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II. Co přinesl rok 2008

II.1. Přehled

1) Byl to rok největší reformy od roku 1989
 – zaměstnanci začali platit jedinou sazbu daně z příjmů ve výši 15 % ze 

superhrubé mzdy
Poznámka: Od roku 2008 se daň vypočetla ze součtu hrubé mzdy zaměstnan-
ce plus pojistného  na sociální a zdravotní pojištění, které byl povinen  hradit 
za zaměstnance zaměstnavatel. Tedy laicky řečeno – daň se odváděla z hrubé 
mzdy zvýšené o 35 %. I přes rovnou daň 15 % tak reálná sazba DPFO dosáhla 
20,25 %.

 – skončilo společné zdanění manželů
 – nastaly změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěv-

ku na státní politiku zaměstnanosti
Poznámka: Zúčtovaný příjem – rozumí se plnění, které bylo v peněžní nebo 
nepeněžní formě předáno zaměstnanci zaměstnavatelem. Do vyměřovacího 
základu se nezahrnovalo plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního 
nebo plného invalidního důchodu po uplynutí jednoho roku ode dne skončení 
zaměstnání, členům zastupitelstev územních samosprávních celků, jimž jsou 
vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, 
kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění. Těm se do vyměřovacího základu 
nezahrnuje odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních 
právních předpisů. Vyměřovacím základem zaměstnance v pracovním vzta-
hu byl úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto 
pracovním vztahem, který mu zakládal účast na nemocenském pojištění. Byl 
zaveden maximální vyměřovací základ pro placení pojistného, jehož výše je 
stejná jak pro zaměstnance tak pro osoby samostatně výdělečně činné. Maxi-
málním vyměřovacím základem byl 48 násobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství. V roce 2008 představoval maximální vyměřovací základ částku 
1 034 880 Kč. Rozhodným obdobím byl kalendářní rok. Maximální vyměřova-
cí základ osoby samostatně výdělečně činné činil rovněž 48násobek průměrné 
mzdy.

– začalo se platit u lékaře a v lékárnách
Poznámka: Poplatky u lékaře – 30 korun – se od 1. 1. 2008 konkrétně vztaho-
valy na:
   – praktického lékaře
   – zubaře
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   – dětského lékaře
   – ambulatního specialistu
   – gynekologa
   – psychologa
   – logopeda

Důležitý byl fakt, že se jednalo o návštěvy, při nichž bylo provedeno 
vyšetření. Pokud si lékař pozval pacienta k provedení dalších úkonů 
následujících po provedeném vyšetření, poplatek se neplatil. Ani při 
preventivních prohlídkách se poplatky neplatily – například u do-
spělého to bylo u praktického lékaře jednou za dva roky nebo u zuba-
ře jednou za rok. Dále se neplatilo laboratorní vyšetření, například 
rentgen nebo odběr krve.
Poplatky v lékárnách.
Poplatek 30,- Kč jsme zaplatili v lékárně za každý lék, který byl 
na receptu. Regulační poplatek se neplatil za léky, které nebyly pře-
depsané, ani za různé další doplňky stravy a podobně. Byl zaveden 
limit na doplatky na léky ve výši 5 000 Kč, po jehož překročení byly 
pacientům další peníze vraceny.
Poplatek za pobyt v nemocnici – 60 Kč/den.
Přesněji šlo o:
  – poplatek za pobyt v nemocnici
  – poplatek za pobyt v lázních
  – poplatek za pobyt v léčebnách (dlouhodobě nemocných,
  dětských) nebo v odborných léčebných ústavech
Poznámka: Pokud pacient zaplatil za pobyt v nemocnici, už neplatil 
za jednotlivá vyšetření u lékařů, která byla během pobytu v nemoc-
nici prováděna.
Poplatek na pohotovosti – 90 Kč.
Pacienti platili při návštěvě pohotovosti jednak v noci (od 17.00 
do 7.00), jednak o víkendech a svátcích.
Poznámka: Pokud byl pacient na pohotovosti během pracovního dne 
do 17 hodin nebo pokud poté následoval pobyt v nemocnici, popla-
tek za návštěvu pohotovosti se nehradil. Poplatky na pohotovosti se 
neplatily ani v případě, že následovalo přijati k pobytu v nemocnici.
Kam poplatky šly?
Poplatky u lékaře si nechal lékař, poplatky v lékárně si ponechala 
lékárna, poplatky za pobyt v nemocnici zůstaly nemocnici.

– změnil se způsob vyplácení sociálních příspěvků
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Poznámky – příklady:
– příspěvek na bydlení:

Podle typu bydlení a velikosti obce byly stanoveny tzv. normativní 
náklady na bydlení. Pokud byly náklady na bydlení vyšší než sou-
čin rozhodného příjmu rodiny a příslušného koeficientu, získala do-
mácnost nárok na příspěvek.
Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2008 
do 31. 12. 2008 – příklad: v obci do 9 999 obyvatel činily tyto norma-
tivní náklady pro jednočlennou domácnost 2 747 Kč, dvoučlennou 
4 128 Kč, t rojčlennou 5  834 Kč, č tyř a  v ícečlennou 7  453 Kč.
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků 
platné od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 – příklad: v obci do 9 999 oby-
vatel činily tyto normativní náklady pro jednočlennou domácnost 
2 653 Kč, dvoučlennou 4 055 Kč, trojčlennou 5 763 Kč, čtyř a více-
člennou 7  385 Kč.
Výše příspěvku na bydlení činila za kalendářní měsíc rozdíl mezi 
normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vy-
násobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy 
koeficientem 0,35.
Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vycházelo při stanovení 
výše příspěvku na bydlení, nedosahoval částky životního minima ro-
diny, započítávala se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako 
rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této 
rodiny.

– příspěvek na péči:
Nahradil dřívější zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při 

péči o osobu blízkou. Dávka byla vyplácena přímo žadateli. Příspěvek byl 
určen lidem, kteří byli kvůli špatnému zdraví závislí na pomoci druhých. 
Míru závislosti zákon členil do čtyř stupňů s rozdílnou výší příspěvku – 
od 2  000 Kč do 11 000 Kč měs íčně.

– příspěvek na živobytí:
Nárok na tuto dávku měli lidé, kterým po odečtení nákladů na byd-
lení nezbývaly peníze na uspokojení základních životních potřeb, 
a přitom si vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z ji-
ných vážných důvodů nemohli sami svoje příjmy zvýšit. Posuzovaly 
se i majetkové poměry, např. to, jestli vlastnil dům či byt. Příspě-
vek se vypočítal tak, že od příjmů byly odečteny náklady na bydlení. 
Když zbylo méně než 3 126 korun (částka na živobytí, pro důchodce 
shodná s životním minimem), úřad rozdíl dorovnal. Ale náklady 
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na bydlení se neodečítaly neomezeně. Existovala hranice 30 procent 
příjmu žadatele, v Praze 35 %. Fakticky tak na příspěvek dosáhl jen 
málokdo.
– doplatek na bydlení:
Doplatek byl určen jen lidem, kterým už byl přiznám příspěvek 
na živobytí a zároveň pobírali příspěvek na bydlení. Opět bylo pod-
mínkou, aby žadatel o dávku v místě trvale žil. Pokud obec žadateli 
nabídla možnost jít do přiměřeného levnějšího bytu a ten ji odmítl, 
nárok na dávku ztratil. Toho se však důchodci a lidé nad 65 nemuse-
li obávat, pro ně tato podmínka neplatila. Při výpočtu výše příspěv-
ku úřad vycházel z nákladů na bydlení, mezi které patřilo nájemné, 
služby, ale také nezbytná spotřeba energií. Výše dávky byla nasta-
vena tak, aby důchodci po zaplacení nákladů na bydlení zůstalo 
3 126 korun.

– vdovský důchod:
Pokud zemřel partner, mohl si pozůstalý na okresní správě sociální-
ho zabezpečení požádat o vdovský nebo vdovecký důchod. Potřebo-
val k tomu občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Pokud se sta-
robní důchod manžela nebo manželky pohyboval okolo 9 000 korun, 
dostal ke svému důchodu měsíčně navíc necelé 2 000 Kč.

