Horní Suchá hraje soutěže v těchto kategoriích:
Muži A, Muži B, Junioři, Starší žáci a Elévové.
V mužstvu A je 14 mužů, trénuje je Robert Hruboš, vedoucím muž-

stva je Pavel Sládek a masérem je Josef Kocur.
V tabulce byli ve 2. lize po 4. kole na 3. místě.
Většinu utkání sehráli v této sestavě: Roman Roudenský, Jan Šum-

pich, Tomáš Podlesný, Petr Krucina, Libor Gavlas, Jiří Guňka, Petr Ši-
mek, David Pavlíček, Lukáš Mikula, Martin Petřík, Jakub Šumpich, 
Marek Grác, Robert Hruboš a Jiří Galajda.

V mužstvu B je celkem 13 hráčů, trenérem je Robert Hruboš, vedou-
cím mužstva je Tomáš Bělík a masérem je Josef Kocur. V konečné tabulce 
severomoravského přeboru mužů-divize I-skončili na 10. místě.

V juniorech soutěží 17 hráčů, trenérem je Ondřej Mikula, je také ve-
doucím mužstva a masérem je Josef Kocur. V konečné tabulce severomo-
ravského přeboru juniorů skončili na 3.místě.
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V mužstvu starších žáků je 15 hráčů, trenérem i vedoucím mužstva je 
Ondřej Mikula, masérem je Josef Kocur.

V konečné tabulce severomoravského přeboru starších žáků skončili 
na 9. místě.

Mezi elévy je 24 hráčů, trenérem je Petr Krucina, jeho asistenty jsou 
Pavel Sládek a Petr Krucina st., vedoucím mužstva je Pavel Sládek a ma-
sérem je Josef Kocur. V konečné tabulce severomoravského přeboru elévů 
skončili na 6. místě.

XIX.12.2. Florbalisté na Prague Czech Open

Vzhledem ke stále se zlepšující výkonnosti prvního mužstva, se vedení 
rozhodlo pro účast na prestižním turnaji v Praze.

A naší opravdu zabojovali a nezklamali. Sehráli celkem pět utkání 
s předními týmy ligy. s Libercem a Tatranem Střešovice sice prohráli, ale 
ale zvítězili nad UCH Tuggen-Reichneburg, porazili Amsterdam Agents 
i Hoybraten Stovner.

XIX.12.3. Florbalová sezóna

Minulá sezóna byla velmi náročná, již proto, že muži A a junioři hrá-
li o soutěž výš.

Muži A postoupili do třetí nejvyšší soutěži v ČR – druhé ligy. Začátek 
se povedl. Po dvou turnajích byli s devíti body na druhém místě tabulky, 
pak ale polevili. V poháru postoupili do osmifinále.

Celá soutěž byla velmi vyrovnaná a cílem mužstva bylo zachovat i pro 
příští sezónu druhou ligu.

Muže B čekala reorganizace soutěže – ze dvou divizí přeboru zůstala 
pouze jedna, takže sestoupila polovina mužstev do nižší soutěže, včetně 
našeho.

Junioři hráli již reorganizovanou soutěž se střídavými úspěchy. Pro-
blémy s kádrem neměli a protože prakticky všichni mohou hrát stejnou 
soutěž i v příští sezóně, naděje na dobré výsledky existovala.

Starší žáci se potýkali s nedostatkem hráčů.
Nejlepším týmem byli elévové, vyhráli prakticky všechny zápasy a jis-

tě budou bojovat o vítězství ve skupině.
Článek”Florbalisté dvakrát vyhráli”-Havířovsko 24. 10. 2006 viz pří-

loha č.110-06.
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Fotografie z tréninku

Další fotografie – Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Florbal“.

XIX.13. Taneční sport

XIX.13.1. Marek Swětík

Marek Swětík pochází z Horní Suché. V současné době tančí se svou 
partnerkou Renatou Dohnanskou v Sokole Vítkovice, respektive v Ta-
nečním klubu Akcent Ostrava.

Tanci se věnuje závodně řadu let a zvláště v latinsko-amerických 
tancích obsazuje i v mezinárodních soutěžích přední místa. Tak na pří-
klad: 28. října 2006 se s partnerkou zúčastnili „Pojizerského poháru“ 
v Mladé Boleslavi a obsadili ve finále 1. místo.