2)Prezidentské volby
Ekonom Jan Švejnar neuspěl v prezidentských volbách – viz stať „Vol-

ba prezidenta České republiky“.

3)Změny na letištích a v cestování
– na letištích v ČR a v další osmi nových členských zemích EU odpadly 

kontroly cestujících z  a do schengenského prostoru.
Poznámka: Od 30. března 2008 mohli Češi létat do schengenského prostoru 
konečně bez pasových kontrol. Při cestě do některé z 23 zemí Schengenu stačil 
platný občanský průkaz k prokázání totožnosti u odbavování a zachována zů-
stala také bezpečnostní kontrola. Po vstupu České republiky do Schengenu tak 
konečně padla poslední bariéra v cestování. Přestože jsme se už mohli po sil-
nicích schengenského prostoru pohybovat bez omezení, pasové kontroly na le-
tištích zůstaly až do konce března zachovány. Konkrétně na pražském letišti 
v Ruzyni byl pro cesty občanů v schengenském prostoru určen Terminál II, 
z Terminálu I se létalo mimo tento prostor a cestující tady pasové kontroly mu-
seli nadále očekávat. Schengen přinesl také další pozitivní změny pro cestovní 
ruch. Především zjednodušení vízové politiky. Jednotné schengenské vízum, 
které umožňovalo pobyt na území schengenského prostoru až po dobu 90 dnů. 
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Odpadlo tak zdlouhavé vyřizování národních víz při návštěvě více evropských 
států. Žádost o vízum podal zájemce na velvyslanectví nebo konzulátu toho 
členského státu schengenského prostoru, který byl jeho jedinou, hlavní, pří-
padně první vstupní destinací. Poplatek za vyřízení víza byl stanoven na 60 
eur, pro občany Ruské federace na 35 eur.

– letecké společnosti sdružené v Mezinárodní asociaci letecké dopravy 
ukončily vydávání papírových letenek a přešly na elektronickou regis-
traci

– cestovní pasy se, vedle digitální fotografie, začaly vydávat s digitálním 
otiskem prstu

4)Konec platnosti padesátihaléřových mincí
31. srpna skončila platnost „padesátníků“ – ještě rok budou moci lidé 

vyměňovat mince v bankách, později pouze v České národní bance

5)Konec starých občanských průkazů
31. prosince skončila platnost občanských průkazů bez strojově čitel-

ných údajů vydaných do konce roku 2003 – lidé narození před rokem 
1936 nemuseli své dokumenty měnit za nové

6)Světové sportovní akce
– ME ve fotbalu v Rakousku a Švýcarsku za účasti našeho národního 

mužstva
– olympiáda v Číně

7) Začala světová ekonomická krize
viz stať: „Ekonomická krize – rozjezd“

8) V Praze a Ostravě se konalo MS ve florbale
– v boji o 3. místo podlehlo naše mužstvo Švýcarsku 4:5
–  mistrem světa se stalo Finsko

9) Rok 2008 byl rokem přestupným – únor měl 29 dní

II.2. Volba prezidenta České republiky

První volba prezidenta republiky se uskutečnila 8. února ve Vladislav-
ském sále Pražského hradu za účasti členů obou komor Parlamentu ČR, 
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tj. Poslanecké sněmovny a Senátu.
Za nechutných tahanic o to, jestli volba prezidenta republiky bude 

tajná a nebo veřejná, uplynulo deset hodin. Nakonec se uskutečnila veřej-
ná volba. V žádném ze tří kol nebyl nikdo z kandidátů – prezident Václav 
Klas a profesor Jan Švejnar – zvolen.

Další volba byla přesunuta na pátek 15. února.
V tomto mezidobí docházelo k dalším nechutnostem: někteří poslanci 

a senátoři dostávali výhružné telefonáty, zprávy SMS, dopisy, dokonce 
kulky v dopisech. Bylo jim vyhrožováno kvůli tomu, aby zvolili toho či 
onoho kandidáta.

Volba 15. února byla opět tříkolová – ve třetím kole vyhrál Václav 
Klaus vlastně díky „přeběhlíkům“ z ČSSD.
Poznámka: Před pěti lety potřeboval Parlament ČR ke zvolení prezidenta tři 
tříkolové volby, které trvaly celkem 45 dní. Václav Klaus se stal tehdy preziden-
tem republiky až v devátém hlasování.

Prezident Václav Klaus s manželkou Lýdií přicházejí
do Vladislavského sálu

II.3. Ekonomická krize – rozjezd

V roce 2008 zasáhla celý svět, tedy i naši republiku a každého z nás 
ekonomická krize. Je pravda, že to byl jen její začátek, ale zasáhl každého, 
každého jinak intenzivně. Lidé s vysokými příjmy ji téměř nepocítili, lidé 
s nižšími příjmy již museli počítat a projevilo se to na každodenních vý-
dajích – nákupy, oslavy, spoření. Zvýšila se nezaměstnanost jelikož firmy 
krachovaly, zkracovaly pracovní týden.

Počátek světové krize bylo potřeba hledat v Americe. Zahájil ji pád 
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amerických hypotečních bank, které bezmyšlenkovitě půjčovaly peníze ne-
gramotným černochům, když jejich jedinou kvalifikací pro získání úvěru 
byl fakt, že umí jíst příborem.

Důležitá data:
21. leden   Mezinárodní měnový fond poprvé přiznal, že světová ekono-

mika se nalézá ve vážné krizi
24. leden   francouzská banka Société Générale, vlastník Komerční ban-

ky, oznámila, že čelí historicky největšímu podvodu-banka 
odepsala sedm miliard eur (182 miliard Kč)

17. únor   britská vláda znárodnila banku Nothern Rock
15. duben  spojením Delta Air Lines a Northwest Airlines vznikly největ-

ší aerolinky na světě
25. červen  Česko zažilo největší stávku od roku 1990-do ulic vyšlo přes 

900 tisíc lidí, kteří protestovali proti vládním reformám
26. červen  cena ropy atakovala rekordních 146 dolarů za barel
8. srpen   kopřivnická Tatra oznámila propuštění 1400 zaměstnan-

ců – stejný krok plánovaly Škodovka a Avie – celkem přišlo 
v průmyslu o práci na 14 tisíc zaměstnanců

15. září   americká banka Lehman Brothers vyhlásila bankrot – Bank 
of America musela koupit největší makléřskou společnost 
na světě Merrill Lynch

29. září   státy Beneluxu zachránily obří finanční injekcí 274 mili-
ard Kč bankovní gigant Fortis

7. říjen   státy EU včetně Česka zvedly garance bankovních vkladů 
pro střadatele-z původních 20 tisíc na 50 tisíc eur (1,3 milio-
nu Kč)

14. říjen   EU poslala na záchranu ekonomiky v zemích EU bilion eur
8. říjen   Island se ocitl na pokraji státního bankrotu – dvě největší 

banky s ocitly pod státním dozorem
14. říjen   sklárny ve Světlé nad Sázavou a Poděbradech propustily 

všechny zaměstnance-v průběhu podzimu padly všechny dal-
ší sklárny

12. prosinec americký Senát neschválil pomoc pro automobilky v USA-
Chrysler na jeden měsíc přerušil výrobu – tento krok měl vliv 
i na evropské automobilky, ty připravily úsporné programy, 
vyráběly pouze na objednávky a nepracovalo se celý pracov-
ní týden, nepřijímaly nové zaměstnance, rušily vícesměnný 
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provoz
– krize posunula obvyklé povánoční slevy před svátky
– rodiny se zadlužily – jejich dluh činil 900 miliard Kč

II.4. Konec padesátihaléřových mincí

Rozhodnutím ČNB skončila platnost mincí nominální hodnoty 50 
haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. V zákoně o DPH bylo zrušení 50 
haléřů řešeno novelou zákona o DPH, s účinností od 1. ledna 2009. Pro-
to při konečném účtování prodávaných výrobků a služeb v hotovosti se 
zaokrouhlovala celková částka vždy k nejbližší platní nominální hodnotě 
zákonných peněz v oběhu. Doba výměny neplatných mincí komerčními 
bankami byla vyhláškou České národní banky stanovena na jeden rok. 
Toto období, které bylo stejné jako v předchozích případech ukončení plat-
nosti bankovek nebo mincí, trvalo od 1. září 2008 do 31. srpna 2009. Čes-
ká národní banka pak v souladu s připravovanou vyhláškou přijímala 
a měnila neplatné padesátihaléře ještě po dobu dalších pěti let až do konce 
srpna 2014.
Poznámka: Již před ukončením platnosti 10 a 20 haléřů docházelo k zao-
krouhlování cen tam, kde je jednotková cena stanovena s přesností na haléře. 
Zaokrouhlování nebylo upraveno žádným právním předpisem a záleželo tedy 
na prodejci, jaký způsob zvolí. Nejčastěji se používalo zaokrouhlení podle ma-
tematických zvyklostí, tj. 0 až 4 dolů, 5 až 9 nahoru.

Článek „Konec haléřové historie“ – Lidové noviny 12. 8. 2008 viz pří-
loha č.51-08.

II.5. Babyboom

Letošní rok se stal nejplodnějším rokem za posledních patnáct let. 
Do září se v zemi narodilo 91 300 dětí, což je skoro o pět tisíc miminek 
víc, než přišlo na svět za stejné období předchozího roku. Celkový počet 
dětí narozených v roce 2008 se počtem 118 136 přiblížil počtu novorozenců 
roku 1993, který byl z hlediska samostatného Česka rekordní. Tehdejších 
121 tisíc miminek bylo nedostižnou metou. Rostoucí počet dětí měl vliv 
i na školství, města a obce v České republice musela zvyšovat kapacitu 
svých mateřských škol, kterou před několika lety snižovala, a některé rad-
nice dokonce plánovaly školky nové. Odborníci však předpokládali, že ba-
byboom brzy skončí. Během dvou až tří roků začnou totiž rodit spíše ženy 
z osmdesátých let, kterých není tolik jako maminek narozených o desetile-
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tí dříve. Vliv bude mít bezpochyby i finanční krize. Bude klesat počet pra-
covních míst. V dlouhodobém výhledu, pokud máme na mysli období něja-
kých dvaceti třiceti let, se pak vesměs předpokládá, že počet obyvatel České 
republiky bude klesat. To znamená, že populace bude stárnout a počty 
zemřelých opět začnou převyšovat počty narozených. Od roku 2002 Česká 
republika zaznamenává růst v počtu narozených dětí. Takzvaný přiroze-
ný přírůstek lidí dosáhl za prvních devět měsíců tohoto roku 13 600 lidí, 
což je o 4 800 více než v roce 2007, kdy byla zaznamenána vůbec nejvyšší 
převaha počtu narozených nad zemřelými za posledních pětadvacet let. 
Kojenecká úmrtnost přitom v Česku stále patřila k nejmenším na světě. 
Pro zajímavost uvádím, že nejoblíbenějšími jmény byl Jakub (2 647×), Jan 
(2 549×), Tereza (2 390×) a Tomáš (2 055×). Počty narozených dětí v letech 
2002–2007: 94 959, 96 158, 99 887, 104 533, 108 233 a 115 966.
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III. Činnost orgánů obce

III.1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
Poznámka: Pokud u podepisování smluv není uvedeno jinak, za Obec Horní 
Suchá podepisoval smlouvy Ing. Jan Lipner, starosta obce.

Kompletní zápisy z jednání ZO a usnesení ZO jsou uloženy v archivu 
OÚ Horní Suchá.

III.1.1. Zasedání ZO dne 21. 2. 2008
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického 
podílu ve výši 2/112 od p. Vladislava Galgonka a 2/112 od p. Margity Gal-
gonkové, oba bytem Dr. Glazera 17/1214, Horní Suchá, na pozemcích par-
c.č. 2796/14, 2796/15, 1796/28, 2796/29, 2796/33, 2796/38, 2796/39, 
2798/2, 2799/6, 2799/7, 2799/10, 2799/11, 2821/7, 2821/9 a 2821/11 
vše v k.ú. Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o MK Na Koutech.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje koupi pozemku parc.č. 3128/3 
v k.ú. Horní Suchá od ČR – Lesy České republiky, Přemyslova 19/1106, 
Hradec Králové za cenu maximálně 300 Kč/m2.
Poznámka: Jedná se o MK Na Koutech.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dota-
ce TJ Dolu František v Horní Suché ve výši 100 000,- Kč. Účel dotace bude 
specifikován ve smlouvě.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dota-
ce Florbalovému klubu Horní Suchá ve výši 100 000,- Kč. Účel dotace bude 
specifikován ve smlouvě.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje prodej pozemku parc.č. 1057/7 
v k.ú. Horní Suchá za cenu 310,- Kč/m2 firmě Slezský výzkum s. r. o., Hav-
líčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Poznámka: Jedná se o pozemek kolem vily v PZF.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje provedení úvodní stránky in-
ternetových stránek obce Horní Suchá v jazykových mutacích, a to v ang-
lickém, německém a polském jazyce.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá revokuje usnesení č. 19 ze dne 
19. 12. 2006 takto: Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje finanční vý-
bor následujícími úkoly – projednáváním návrhů rozpočtů a návrhů roz-
počtových výhledů.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje seznam vybraných akcí zařa-



18

zených do rozpočtu roku 2008.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovuje dle §102 Zákona o obcích 
v platném znění následující rozsah rozpočtových opatření prováděných 
Radou obce v roce 2008: veškerá rozpočtová opatření s výjimkou opatření 
týkajících se akcí uvedených v příloze č. 1. Tato rozpočtová opatření bude 
schvalovat Zastupitelstvo obce po projednání ve finančním výboru.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá vyhlašuje záměr budoucího prodeje čás-
ti pozemku na parc.č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá s tím, že pozemek není 
prost práv třetích osob. K vlastnímu prodeji dojde až po realizaci stavby 
průmyslové haly na výše uvedené nemovitosti budoucím kupujícím.
Poznámka: PZF
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá ke dni 1. 3. 2008 doplňuje Hodnotící 
komisi pro rozdělování grantů Obce Horní Suchá o tyto členy: Ing. Petr 
Duda, Ing. Ivo Jančar, Mgr. Bohdan Prymus. Zároveň z této komise uvol-
ňuje členy Mgr. Marii Malyszovou a p. Josefa Kocura.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast obce na dražbě nemovi-
tostí konané dne 27. 2. 2008 v Havířově max. do výše 250 000,- Kč a slo-
žení dražební jistiny ve výši 5 000,- Kč. Jedná se o dražbu pozemku parc. 
č. 3022/2 o výměře 1 833 m2, zapsaného na LV č. 1204 pro k. ú. Horní 
Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Zelené – nebylo vydraženo.

III.1.2. Mimořádné zasedání ZO dne 20. 3. 2008
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje doplnění záměru budoucí-
ho prodeje pozemků parc.č. 306/2, 306/1 a 306/8 a rozestavěné budovy 
na pozemku parc.č. 306/7 vše v k.ú. Horní Suchá takto: minimální kupní 
cena je stanovena na 3 800 000,- Kč.
Poznámka: Bývalý AHOLD – pozemky a základy pro budoucí obchodní středisko.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje vstup obce Horní Suchá 
do Sdružení místních samospráv ČR, o. s.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Petici proti návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – novela předložená Minis-
terstvem životního prostředí k meziresortnímu připomínkovému řízení 
v únoru 2008.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá vzalo na vědomí návrh Magistrátu měs-
ta Havířova na vyhlášení iniciativy obcí, měst, podnikatelských a hospo-
dářských subjektů „Rychlostní silnice R67 severovýchodní obchvat města 
Havířova“ a vydává k tomu následující stanovisko:
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Obec Horní Suchá podporuje obchvat města Havířova, který je zakot-
ven v Územním plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná pou-
ze přeložkou silnice I/11 (tzn. nikoliv výstavbou rychlostní komunikace 
R 67). Navrhuje tedy následující řešení:
 – rozdělit problém stavby komunikace R67 a obchvatu Havířova. Prio-

ritně řešit pouze stavbu obchvatu
 – samotnou stavbu realizovat jako dvojpruh, maximálně s třetím stou-

pacím pruhem ve vybraných místech

III.1.3. Zasedání ZO dne 17. 4. 2008
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo závěrečný účet Obce Horní 
Suchá za rok 2007 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu 1/2008. Cel-
kový objem rozpočtu se nemění.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje majetkové vypořádání části 
komunikace ul. Vilová:
a) odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku parc.č. 1636/12 

v k.ú. Horní Suchá od manž. Miroslava a Marie Mohrových, Vilová 
1/999, Horní Suchá a spoluvlastnického podílu 2/3 od p. Karla Mohra, 
Vilová 1/999, Horní Suchá za cenu 59,- Kč za m2 do majetku obce

b) odkoupení pozemku parc.č. 1636/13 od p. Vandy Kaňové, Těrlická 
52/257, Horní Suchá za cenu 59,- Kč za m2 do majetku obce.