Další výsledky:
16. 9. 2006 – Prague Open – Palác Lucerna Praha – 1. místo
14. 5. 2006 – Zlínský taneční festival – Zlín – 1. místo
7. 5. 2006 – Mistrovství ČR družstev – Roudnice nad Labem– 1. místo
1. 4. 2006 – Brno Open 2006 – Brno – 3.místo
18. 3. 2006 – Mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích, 

Praha – 2. místo

XIX.13.2. Filip Swětík

Bratr Marka. Také on pochází z Horní Suché. S partnerkou Lenkou 
Chovančíkovou se také zúčastnili „pojizerského poháru“ v latinsko-ame-
rických tancích a ve finále obsadili 4. místo. Na Prague Open – Palác 
Lucerna Praha16. 9. 2006 – 6. místo

Poznámka: Když naše obec začínala s velkými kulturními akcemi, 
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např. začala pořádat reprezentační obecní plesy, oba bratři s partnerka-
mi tančili v kulturním domě předtančení.

XX. Počasí

Leden
Rok 2006 začal velkými přívaly sněhu. Místy napadl až 1 m a poprvé 

se stalo, že se musel sníh z obce vyvážet do Chrostu na bývalé hřiště, ale 
hlavně na plochu k nádraží. Do té doby byly místní komunikace těžko 
sjízdné a chodníky se nedaly používat vůbec.

Skládka sněhu před nádražím ČD

Další fotografie viz příloha č.3-06.
Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Sněhová kala-

mita“.

Sníh zavál cestu na obecní úřad a do kostela
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Sněhu bylo tolik a byl tak těžký, že bořil střechy. Hlavně velkých objek-
tů (hypermarkety, školy, zemědělské a skladovací objekty apod.). V ČR se 
zřítilo na 20 střech. V naší obci se nic takového nestalo.

Také přišly tuhé mrazy. Tak např. v neděli 22. 1. klesla teplota k ránu 
až na -23 °C. Nejchladněji z celé republiky bylo právě v naší oblasti.

Únor
Sníh padal neustále, ale v naší obci již nenastala taková kalamita 

jako v lednu. Jinak ale přívaly sněhu ochromily republiku, hlavně dopra-
vu. Teploty byly stále pod nulou, v noci a k ránu dosahovaly v průměru 
-10 °C.

Odklízení sněhu na střeše Sportovní haly se pod vedením velitele vý-
jezdové jednotky Rostislava Krhovjaka podíleli i naši dobrovolní hasiči.

V polovině měsíce se ve dne oteplilo a bylo těsně nad nulou a pršelo 
nebo padaly smíšené srážky. Po 20. únoru se znovu ochladilo a při vyjas-
nění dosáhly noční teploty až -10 °C.

Březen
Denní teploty se pohybovaly nad 0 °C, mírně pršelo, v noci ale stále 

mrzlo (průměrné teploty -5 °C). Na silnicích byla klouzačka. V polovině 
měsíce znovu sněžilo, sníh byl mokrý, tál, ráno byly mlhy.

Od 22. 3. se denní teploty zvyšovaly, překročily +10 °C, rána byla stá-
le chladná.

Zlom v počasí nastal 28. 3. Začalo pršet, objevily se místní záplavy, na 
mnoha místech republiky byly zatopeny domy. V obci se rozlila Sušanka, 
ale vážnější škody na majetku nebyly zaznamenány.

Rozlitá Sušanka vytvořila pod obecním úřadem jezero
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Duben
V měsíci bylo celkem 18 dnů se srážkami. 7. dubna ráno ukázal tep-

loměr 2 °C.
Z uvedených údajů je patrné, že letošní duben byl srážkově nadprů-

měrný a teplotně průměrný. Teploty však byly v průběhu měsíce značně 
nevyrovnané. Po krátkém oteplení začátkem měsíce následovalo do polo-
viny měsíce chladné období, které bylo vystřídáno nadprůměrnými teplo-
tami téměř do konce měsíce, kdy se zase ochladilo.

Květen
Měsíc byl srážkově průměrný, pršelo 15 dnů v měsíci. Srážky byly 

rozloženy v měsíci nerovnoměrně, do 12. 5. nepršelo a potom pršelo 
prakticky každý den. Byl zaznamenán jeden tropický den (teplota nad 
30 °C – 12. 5.).

Červen
Nejnižší noční teploty klesly ke třem stupňům. Nejvyšší denní teploty 

se pohybovaly začátkem měsíce v rozmezí od 13 do 17 stupňů. Teplejší dny 
s letními teplotami přišly až 10. června. V první polovině měsíce hodně 
pršelo, zase byly záplavy, ale naší vesnici se vyhnuly. Konec měsíce se tep-
lotně vydařil, maximální teploty dosahovaly až 30 °C ve stínu.