Poznámka: jedná se o MK Vilová.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje majetkové vypořádání části 
MK ul. Kolmá a ul. Přímá:
a) přijetí daru pozemku parc.č. 2929/4 v k.ú. Horní Suchá od MUDr. Hil-

de Hečkové, Čtvercová 5a/1250, Horní Suchá
b) přijetí daru podílu 1/4 na pozemku parc.č. 3040 v k.ú. Horní Suchá 

od p. Vandy Kalinové, Těrlická 16/379, Horní Suchá
c) uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku parc.č. 

3040 v k.ú. Horní Suchá s p. Leškem Wróblem, Přímá 13/258, Horní 
Suchá za cenu 59,- Kč za m2

d) uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl 1/4 na pozemku par-
c.č. 3040 v k.ú. Horní Suchá s p. Marií Wróblovou, Kolmá 4/1291, 
Horní Suchá za cenu 59,- Kč za m2

Poznámka: Jedná se o MK ul. Kolmá.
e) uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 3028/6 v k.ú. Horní Su-

chá s manž. Janou a Josefem Strhákovými, Přímá 1/1310, Horní Suchá 
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za cenu 59,- Kč za m2

f) uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 2925/2 a 2926/2 v k.ú. 
Horní Suchá s manž. Věrou a Milanem Vicherkovými, 6. srpna 22/133, 
Horní Suchá za cenu 59,- Kč za m2

Poznámka: Jedná se o MK ul. Přímá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku par-
c.č. 3138/60 a 3138/61 a části pozemku parc.č. 512 používané jako chod-
ník, vše v k.ú. Horní Suchá od p. Josefa Malerze, Končinovka 463/10, 
Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o břeh potoka Sušanka.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického 
podílu 1/66 na pozemcích parcelní číslo 1715/2, 1715/3, 273/20, 2703/21, 
576/1, 576/2, 576/12, 576/13, 2716/4, 3129 a 3138/59 v k.ú. Horní Suchá 
od paní Vilémy Delongové, Těrlická 521/46,Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o spoluvlastnické podíly na potoku Koutňák.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje
a) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Těrlic-
ká 407, okres Karviná,

b) převedení majetku budovy čp. 227 na ul. Sportovní, Horní Suchá v po-
řizovací ceně 3 683 930,80 Kč a pozemku parc.č. 16 zahrada o výměře 
997 m2 v k.ú. Horní Suchá v pořizovací ceně 2 991,- Kč ze správy Zá-
kladní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, okres Karviná do správy 
Obce Horní Suchá a snížení účetní pořizovací hodnoty majetku ve sprá-
vě školy o částku 3 686 921,80 Kč ke dni 1. 5. 2008.

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovuje odměny za výkon funkce ne-
uvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 5. 2008 takto:

člen rady obce 2 460,- Kč
člen rady obce, který je členem komise 3 780,- Kč
předseda výboru 2 130,- Kč
členové výboru nebo komise 1 950,- Kč

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové odmě-
ny členům Komise pro projednávání přestupků takto:

Anna Sikorová 3 500,- Kč
Ing. Jindřich Funiok 1 500,- Kč
JUDr. Evžen Kiedroň 1 000,- Kč
Vladislav Pilch 500,- Kč
Ing. Milan Přeček 500,- Kč



21

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá souhlasilo s nabídkou ASPIN v. o. s., 
Štěrboholská 1427/55, Praha 10 na odprodej pozemků parc.č. 306/2, 
306/1 a 306/8 a rozestavěné budovy na pozemku parc.č. 306/7 vše v k.ú. 
Horní Suchá a rozhodlo o vypracování smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na tyto nemovitosti.
Poznámka: Jedná se o bývalý AHOLD.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozdělení grantů pro rok 2008 
na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, sportovní, 
zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení 
a církví v obci Horní Suchá tak, jak jej předložila komise k posouzení žá-
dostí o grant.

ORGANIZACE Schváleno v Kč
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 3 500
Český červený kříž, místní skupina Horní Suchá 3 000
Český zahrádkářský svaz ZO č.16 8 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Horní Suchá 42 000
Florbalový klub Horní Suchá 73 500
Harcerstwo polskie w ČR, skupina Horní Suchá 7 000
Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché 14 000
Kroužek krojovaných horníků při Klubu hornických důchodců 5 000
Kynologický klub 6 000
PZKO Horní Suchá 95 000
Sbor církve bratrské v Horní Suché 15 000
Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá 48 000
Skupina matice školské při ZŠ v Horní Suché 7 000
Skupina matice školské při ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyučovacím 9 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 3 000
Tělovýchovná jednota dolu František Horní Suchá 8 000
Český svaz včelařů ZO Horní Suchá 3 000
Ženský pěvecký soubor Šárka, občanské sdružení 10 000
CELKEM 450 000

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo představitele obce v orgánech 
Depos Horní Suchá a. s. prosazováním prodloužení životnosti skládky 
v obci Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí jednorázové od-
měny členům finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce: 
p. Alfred Lotter 3 000,- Kč a p. Kateřina Woznicová 2 000,- Kč.
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III.1.4. Zasedání ZO dne 5. 6. 2008
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled na roky 
2009 a 2010.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2008. 
Objem rozpočtu se zvyšuje o 5 161 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje budoucí prodej pozemku par-
c.č. 1055/1 plocha D2 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František 
spol. RQL s. r. o., U Jelena 7/109, Havířov za cenu v místě a čase obvyklou 
danou znaleckým posudkem, minimálně však 250,- Kč za m2. K vlastní-
mu prodeji může dojít až po kolaudaci výrobní haly realizované žadate-
lem a kolaudaci stavby infrastruktury Průmyslové zóny František.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dota-
ce TJ Dolu František v Horní Suché ve výši 100 000,- Kč na zajištění provo-
zu v II. pololetí roku 2008.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dota-
ce TJ Dolu František v Horní Suché ve výši 50 000,- Kč na provoz mládež-
nických družstev.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové od-
měny ve výši 1 000,- Kč členům Kulturní s sportovní komise, kteří nejsou 
členy zastupitelstva. Jedná se o tyto členy: Bc. Martin Adamiec, Mgr. Jo-
sef Běhan, Anna Bružinová, Mgr. Dagmar Havlásková, Drahomíra Ho-
latová, Hedvika Makówková, Mgr. Marie Malyszová, Ing. Marian Pilch, 
Blanka Richterová, Pavlína Suchánková, Václav Štix, Mgr. Marta Štixová, 
Mgr. Markéta Tomíčková, Bohunka Velíšková, Roman Vitoš, Iva Vitošová, 
Renáta Wdówková a Václav Zyder.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové od-
měny ve výši 3 000,- Kč členům Kontrolního výboru, kteří nejsou členy 
zastupitelstva. Jedná se o tyto členy: Ing. Marek Chlup, p. Karel Kraina.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje název ul. Havířská, vedou-
cí po části pozemku parc.č. 2931 a pozemcích parc.č. 2850/2, 2842/1 
a 2966/7 vše v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Podél bezejmenného přítoku potoka Koutňák v části Podolkovice.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje název ul. Průmyslové, na po-
zemku parc.č. 1055/1 v k.ú. Horní Suchá Poznámka: Severní sběrná ko-
munikace v PZF.
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Stavba severní komunikace a kabeláže-říjen 2008

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá odvolává zástupce obce Horní Suchá 
na valných hromadách spol. Depos Horní Suchá, a. s. p. Josefa Žer-
díka a s účinností od 6. 6. 2008 deleguje zástupcem obce Horní Suchá 
na valných hromadách spol. Depos Horní Suchá, a. s. Ing. Karola Siwka, 
nar. 15. 10. 1958, bytem Těrlická 307/65, Horní Suchá.
Poznámka: Důvodem bylo to, že v době konání valné hromady měl p. Žerdík 
dovolenou.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje vstup obce do Sdružení míst-
ních samospráv České republiky.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkup pozemku parc.č. 438 
v k.ú. Horní Suchá o výměře 244 m2 za cenu 196,98 Kč za m2, celkem 
za 48 063,12 Kč.
Poznámka: U sběrného dvora, ulice Chrost.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkup pozemku parc.č. 1295 
v k.ú. Horní Suchá o výměře 1 848 m2 za cenu 134,77 Kč za m2, celkem 
za 249 054,96 Kč.
Poznámka: Penzijní domy, ulice Penzijní.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá vyhlašuje záměr prodeje nebo směny 
pozemku parc.č. 1289 v k.ú. Horní Suchá o výměře 135 m2.
Poznámka: Finský domek na ul. Penzijní.

III.1.5. Zasedání ZO dne 21. 8. 2008
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2005. 
Objem rozpočtu se zvyšuje o 7 100 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku par-



24

c.č. 1869/10 v k.ú. Horní Suchá od p. Tomáše Kovalčíka a Mgr. Jaroslava 
Žáka.
Poznámka: Jedná se o část místní komunikace – ul. Rekultivační.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku par-
c.č. 1869/9 v k.ú. Horní Suchá od manž. Ervína a Marty Lukeszových, 
Šikmá 4/136, Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o část místní komunikace – ul. Rekultivační.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnic-
kého podílu 17/371 na pozemcích parc.č. 351/7, 358, 1023/11, 1036/9, 
1036/10, 1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4, 3140/5, 
3138/44, 3138/45, 3138/46, 3138/47, 3138/48.
Poznámka: Jedná se o pozemky pod hasičskou zbrojnicí podél potoka Sušanka.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnické-
ho podílu 15/103 na pozemcích parc.č. 1896/3, 1897/3, 1898/2, 1915/1, 
1915/2, 3138/10 vše v k.ú. Horní Suchá od Ing. Edvarda Poloka, Mlýnská 
8/991, Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o potok Sušanka.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku par-
c.č. 1807 v k.ú. Horní Suchá od manž. Zbyška a Renáty Šikulových, Gra-
bovščok 21/150, Horní Suchá za cenu 59,- Kč za m2 do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o část místní komunikace – ul. Přímá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemků par-
c.č. 1035/5, 1035/4 a 1021 v k.ú. Horní Suchá od p. Mariana Janeczka, 
Hornosušská 85, Horní Suchá za cenu 20,- Kč za m2 do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o část biokoridoru vedle ulice Hornosušské.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení části pozemku 
parc.č. 2966/4 v k.ú. Horní Suchá, oddělenou a označenou geometrickým 
plánem č. 1656-57/2008 vyhotoveným Ing. Nikolovem, jako pozemek par-
c.č. 2966/25 o výměře 203 m2 od p. Romana Waloszka, Trojanovská 8/42, 
Horní Suchá za cenu 59,- Kč za m2 do majetku obce.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje:
a) Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 na pozemcích parcelní 

číslo 616/1 a 1701 v katastrálním území Horní Suchá od paní Anny Kruže-
lové, Chalupnická 222/7, Horní Suchá za cenu Kč 59,- za m2, tj.  Kč 7 788,-

b) Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/80 na pozemcích parcel-
ní číslo 616/1 a 1701 v katastrálním území Horní Suchá od paní Marie 
Palowské, Těrlická 331/18, Horní Suchá za Kč 59,- za m2, tj. Kč 1 947,-

c) Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 na pozemcích par-
celní číslo 616/1 a 1701 v katastrálním území Horní Suchá od pana 
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MUDr. Marka Palowského, 28. Října 788/44, Český Těšín za cenu Kč 
59,- za m2, tj. 7 788,-

d) Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/80 na pozemcích parcel-
ní číslo 616/1 a 1701 v katastrálním území Horní Suchá od paní Marty 
Polákové, Dvojitá 98/1, Horní Suchá za cenu Kč 59,- za m2 tj. Kč 1 947,-

e) Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 na pozemku parcelní 
číslo 616/1 v katastrálním území Horní Suchá od pana Miloše Studnické-
ho, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá za cenu Kč 59,- za m2, tj. Kč 9 452,-

f) Přijetí daru pozemku parcelní číslo 1685 a spoluvlastnického podílu 1/20 
na pozemcích parcelní číslo 616/1 a 1701 v katastrálním území Horní 
Suchá od pana Mgr. Ondřeje Wewiórki, Čáslavská 1825/9, Český Těšín

g) Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/20 na pozemcích parcelní čís-
lo 616/1 a1701 v katastrálním území Horní Suchá od manželů Marty 
a Ignáce Krišových, Chalupnická 1183/1a, Horní Suchá za cenu Kč 59,- 
za m2, tj. Kč 7 788,-

h) Odkoupení pozemku parcelní číslo 616/4 a spoluvlastnického podílu 
1/80 na pozemcích parcelní číslo 616/1 a 1701 v katastrálním území 
Horní Suchá od manželů Ing. Ladislava a Marie Palowských, Těrlic-
ká 331/18, Horní Suchá za cenu Kč 59,- za m2, tj. 6 313,-

i) Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/80 na pozemcích parcelní číslo 
616/1 a 1701 v katastrálním území Horní Suchá od pana Josefa Poláka, 
Dlouhá třída 1136/85 b, Havířov–Podlesí a paní Marty Polákové, Dvo-
jitá 98/1, Horní Suchá za cenu Kč 59,- za m2, tj. Kč 1 947,-

j) Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/10 na pozemku parcelní číslo 
1701 od paní Věry Brandysové, Těrlická 1253/4b, Horní Suchá za cenu 
Kč 59,- za m2, tj. Kč 6 113,-

k) Odkoupení spoluvlastnického podílu 3/44 na pozemku parcelní čís-
lo 2833/3, spoluvlastnického podílu 3/22 na pozemcích parcelní číslo 
1716/6, 1724/3, 1761/15, 1761/21, 1774/6 a 2823/2 a pozemku parcelní 
číslo 2823/4 v kat. území Horní Suchá od pana Ing. Ladislava Palowské-
ho, Těrlická 18/331, Horní Suchá za cenu Kč 59,- za m2, tj. Kč 6 586,-

Poznámka: Vše se týká ul. Chalupnické a Dvojité.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 575/9 v k.ú. Horní Suchá z majetku ČR – ÚZSVM do majetku Obce 
Horní Suchá.
Poznámka: jedná se o chodník na ul. Těrlické.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr bezúplatného převzetí 
budovy čp. 869 TJ Dolu František Horní Suchá do majetku obce s těmito 
podmínkami:
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a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod pozemku par-
c.č. 1038 pod budovou čp. 869 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce

b) zřízení věcného břemene užívání budovy čp. 869 pro TJ Dolu František 
k její statutární činnosti

c) zřízení věcného břemene přístupu k budově čp. 869 přes pozemek par-
c.č. 1041/1 v k.ú. Horní Suchá ve vlastnictví TJ Dolu František pro Obec 
Horní Suchá.

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti 
pohybu psů na veřejných prostranstvích s účinností od 1. 10. 2008.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje převzetí drobného vodního 
toku „Koutňák” včetně bezejmenného levobřežního přítoku do správy 
Obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje členství Obce Horní Suchá ve „Sdru-
žení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov-Třanovice“.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr přijetí daru kulturní pa-
mátky č. 33301/8-2221 litinového kříže na ul. Hornosušské od p. Mariana 
Janeczka, Hornosušská 85, Horní Suchá a odkoupení příslušné části pozem-
ku parc.č. 908/1 v k.ú. Horní Suchá za cenu 50,- Kč za m2 do majetku obce.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřenou mezi Obcí Horní 
Suchá a ASPIN v. o. s., Štěrboholská 1427/55, Praha 1 zastoupenou Ing. Pe-
trem Petrů, jednatelem na pozemky parc.č. 306/2, ost. plocha, ost. komuni-
kace o výměře 6 794 m2, 306/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 395 
m2, 306/8 ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 570 m2 a rozestavěné budovy 
na pozemku parc.č. 306/7, vše zapsáno na LV 10001 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o bývalý AHOLD u křižovatky U Dvora.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o uzavření budou-
cí Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a RQL s.r.o., U Jelena 7/109, Havířov–Šumbark na část po-
zemku parc.č. 1055/1 o výměře cca 4 680 m2 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o parcelu v PZF.