Červenec
První měsíc prázdnin začal krásně i když ranní teploty nebyly nic 

moc, 10–13 °C. Bylo několik tropických dnů, kdy teplota vzduchu dosáhla 
+30 °C, i několik tropických nocí, kdy teplota neklesla pod +20 °C. Ved-
ra byla úmorná, všichni čekali na déšť. Všude po republice byly průtrže 
mračen, padaly kroupy, znovu se objevily lokální záplavy, u nás nic. Až 
na konci měsíce drobně pršelo, sucho zůstalo.

„Lípa svobody“ vysazená minulý rok 28. 10. k sedmistému výročí 
založení obce musela být zalévána
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Vyschlý potok „Sušanka“

Na jaře se Sušanka vylila z břehů, v červenci netekla řekou ani kapka 
vody. Fotografie dokládá stav 22. 7. 2006.

Další fotografie: Kronika 2006 – fotogalerie na CD: „Sušanka“.

Srpen
Pokračovalo teplé počasí. Uprostřed měsíce se konečně rozpršelo, ale 

úrodu už pozdní déšť nezachránil. V polovině měsíce klesly ranní teplota 
na 10 °C, ve dne bylo ještě teplo, teploty dosáhly k 25 °C.

Září
I v září bylo krásné teplé počasí, denní teploty byly kolem 20 °C, bylo 

ale sucho.

Říjen
Stejné počasí jako v září pokračovalo i v měsíci říjnu. Rána a noci 

byly ale chladnější a 20. 10. byly zaznamenány první přízemní mrazíky, 
které dosahovaly až k -4 °C. Ke konci měsíce začalo pršet, byly i bouřky.

Listopad
2. listopadu napadl první sníh. Vydržel do 5. 11., začalo pršet a vše-

chen sníh zmizel. Oteplilo se, denní teploty byly kolem +6 °C, bylo typické 
podzimní počasí.

Prosinec
Prosincové počasí ani v nejmenším nepřipomínalo zimu. I když noč-

ní teploty klesaly mírně pod nulu, ve dne bylo teplo a byly dny, kdy teplo-
měr ukázal +10 °C. Sníh nebyl žádný.
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XXI. Chronologicky řazené události

Leden:
(3. 1.) Zahájen provoz sběrného dvora na křižovatce ulic Sto-
navské a Chrost – občané obce zde mohou bezplatně odkládat veškerý 
odpad, včetně nebezpečného
(začátek ledna) Tříkrálová sbírka-příspěvek na charitativní programy
(7. 1.) První akcí MK PZKO v tomto roce byla členská schůze
(13. 1.) V pátek se v kulturním domě konal beznadějně vypro-
daný 3. obecní ples
(21. 1.) Bal PZKO se v prostorách Dělnického domu a PZKO-
program obohatili svým vystoupením „Suszanie“. Předvedli v předtanče-
ní polonézu a rozverný tanec nazvaný „Šum svistu“.

Únor:
Myslivecký ples
Hasičský bál
Ples sportovců (stadion)

Březen:
(3. 3.) 3. března proběhla kolaudace šesti nových bytů, které 
obec vybudovala v objektu bývalého zdravotního střediska Dolu Franti-
šek na ulici K Prádlu
(4. 3.) Oslavy MDŽ proběhly v Domě PZKO. Nesly ve zna-
mení výrazu vděčnosti a lásky k ženám. Písněmi z repertoáru soubo-
ru „Gama“ jim popřáli chlapci z „Suszan“ a přípitek pronesl předseda 
MK PZKO Bronislav Zyder. O občerstvení se postarali muži pod vedením 
Bronisława Faji
(8. 3.) ZO KSČM Horní Suchá pozvala všechny ženy v obci 
na oslavy svého svátku(MDŽ-konala se v sále Dělnického domu
(10. 3.) Od 16-ti hodin se uskutečnila v prostorách Kulturního 
domu Dolu František oslava Mezinárodního dne žen
(16. 3.) Ve čtvrtek se v sále Dělnického domu sešli členové Klu-
bu hornických důchodců Dolu František na své výroční schůzi
(18. 3.) MK PZKO Sucha Górna serdecznie zaprasza na już 
drugie świniobicie do Domu Robotniczego oraz Domu PZKO w Suchej 
Górnej – druhý ročník zabíjačky
(22. 3.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, uspořádala v Dělnickém domě karneval
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(31. 3.) Od 19.00 hodin konal v sále Dělnického domu již dru-
hý muzikantský bál

Duben:
(11. 4.) Svatba nejstaršího občana obce p. Jakuba Mirowské-
ho – 98 let
(22. 4.) Den Země oslavila česká ZŠ – proběhla soutěž ve sběru 
papíru a plastových láhví, v rámci exkurzí žáci navštívili m.j. firmu De-
pos, a. s. a Sběrný dvůr
(29. 4.) Český zahrádkářský svaz, základní organizace ČZS 
č. 16, svolala svoji výroční členskou schůzi do svého „Domu zahrádká-
řů“
(29. 4.) ZO KSČM pozvala své členy a příznivce na předmájové 
posezení do areálu hasičské zbrojnice – posezení bylo zcela v duchu před-
volební agitace
(30. 4.) Občanský výbor Podolkovice – jediný, který ještě v obci 
pracuje, stavěl máj

Květen:
(1. 5.) I letos vyjela svátek práce připomenout hudbou naše 
„Hasičanka“
(3. 5.) Občané si připomněli 61. výročí osvobození obce od fa-
šistické okupace
(6. 5.) Hasiči uspořádali v Dělnickém domě „Pouťovou zábavu“
(7. 5.) Jako každoročně se i letos konala naše hornosušská 
pouť první neděli v květnu
(10. 5.) Ing. Břetislav Petr, poslanec PS PČR za ČSSD infor-
moval horníky o dorovnání výše starobních důchodů
(15. 5.) Zlatá plaketa MUDr. Jánského p. Ivanu Jurikovi za 
čtyřicet bezplatných odběrů krve
(18.–23. 5.) Proběhla humanitární sbírka oblečení, lůžkovin, při-
krývek, školních potřeb, hraček, apod., kterou zorganizovala Církev bra-
trská v Horní Suché pod vedením kazatele p. Féra.
(19. 5.) Ženský pěvecký sbor „Šárka“ oslavil v zaplněném sále 
Dělnického domu krásným koncertem 35. výročí svého založení.
(24. 5.) Veřejná beseda KSČM k volbám do PS PČR
(25. 5.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, připravila den otevřených dveří. Rodiče a všichni 
ostatní zájemci si mohli prohlédnout celou školu
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(26.–27. 5.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, přivítala ve svých prostorách reciproční návštěvu učite-
lů, žáků a přátel školy ze slovenské Gelnice
(27. 5.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, uspořádala za účasti žáků a rodičů Radovánky

Červen:
(3. 6.) Volby do Poslanecké sněmovny PČR
(7. 6.) Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyu-
čovacím, příspěvková organizace, připravila „Festyn“ – ve škole organizu-
je „Festyn“ kromě ředitelství i Matice školská, MK PZKO a Klub žen
(8. 6.) Členové KHD se sešli v „domečku“ (budova MŠ na uli-
ci Vnitřní), aby jako každoročně „smažili vaječinu“.
(9. 6.) Divadelní studio GaGa ve spolupráci s divadlem Bolka 
Polívky a Divadlem Klauniky Brno uvedli v sále Dělnického domu gro-
teskní alchymistickou komedii „Neslyšitelný řev umění“
(10.–11. 6.) Při okresních slavnostech v Lubomii uskutečnilo i me-
zinárodní setkání podnikatelů z Lubomie a Horní Suché
(13. 6.) ZO schválilo závěrečný účet a hospodaření obce za rok 
2005
(13. 6.) Oslavy 85. výročí založení Kroužku krojovaných horní-
ků začaly 13. června turnajem v bowlingu, 14. června se v sále Dělnické-
ho domu konala slavnostní schůze a 15. června pokračovaly oslavy prů-
vodem od kostela a zahradní slavností v zahradě za Dělnickým domem 
a PZKO
(17. 6.) Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vy-
učovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, uspořádala svoje „Ra-
dovánky“ v prostoru hasičské zbrojnice
(24 .6.) Za překrásného počasí připravila Obec Horní Suchá 
v amfiteátru na stadionu TJ Dolu František v Horní Suché již čtvrtý 
ročník Vítání léta – v rámci programu se uskutečnilo i fotbalové utkání 
mužů: Lubomia–Horní Suchá – zápas naše mužstvo prohrálo 1:4.
(26. 6.) V obřadní síni se konal akt „pasování na školáky“ – nej-
starší žáci z mateřské školy postupují do první třídy základní školy
(27. 6.) Ve večerních hodinách přišli muzikanti z naší Hasičan-
ky zahrát důchodcům do domu s pečovatelskou službou v Horní Suché
(27. 6.) Schválen nový územní plán obce
(29. 6.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, vyhlásila nejlepší sběrači v akci „Navštivte sběrný dvůr“
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Červenec:
(2. 7.) V Havířově v parku za KD Petra Bezruče byly zahá-
jeny promenádní koncerty – zahajovala je naše Hasičanka
(13. 7.) V 15 hodin se sešli členové Klubu hornických důchod-
ců Dolu František v „domečku“ (bývalá MŠ na ul. Vnitřní, aby po svém 
přivítali léto
(14. 7.) Litinový kříž stojící v části naší obce Podolkovice na 
Hornosušské ulici z roku 1870 byl opravený po vichřici znovu postaven 
na své místo uměleckým kovářem panem Brodeckým z Lysic
(17. 7.–29. 7.) Reedukační pobyt vybraných hornosušských dětí v Te-
rénním středisku ekologické výchovy „Tetřev“ ve Vlkovicích