III.1.6. Zasedání ZO dne 23. 10. 2008
– Chybný zápis v Usnesení č. 17 Zastupitelstva obce Horní Suchá ze dne 
5. 6. 2008. Opravené znění: Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje 
odkup pozemku parc.č. 438 v k.ú. Horní Suchá o výměře 245 m2 za cenu 
196,98 Kč za m2, celkem za 48 260,- Kč
Ponámka: Ulice Chrost u sběrného dvora.
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– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územní-
ho plánu obce Horní Suchá na pozemcích parc.č. 3022/1, 3022/2 a par-
c.č. 2795/5 (část) v k.ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je změna na ná-
vrhové plochy pro individuální bydlení.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí darů 101 spoluvlast-
nických podílů pozemků na k.ú. Horní Suchá. Vesmě s se jednalo o spo-
luvlastnické podíly pozemků pro cyklostezku kolem potoka Koutňák a ko-
lem potoka Sušanka.
Poznámka: Kompletní výčet viz příslušné usnesení ZO.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje členství obce v a. s. KIC
Poznámka: Spalovna Barbora, Karviná–Doly.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dota-
ce Florbalovému klubu Horní Suchá na provoz klubu v roce 2008 ve výši 
78 000,- Kč, z toho 70 000,- Kč na pronájem haly na tréninky a pořádání 
ligových soutěží a na dopravu ve výši 8 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace ve výši 50 000,- Kč Sboru Církve Bratrské v Horní Suché na výměnu 
oken v modlitebně na ul. Těrlické 353, Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje navýšení úhrad ztráty ČSAD 
Havířov a. s., Těšínská 1297/2b, Havířov v roce 2008 o částku 215 394,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo o opravě střechy na nové me-
chanické dílně v PZF.
Poznámka: Jedná se o objekt bez čp. na pozemku parc.č. 1055/36 v k.ú. Horní 
Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2008. 
Objem rozpočtu Obce Horní Suchá se touto úpravou nemění.

Rozpočtová 
skladba

částka Kč komentář

Příjmy 0
Výdaje

2123 / 5171 2 000 000 PZF – oprava střechy – budova bývalé zá-
mečnické dílny

2212 / 6121 -2 000 000 silnice, investice – přesun z nerealiz. akcí 
(MK Hluboká, Odvodnění MK Zelená)

Výdaje celkem 0
Financování 0
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– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje nákup akcií ČEZ a. s. ve výši 
5 000 000,- Kč.

III. 1.7. Mimořádné zasedání ZO dne 13. 11. 2008
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá zrušuje usnesení zastupitelstva obce 
Horní Suchá č. 1 ze dne 31. 1. 2005 a schvaluje bezúplatný převod budovy 
těžní věže skip F4 na pozemku parc.č. 1055/81 v k.ú. Horní Suchá do ma-
jetku obce.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje směnu pozemku parc.č. 1289 
ve vlastnictví Obce Horní Suchá
Poznámka: Jedná se o pozemek pod FD – prodej RPG s. r. o.
za pozemky parc.č. 276 a 274/2 ve vlastnictví RPG RE Land, s. r. o., Ostra-
va vše v k.ú. Horní Suchá, s finančním doplatkem ze strany Obce ve výši 
92 073,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemky na cyklostezku – Folwarczny, Richter.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace TJ dolu František Horní Suchá o. s. ve výši 25 000,- Kč na odměnu 
trenérů a vedoucích družstev přípravky, mladších a starších žáků.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru části pozemku 
parc.č. 248 v k.ú. Horní Suchá, označené geometrickým plánem č. 1651-
54/2008 jako pozemek parc.č. 248/2 od manželů Zuzany a Rostislava Ra-
dových, Hornosušská 97/21, Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o část komunikace k Radovým.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru části pozemku 
parc.č. 256/2 v k.ú. Horní Suchá, označené geometrickým plánem č. 1651-
54/2008 jako pozemek parc.č. 256/2 od manželů Josefa a Marie Piskorzo-
vých, Hornosušská 99/729, Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o část komunikace – roh ulice k manželům Piskorovým.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Směnnou smlouvu uzavře-
nou mezi Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, 
zastoupeným dle pověření Ing. Jiřím Silvestrem, ředitelem Krajského ředi-
telství Frýdek–Místek, Nádražní 2811 a Obcí HorníSuchá, o směně pozem-
ků parc.č. 3065/4 a 3065/5 v majetku Lesů ČR za pozemek parc.č. 3111 
v majetku Obce Horní Suchá, vše v k.ú. Horní Suchá s finančním doplat-
kem ze strany obce, ve výši 105 700,- Kč.
Poznámka: Pozemky v PZF.

III.1.8. Zasedání ZO dne 18. 12. 2008
-Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje:
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a) rozpočet obce Horní Suchá na rok 2009
b) závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2009
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá stanovuje obsah rozpočtových opatření 
prováděných radou obce v roce 2009:
 – rozpočtová opatření, která nejsou změnou závazných ukazatelů schvá-

leného rozpočtu
 – rozpočtová opatření v příjmové části schváleného rozpočtu
 Ostatní rozpočtová opatření v roce 2009 schvaluje zastupitelstvo po pro-

jednání ve finančním výboru.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled obce Hor-
ní Suchá na roky 2010–2011.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje navýšení úhrady prokazatel-
né ztráty ČSAD Havířov a. s. pro rok 2008 o 215 394,- Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu
 – příjmy se zvyšují o 6 722 tis. Kč, výdaje se snižují o 35 086 tis. Kč, fi-

nancování se snižuje o 41 808 tis. Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
a) neschvaluje pořízení Změny regulačního plánu Regenerace kolonie fin-

ských domků – Horní Suchá – Podolkovice
b) neschvaluje předání návrhu Změny regulačního plánu Regenerace ko-

lonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice, pořizovateli, odbo-
ru územního rozvoje Magistrátu města Havířova

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje:
a) Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, kterým se 
upravuje činnost a financování zájmových kroužků.

b) Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, kterým se upravuje činnost a financování zájmových 
kroužků.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje Darovací smlouvu a smlou-
vu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Tělovýchovnou jednotou 
Dolu František Horní Suchá o. s., U Lékárny 869/5, Horní Suchá zastou-
penou p. Milanem Machálkem, předsedou a Obcí Horní Suchá, Spor-
tovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce týkající se 
darování budovy čp. 869 na pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Horní Suchá 
do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o budovu v prostorách sportoviště TJ DF.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje prodej objektu bez čp. na po-
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zemku parc.č. 1055/32 v k.ú. Horní Suchá spol. VAPES CE, Stonavská 
51/6, Horní Suchá za cenu 1 300 000,- Kč vč. DPH.
Poznámka: Budova v PZF.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje rozšíření Dělnického domu 
na ul. Centrum v Horní Suché.

III.2. Rada Obce Horní Suchá
Poznámka: Pokud u podepisování smluv není uvedeno jinak, za Obec Horní 
Suchá podepisoval smlouvy Ing. Jan Lipner, starosta obce.

Kompletní zápisy z jednání RO a usnesení RO jsou uloženy v archivu 
OÚ Horní Suchá.