Srpen:
(18.–27. 8.) Vystoupení našeho souboru písní a tanců „Suszanie“ 
ukončilo druhou část Českého dne, který se uskutečnil v rámci XXX. Ju-
bilejních krakovských dnů lidového umění
(19. 8.) Hasiči Horní Suchá uspořádali v areálu požární zbrojnice Letní 
slavnost

Září:
(4. 9.) Ve všech školách v obci začal nový školní rok 
2006/2007 – k tomuto datu měla Základní škola a mateřská škola Horní 
Suchá, příspěvková organizace 364 žáků, ve školní družině bylo 90 dětí, 
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, příspěv-
ková organizace, měla 71 žáků a ve školní družině 28 dětí
(7. 9.) V Dělnickém domě se sešli členové a rodinní příslušní-
ci KHD Dolu František, aby současně s Dnem horníků uctili jubilanty
(9.–10. 9.) Přátelství Horní Suché a polské Lubomie trvá, proto 
se starosta Obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner a místostarosta obce Josef 
Žerdík zúčastnili na dožínkách v Lubomi
(18. 9.) Náměstek primátorky pro ekonomiku Martin Balšán 
byl zastřelen při veřejném zasedání Zastupitelstva města Havířova
(23. 9.) Dosud ojedinělou akci připravila na sobotu Obec Hor-
ní Suchá ve spolupráci s MK PZKO v Horní Suché – „FEDROVÁNÍ 
S FOLKLÓREM“ – zaměření programu bylo folklórní a vystoupilo 
v něm 5 souborů z různých koutů našeho regionu i zahraničí: „domácí“ 
SUSZANIE, Valašský Vojvoda z Kozlovic, soubor Bielsko Biała z téhož 
města, Šmykňa z Ostravy a Górole z Mostů u Jablunkova, hvězdou pro-
gramu pak byla slavná zpěvačka lidových písní Jarmila Šuláková
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(28. 9.) Klub hornických důchodců Dolu František uspořádal 
ve svém „domečku“ (část bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní) pro své 
členy a rodinné příslušníky vinobraní

Říjen:
(3. 10.) Pravidelné diskusní setkání starostů a zástupců obcí 
s představiteli ústředních orgánů státní správy se konalo v Posádkovém 
domě armády ve Vyškově – naši obec na setkání zastupoval Ing. Jan 
Lipner, starosta obce
(7. 10.) Proběhla v prostorách Amfiteátru a prostorách TJ Do-
lu František taneční soutěž „O zlatý pohár T KUNO MIX“
(7. 10.) MK PZKO Horní Suchá uspořádal v Dělnickém domě 
a Domě PZKO slavnost k ukončení sběru brambor, „Wykopki“
(7.–9. 10.) Místní organizace Českého svazu zahrádkářů uspořá-
dala v Domě zahrádkářů výstavu ovoce, zeleniny a ručních prací
(11. 10.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, vyjela na výstavu výpočetní techniky Invex do Brna
(11. 10.–20. 10.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, se zúčastnila školy v přírodě v hotelu Kahan Horní 
Bečva
(13. 10.) V sále Dělnického domu připravila VO KSČM před-
volební veselici
(14. 10.) V obřadní síni v „červené škole“ proběhlo letošní ví-
tání občánků – dětí bylo hodně, takže proběhly během jednoho dne dvě 
akce – jedna v 10 hodin a druhá o půl hodiny později
(17. 10.) Poslední zasedání zastupitelstva před volbami
(20.–21. 10.) Volby do Senátu a zastupitelstva obce
(20.–21. 10.) Volby v Havířově – zastřelený Martin Balšán, ekono-
mický náměstek primátorky – byl na kandidátní listině a byly mu započ-
teny hlasy – neplatné volby
(26. 10.) Předposlední letošní akce Klubu hornických důchodců 
Dolu František, Loučení s létem, se uskutečnila v „Domečku“ – je to část 
mateřské školy na ulici Vnitřní, kterou má Klub od obce pronajatou
(31. 10.) Ustavující zasedání nového ZO