III.2.1. Zasedání RO dne 8. 1. 2008
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Slezské Dia-
konie Český Těšín ředitele Ing. Česlava Santariuse a p. Lydii Jariabkovou 
k projednání možnosti provozování Domova seniorů na ul. Vnitřní v Hor-
ní Suché. V úvodu Ing. Santarius představil p. Jariabkovou, která má 
na starosti záležitosti kolem seniorů. Slezská Diakonie nemá v současné 
době finanční prostředky na investice. V současné době provozují podobné 
zařízení mobilně. Slezská Diakonie má představu, jak by Domov seniorů 
měl vypadat od samostatnosti klienta až po služby LDN (celková péče až 
do konce). Slezská Diakonie dále uvedla, že provozují:
 – službu „Domovinka“ – denní péče, už započali i s noční péči
 – mobilní Hospic
 – zajištění tísňových služeb, cíl – dožít ve svém prostředí
 – možnost získat dotace, umějí o ně požádat a využít je
 – trend státu je přenést povinnost postarat se o seniory na obce
Slezská Diakonie zhodnotila na místě projektovou dokumentaci, budovu 
na cestě zpět, jednání pokračovalo s těmito závěry:
 – rozmístění u domova seniorů je (trend) 1 lůžkové max. 2 lůžkové po-

koje
 – projektová dokumentace je koncipována spíše pro LDN
 – klasický domov seniorů jen na 21-22 míst
 – půdu nelze využít, není pochůzná
Bylo rozhodnuto o nutnosti předložit smlouvu o smlouvě budoucí se Slez-
skou Diakonií.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi STRA-
BAG a. s., zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem ředitelem oblasti Východ a Obcí 
Horní Suchá na základě nejnižší cenové nabídky na akci „Oprava povr-
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chu komunikací v lokalitě „Finské domky – Podolkovice“ – spojky mezi 
ul. Finská a Vnitřní“ za cenu 693 372,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi IGEA 
s. r. o., Na Valše 3, Ostrava zastoupenou Ing. Petrem Kotlánem jednatelem 
a Obcí Horní Suchá na provedení projektových prací a inženýrských čin-
nosti stavby „Odkanalizování odpadních vod v obci Horní Suchá – II. eta-
pa“ za cenu dle čl. II bodů 1,2 – 225 294,- Kč vč. DPH (projektová dokumen-
tace a inženýrská činnost), za provedení prací dle čl. II bodu 3 smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 417,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila navrtání dvou průzkumových vrtů 
firmou AZGEO, s. r. o., Masná 1493/8, Ostrava v průmyslové zóně Fran-
tišek za účelem ověření geologického profilu vrstev za cenu 45 053,40 Kč 
vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Charity Javorník, Lidic-
ká 89, Javorník ze dne 11. 12. 2007 rozhodla o poskytnutí neinvestiční 
dotace na rok 2008 ve výši 6 000,- Kč pro Domov pokojného stáří sv. Hed-
viky Vidnava.

III.2.2. Mimořádné zasedání RO dne 16.1.2008
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provozování vodního díla 
uzavřenou mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostra-
va a. s., 28. října 169, Ostrava zastoupenou Doc. Dr. Ing. Miroslavem 
Kynclem generálním ředitelem a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Vodovod 
na ul. Volontérské a Na Koutech v Horní Suché II. a III. etapa“.
– Obec Horní Suchá jako vlastník vodovodního řádu na ul. Volontérské 
a Na Koutech souhlasí s napojením vodovodní přípojky k novostavbě ro-
dinného domu manželů Ciencialových na parc.č. 1719/46 a MUDr. Býmo-
vé na parc.č. 2792/10 na výše uvedený vodovodní řád, II. a III. etapa.

III.2.3. Zasedání RO dne 24.1.2008
– Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o výkopech hrobů, otevírání 
a zavírání hrobek a s tím souvisejícími úkony uzavřenou mezi Michalem 
Zábranským, Zakladatelská 930/11, Karviná–Nové Město a Obcí Horní 
Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi SLD Reacont a Obcí Horní Suchá, na pronájem části pozemku 
parc.č. 1055/1 v k.ú. Horní Suchá v PZF za cenu 4,- Kč za m2 za rok, 
tj. 3 820,- Kč za rok.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Com-
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puters studio, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 9/18, Karviná–Fryštát za-
stoupenou Ing. Daliborem Havlem, jednatelem a Obcí Horní Suchá, na do-
dávku a servis výpočetní techniky za cenu 350,- Kč vč. DPH za hodinu.
– Rada Obce Horní Suchá souhlasila s udělením výjimky v počtu žáků ma-
teřské školy ve 4 třídách Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, 
příspěvková organizace a to takto:
1. třída 28 žáků
2. třída 28 žáků
3. třída 28 žáků
4. třída 28 žáků.
Celkový počet žáků Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, pří-
spěvková organizace se povoluje na 112 žáků ve 4 třídách mateřské školy. 
Navýšení kapacity je v souladu s platnými hygienickými normami a ka-
pacitou uvedenou v rejstříku škol.
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Českého svazu včelařů, 
z. o. Horní Suchá schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,- Kč 
na projekt „Léčba a rozvoj včelařství“ za podmínky uspořádání 1× ročně 
přednášky o včelařství v obou základních školách v Horní Suché a získání 
dotace od jiných subjektů v působnosti ZO.

III.2.4. Zasedání RO dne 7. 2. 2008
-Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek ke smlouvě na dodávku pitné 
vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a BE-
FRA ELECTRONIC, s. r. o., K Prádlu 858, Horní Suchá zastoupenou Dipl. 
Ing. Ernestem Kappelerem, jednatelem. Předmětem dodatku je zvýšení 
ceny vodného na 29,21 Kč za m3 a stočného 24,64 Kč za m3.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost p. Jiřího Vostrého, Spod-
ní 608/14, Horní Suchá o poskytnutí finanční dotace ve výši 50 000,- Kč 
na úpravy vchodové části finského domku – její rozšíření a bezbariérový 
přístup a rozhodla o zařazení této částky do návrhu úpravy rozpočtu.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a STRABAG a. s. Na Bělidle 198/21, Praha o. z. Ostrava, 
Polanecká 82 na realizaci akce „Oprava povrchu komunikací v lokalitě 
Finské domky – Podolkovice, spojky mezi ul. Finská a Vnitřní“ za cenu 
692 372,- Kč vč. DPH.

III.2.5. Zasedání RO dne 21. 2. 2008
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu na dodávku projektové doku-
mentace a výkon inženýrské činnosti stavby „Bytový dům na ul. Stonav-
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ská, Horní Suchá“ s firmou POEL, spol. s r. o., J. Trnky 9/1237, 709 00 Os-
trava–Mariánské Hory za cenu 651 905,- Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvy o zajištění závodního stravo-
vání s dodavateli:
 – Jarmila Waloszková, Obecní 543, 735 43 Albrechtice
 – MUDr. Lada Hanusková, Dr. Šavrdy 3010/6, 700 30 Ostrava Bělský Les
 – Restaurace Na císařství, Dagmar Petříková, Stonavská 51/6, 735 35 Hor-

ní Suchá
s účinností od 1. 3. 2008. Důvodem je rozšíření možností závodního stra-
vování pro zaměstnance Obce Horní Suchá o výše uvedené restaurace 
za stejných podmínek jako ve školní jídelně ZŠ, Těrlická čp. 969.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení ČČK a schválila po-
skytnutí finančního daru ve výši 500,- Kč občanům Horní Suché,kteří byli 
vyznamenáni zlatou medailí prof. MUDr. Janského za 40 bezpříspěvko-
vých darů krve – p. Rudolfu Žydkovi, Marianu Žydkovi a Martinu Miku-
lovi. Rada Obce Horní Suchá zároveň schválila zveřejnění výše uvedeného 
oznámení v Informátoru obce.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo s firmou KARIN, spol. 
s r. o. Česká 1198/2, Havířov, na „Zabezpečení a provádění úklidových 
prací v čp. 1181 na ul. Lokalitní“. Cena díla je 50,- Kč měsíčně za bytovou 
jednotku, celkem 12 bytových jednotek. Jedná se o úklid veřejných prostor 
bytového domu (1 vchodu) dodavatelsky.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Suchá 
a p. Danielem Křižánkem, Chotěbuzská 808, 735 43 Albrechtice, na údrž-
bu zeleně kolem místních komunikací v katastru obce Horní Suchá. Cena 
díla je 550,- Kč/hod. bez DPH, za údržbu s použitím příkopové sekačky 
s ramenem, 165,- Kč/hod. bez DPH, za údržbu krajnic místních komuni-
kací křovinořezem.
– Rada Obce Horní Suchá souhlasí se zařazením částky 50 000,- Kč do návrhu 
na úpravu rozpočtu. Jedná se o navýšení finančních prostředků z 400 000,- 
Kč na celkový objem 450 000,- Kč, které Obec Horní Suchá poskytne v rámci 
spolufinancování kulturních a sportovních projektů v roce 2008.
– Rada Obce Horní Suchá schválila doplnění podmínek pro čerpání gran-
tů na spolufinancování kulturních a sportovních projektů, a to v bodu 
9 odstavce „druhy činností“ o „pořádání výstav“. Zároveň zrušila bod 3 
v odstavci „uznatelné náklady“, tj. „náklady na pořádání výstav“.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru Petře Kocu-
rové ve výši 6 000,- Kč za reprezentaci obce Horní Suchá.
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III.2.6. Zasedání RO dne 20. 3. 2008
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti mezi 
Obcí Horní Suchá a TCHAS spol. s r. o., Francouzská 6167, Ostrava–Poru-
ba, zastoupenou Ing. Jaroslavem Pacltem, jednatelem a generálním ředite-
lem na pronájem nebytových prostor ve II. NP správní budovy čp. 1370/5 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché za cenu 540,- Kč/m2/rok plus 
cenu služeb s nájmem spojených.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 500,- Kč p. Vlastimilu Tomanovi, U Zastávky 1961, Horní Suchá jako 
odměnu za udělení zlatého kříže II. stupně Českého červeného kříže, jenž 
se uděluje dárcům krve, kteří dovršili 120 bezpříspěvkových odběrů. Dále 
rozhodla o zveřejnění této informace v Informátoru.
– Rada Obce Horní Suchá obdržela následující informace týkající se mož-
nosti získání dotací z Operačního programu životního prostředí pro stav-
bu zakázku „Stavební úpravy obj. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům 
seniorů“:
a) objem prací činí celkem Kč 7 104 859,- (bez DPH Kč 5 970 473,-)
b) předpokládané náklady na přípravu žádosti o podporu projektu 