Listopad:
(3. 11.) Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěv-
ková organizace a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím, příspěvková organizace, uspořádaly lampionový průvod
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(4. 11.) Pieśnią do serc – přehlídka pěveckých sborů v prosto-
rách sálu Dělnického domu a Domu PZKO
(4. 11.) Místní organizace Svazu chovatelů poštovních holu-
bů uspořádala jejich výstavu ve velkém sále Tělovýchovné jednoty Dolu 
František (na stadioně)
(9. 11.) Setkání hornosušských jubilantů v Dělnickém domě
(30. 11.) Agilní Klub hornických důchodců Dolu František 
uspořádal poslední akci pro své členy a rodinné příslušníky v sále Dělnic-
kého domu – „Barborkovou veselici“

Prosinec:
(14. 12.) V katolickém kostele se konal Adventní koncert. Zá-
kladní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace – je-
jí žáci vystoupili v programu. Hlavním účinkujícím byl ženský pěvecký 
sbor „Šárka“.
(16. 12.) Opakované volby v Havířově (zvítězila KSČM)
(18. 12.) Sbor dobrovolných hasičů se konečně dočkal – převzal 
v hasičské zbrojnici z rukou starosty obce Ing. Jana Lipnera úplně novou 
cisternovou stříkačku
(konec roku) První peníze z EU pro obec
Poznámka: Sportovní akce viz kapitola XIX. Tělovýchova a sport.
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XXII. Informátor

Informátor č.1/2006 viz příloha č.5-06.
Informátor č.2/2006 viz příloha č.17-06.
Informátor č.3/2006 viz příloha č.33-06.
Informátor č.4/2006 viz příloha č.38-06.
Informátor č.5/2006 viz příloha č.39-06.
Informátor č.6/2006 viz příloha č.40-06.
Informátor č.7/2006 viz příloha č.59-06
Informátor č.8/2006 viz příloha č.89-06.
Mimořádné číslo Informátoru k volbám viz příloha č.95-06.
Informátor č.9/2006 viz příloha č.96-06.
Informátor č.10/2006 viz příloha č.103-06
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XXIII. Použité zkratky

a. s. akciová společnost
ASPV asociace sportu pro všechny
CD kompaktní disk
č. číslo
ČD České dráhy
č.j. číslo jednací
č.p. číslo popisné
ČR Česká republika
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
ČZS Český zahrádkářský svaz
DD Dělnický dům Horní Suchá
DF Důl František
DPFO daň z příjmu fyzických osob
DPH daň z přidané hodnoty
DPPO daň z příjmu právnických osob
DPS dům s pečovatelskou službou
EAO ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EU Evropská unie
ev.  evidenční
Fa firma
fin. finanční
KaSK kulturní a sportovní komise
KD kulturní dům
KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie-Česká strana lidová
KHD klub hornických důchodců
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
k.ú.  katastrální území
MČR Mistrovství České republiky
MDŽ Mezinárodní den žen
ME Mistrovství Evropy
MHD městská hromadná doprava
m.j. mimo jiné
MKo místní komunikace
MS Mistrovství světa
MŠ mateřská škola – česká mateřská škola – oficielní název:
 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, 
 příspěvkováorganizace
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náb. náboženství
ND národní divadlo
ODS Občanská demokratická strana
OKD Ostravsko-karvinské doly
OÚ obecní úřad
org.  organizace
o.z. oborový závod
parc. parcela
PC osobní počítač
pol.  politika, politiku, politická
PZF Průmyslová zóna František
PZKO Polský kulturně-osvětový svaz – Polski Związek
 Kulturalno Oświatowy
PZŠ základní škola s polským jazykem
 vyučovacím-oficielní název: Základní škola a mateřská
 škola s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá,
 příspěvková organizace
rejstř. rejstřík, rejstříkový
RO Rada Obce Horní Suchá
roz. rozená
samost. samostatný, samostatně
sk. s kostí
SNK Sdružení nezávislých kandidátů
s.p. státní podnik
spol.s.r.o. společnost s ručením omezeným
TJ tělovýchovná jednota
TJ DF Tělovýchovná jednota Dolu František
ul. ulice
vč. včetně
VHP výherní hrací přístroje
VO KSČM vesnická organizace Komunistické strany Československa
vn vysoké napětí
zab. zabezpečení
zam. zaměstnání, zaměstnanec
zł. zlotý-polská měna
ZO Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
ZOO zoologická zahrada
ZŠ základní škola – je myšlena česká základní škola
 oficielní název: Základní škola a mateřská škola
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 Horní Suchá, příspěvková organizace
ZUŠ základní umělecká škola
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XXIV. Seznam příloh

Příloha č. Text

 1-06 Společenská rubrika-jubilanti
 2-06 3. obecní ples – fotografie
 3-06 Sněhová kalamita – fotografie
 4-06 Článek „Broda vybojoval na mistrovství republiky stříbro“
  Havířovský deník 13. 2. 2006
 5-06 Informátor č.1/2006
 6-06 Rozpočet Obce Horní Suchá v podrobném členění
 7-06 Článek „Charity sčítají obsah pokladniček, sbírka skončila“
  Havířovský deník 17. 1. 2006
 8-06 Článek „Lidi na Karvinsku sužuje smog“ – Havířovský deník 
  16. 1. 2006
 9-06 Článek „Stolní tenisté postoupili“ – Havířovsko 2. 1. 2006
 10-06 Článek „Továrna v Horní Suché na bioetanol“ – Havířovsko 
  21. 2. 2006
 11-06 Oslava Mezinárodního dne žen 10. 3. 2006 v Kulturním domě
  Dolu František – fotografie
 12-06 MDŽ ZO KSČM – fotografie
 13-06 Výroční členská schůze KHD – fotografie
 14-06 Zabíjačka – fotografie
 15-06 Článek „Ondřej Broda opět kraloval“ – Havířovský deník 
  22. 3. 2006
 16-06 Článek „V Karviné kralovali motýlkáři“ – Horník 23. 3. 2006
 17-06 Informátor č.2/2006
 18-06 Kalendář svozu odpadu na II. čtvrtletí 2006
 19-06 Doporučení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský 
  kraj při neškodném odstranění jednotlivě nalezených
  uhynulých ptáků
 20-06 Pozvánka na Świniobicie
 21-06 Oslavy MDŽ – plakát
 22-06 Článek „Malé obchody si už našly své zákazníky“
  Havířovský deník 31. 1. 2006
 23-06 Článek „Start je ve finále evropské Superligy“ – Havířovsko 
  14. 3. 2006
 24-06 Článek „Stolní tenisté se utkali o titul“ – Horník 9. 3. 2006
 25-06 2. muzikantský bál – fotografie



192

 26-06 2. muzikantský bál – plakát
 27-06 Článek „Broda zvítězil v Ostravě“ – Havířovský deník 
  6. 4. 2006
  Článek „Velká cena Ostravy“ – Horník 6. 4. 2006
 28-06 Článek „Start má naději“ – Havířovsko 21. 3. 2006
 29-06 Článek „Horní Suchá rozhodla, jak přerozdělí granty“
  Havířovsko 21. 3. 2006
 30-06 Článek „Start przed historyczną szansą“ – Głos Ludu 
  23. 3. 2006
 31-06 Článek „Start Horní Suchá na vítězství nedosáhl“
  Havířovsko 26. 3. 2006
 32-06 Výsledková listina fotbalového turnaje SDH 9. 4. 2006
 33-06 Informátor č.3/2006
 34-06 Svatba – fotografie
 35-06 Článek „Staříček se ženil ve svých 98 letech“ – Havířovský
  deník 13. 4. 2006
  Článek „Ale ślub!“ – Głos Ludu 13. 4. 2006
 36-06 Článek „Start první čtvrtfinále vyhrál“ – Horník 6. 4. 2006
  Článek „Start je v semifinále“ – Horník 13. 4. 2006
 37-06 Hornosušská pouť – fotografie
 38-06 Informátor č.4/2006
 39-06 Informátor č.5/2006
 40-06 Informátor č.6/2006
 41-06 VIII. ročník terénního cyklistického závodu – výsledková
  listina.
 42-06 Co přinese novela zákona
 43-06 Publikace Lubomia – Horní Suchá
 44-06 Amfiteátr po povodni – fotografie z 3. 4. 2006
 45-06 Cyklistický závod – fotografie
 46-06 Squash – fotografie
 47-06 Fotbalový turnaj – fotografie
 48-06 Článek „Vaječina chutnala“ – Zdař bůh 15. 6. 2006
 49-06 Článek „Jenda předal žezlo“ – Zdař bůh 17. 6. 2006
 50-06 85. výročí založení KKH Dolu František – fotografie
 51-06 Článek „Oslavy KKH Dolu František“ – Zdař bůh 29. 6. 2006
 52-06 Pozvánka na předmájové odpolední posezení
 53-06 Kladení věnců – fotografie
 54-06 Vítání léta – fotografie
 55-06 Vítání léta – plakát
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 56-06 Setkání podnikatelů v Lubomii – fotografie
 57-06 Program setkání podnikatelů v Lubomii 10.–11. 6. 2006
 58-06 Litinový kříž – fotografie
 59-06 Informátor č.7/2006
 60-06 Závěrečný účet a hospodaření obce za rok 2005
 61-06 Závěrečný účet a hospodaření obce za rok 2005 – zpráva
  Alfreda Lottera, předsedy finančního výboru
 62-06 Článek „Tradičnímu Vítání léta přálo počasí“ – Havířovsko
  27. 6. 2006
 63-06 Článek „Promenádní koncerty v létě táhnou“ – Havířovsko
  4. 7. 2006
 64-06 Článek „Rozšíření výroby ve Startu město vítá“ – Havířovsko
  4. 7. 2006
 65-06 Článek „Krojovaní horníci z Horní Suché oslavili jubileum“
  Havířovsko 18. 7. 2006
 66-06 Článek „Útulek, kde psi trpěli, opět otevřou“ – Havířovsko
  18. 7. 2006
 67-06 Článek „Po opravě stojí v Horní Suché kříž“ – Havířovsko
  18. 7. 2006
 68-06 Článek „Start hraje o titul“ – Horník 25. 5. 2006
 69-06 Článek „Start vybojoval titul“ – Horník 1. 6. 2006
 70-06 Článek „Horní Suchá nedostatek zájemců rozhodně nemá“
  Havířovsko 23. 5. 2006
 71-06 Článek „Něco málo z historie i současnosti obce“ – Havířovsko
  30. 5. 2006
 72-06 Článek „Czas na festyn“ – Głos Ludu 10. 6. 2006
 73-06 Článek „Tým Horní Suché zabral“ – Havířovsko 2. 5. 2006
 74-06 Článek „Horní Suchá doma na Vendryni nestačila“
  Havířovsko 25. 4. 2006
 75-06 Článek „Ważne postanowienia Wspólnoty“ – Głos Ludu
  25. 4. 2006
 76-06 Článek „Budova skipu zatím zůstane stát“ – Havířovsko
  18. 4. 2006
 77-06 Pasování na školáky – fotografie
 78-06 Program koncertu ženského pěveckého sboru „Šárka“
  sál Dělnického domu 19. 5. 2006
 79-06 Podrobné výsledky voleb v obci do PS
 80-06 Tenisové kurty – fotografie
 81-06 Fedrování s folklórem – fotografie
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 82-06 Fedrování s folklórem – program
 83-06 Článek „Porazil mistra Evropy“ – Horník 10. 11 .2006
 84-06 Článek „Ondřej Broda porazil světová esa“ – Havířovský
  deník 11. 10. 2006
 85-06 Článek „Plavec Broda nejrychlejší“ – Havířovský deník
  7. 11. 2006
 86-06 Článek „Plavec Broda v Novém Jičíně dosáhl na zlatý hattrick“
  Havířovský deník 18. 10. 2006
 87-06 Článek „Forma nepřišla v pravý čas“ – Horník 3. 8. 2006
 88-06 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Havířova
 89-06 Informátor č.8/2006
 90-06 Článek „Krojovaní horníci slavili“ – Horník 20. 7. 2006
 91-06 Článek „Krojovaní slavili“ – Zdař bůh 27. 7. 2006
 92-06 Článek „Suszanie roztańczyli widzów“ – Głos Ludu 22. 8. 2006
 93-06 Článek „V obci zatím nevědí, kde najdou peníze“
  Havířovský deník 22. 8. 2006
 94-06 Článek „Ještě jeden pokus o limit“ – Horník 23. 11. 2006
 95-06 Mimořádné číslo Informátoru
 96-06 Informátor č.9/2006
 97-06 Zpráva o činnosti TJ DF za rok 2006
 98-06 Článek „Muž zabil dva lidi a poté sám sebe“ – Havířovský
  deník 19. 9. 2006
 99-06 Článek „Vražda otřásla městem“ – Havířovský deník
  19. 9. 2006
 100-06 Článek „Rodina a město se loučily se zavražděným“
  Havířovský deník 26. 9. 2006
 101-06 Článek „Fedrování s folklórem se lidem líbilo“ – Havířovsko
  26. 9. 2006
 102-06 Kompletní seznam sociálních služeb pro občany Horní Suché
 103-06 Informátor č.10/2006
 104-06 Článek „Fedrowano z folklorem“ – Głos Ludu 26. 9. 2006
 105-06 Článek „Senioři slavili Den Horníků“ – Horník 21. 9. 2006
 106-06 Článek „Tego jeszcze nie było“ – Głos Ludu 21. 9. 2006
 107-06 Článek „Wykopki na medal“ – Głos Ludu 10. 10. 2006
 108-06 Článek „Na jesienną szarugę“ – Głos Ludu 21. 10. 2006
 109-06 Článek „Loučení s létem se povedlo“ – Zdař bůh 16. 11. 2006
 110-06 Článek „Florbalisté dvakrát vyhráli“ – Havířovsko 24. 10. 2006
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