256 402,- Kč maximální možnost výše přiznání dotace 85 % 6 039 000,- Kč 
reálná možnost výše přiznání dotace 70 % 4 973 401,- Kč

Vzhledem k tomu, že z výše uvedeného rozboru je zřejmé, že přínos obce 
může činit cca 5 mil. Kč, rozhodla rada o zadání veřejné zakázky na „Sta-
vební úpravy objektu čp. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Domov seni-
orů“ bez zateplení objektu, výměny oken a změny topného systému.
– Rada obce Horní Suchá schválila zařazení do seznamu plánovaných 
investičních akcí obce vybudování vodovodního řádu na ul. Chalupnické 
v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. JANKOSTAV 
s. r. o., Štěpaňákova 14/31, Ostrava–Kunčice ze dne 18. 3. 2008 vícepráce 
a méněpráce pro stavbu „Příjezd z ul. Hornosušské k RD čp. 21 v Horní 
Suché“. Jedná se o sanaci pláně z důvodu neúnosnosti s použitím geotexti-
lie. Cena díla se zvýši o cenu víceprací a to 174 146,- Kč vč. DPH a snižuje 
o 14 327,- Kč vč. DPH. Celková cena díla bude 1 562 976,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. JANKOSTAV 
s. r. o., Štěpaňáková 14/31, Ostrava–Kunčice ze dne 26. 2. 2008 o navýšení 
ceny pro stavbu „Revitalizace panelového sídliště Chrost v Horní Suché“. 
Jedná se o opravu chodníku (povrch – zámková dlažba) na ul. Chrost včet-
ně vstupu k bytovým domům za 611 646,- Kč vč. DPH a na ul. Lokalitní 
vstupy k bytovým domům za 126 794,- Kč vč. DPH. Tyto stavební práce 
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nebyly součástí nabídky, ale vzhledem k tomu, že stavební práce v dané lo-
kalitě již probíhají je možno je provést současně s výše uvedenou stavbou.

III.2.7. Mimořádné zasedání RO dne 27. 3. 2008
– Rada přizvala na své zasedání ředitele Základní školy a mateřské školy, 
Horní Suchá, příspěvková organizace PaedDr. Jaromíra Zelníčka a eko-
noma školy p. Mojžíšovou a vyslechla následující informace:
 – v lednu byla ve škole ČŠI s jejím výsledkem je RO seznámena ve zprávě 

a celkové hodnocení činnosti školy a spolupráce s obcí bylo velmi klad-
né, nebyly zjištěny nedostatky v kontrolované oblasti

 – v roce 2006 byl hospodářský výsledek školy ztráta, která byla částečně 
ve výši 128 073,35 Kč pokryta z rezervního fondu

 – v roce 2007 je zlepšený výsledek hospodaření zisk ve výši 189 203,25 Kč
 – v roce 2007 byl příspěvek zřizovatele na provoz čerpán rovnoměrně
 – při předložení výsledků hospodaření za rok 2007 byly zavedeny sjed-

nocující tabulky pro obě školy k předání souhrnných informací zřizova-
teli pro komplexní přehled o hospodaření školy a sledování příspěvku 
státu a obce. Tyto tabulky budou doladěny a zaslány školám s průvod-
ním pokynem pro vyplnění. Budou seřazeny a označeny pro větší pře-
hled čerpání příspěvků státu a zřizovatele a dle požadavků předkládání 
MSK, Magistrát města Havířova a zřizovatel. V příloze usnesení rady 
obce již tabulky opravené.

 – tabulka energií je přehledná
 – nařízení odvodu z investičního fondu, v roce 2008 bude čerpáno ško-

lou cca 250 000,-Kč 
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěv-
ková organizace Mgr. Bohdana Prymuse a ekonoma p. Martiňákové a vy-
slechla následující informace:
 – roce 2006 byl hospodářský výsledek školy ztráta, která byla pokryta 

z rezervního fondu ve výši -3 466,61 Kč
 – v roce 2007 je výsledek hospodaření ztráta ve výši -1 939,72 Kč
 – v roce 2007 byl příspěvek zřizovatele na provoz čerpán rovnoměrně
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční odměny ve výplat-
ním termínu duben 2008:
a) řediteli Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková or-

ganizace PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve výši 10 000,- Kč
b) řediteli Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučova-

cím, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Bohdanu Prymusovi 
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ve výši 10 000,- Kč

III.2.8. Zasedání RO dne 3. 4. 2008
– Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Diakonie Broumov, Huso-
va 319, Broumov ze dne 11. 3. 2008 schválila pomoc Obce Horní Suchá při 
uspořádání humanitární sbírky ošacení v termínu 16. 5. 2008.
–Rada obce Horní Suchá revokovala usnesení rady obce č. 89/08/RO ze 
dne 6. 3. 2008 takto: Rada obce Horní Suchá na základě žádosti spol. 
SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Tajovského 1/1156, 
Havířov–Podlesí ze dne 3. 3. 2008 schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 4 000,- Kč na rekreační zájezd do Chorvatska uživatelům služeb 
tohoto zařízení s trvalým bydlištěm v obci Horní Suchá:
 Heinzová Zuzana, Dr. Glazera 12/117, Horní Suchá
 Splesniok Lukáš, Kurkovec 671/14, Horní Suchá
 Surovec Jan, Končinovka 60/2, Horní Suchá
 Šajer Radomír, Dr. Glazera 15/1215
– Rada obce Horní Suchá schválila
a) cenový výměr nájmu hrobových míst včetně služeb na hřbitově v Horní 

Suché na dobu 10 let s účinností od 1. 5. 2008 takto:
název m2 nájem v Kč služby v Kč celkem v Kč
jednohrob 3 210,- 590,- 800,-
dvojhrob 6 420,- 1 180,- 1 600,-
trojhrob 9 630,- 1 770,- 2 400,-
urnový hrob 1,5 105,- 395,- 500,-
kolumbárium 0,2 5,- 395,- 400,-

b) cenový výměr nájmu smuteční obřadní síně a výstavky (bez rozlišení 
pracovní hodiny)

pracovní den sobota neděle hudba repro celkem
obř. síň 1 000,- Kč + 50 % +100 % 200,- Kč 1 200,- Kč
– Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Jaroslava Kűbla, K.V.Raise 
1079/14, Havířov–Město schválila pronájem části pozemku parc.č. 1055/1 
za účelem výstavby montované haly určené k výrobě nábytku za cenu 
9,- Kč/m2/rok.
Poznámka: jedná se o pozemek severně od jámy F5 v k.ú. Horní Suchá v Prů-
myslové zóně František.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa JANKOSTAV s .r. o., 
Štěpaňákova 14/31, Ostrava - Kunčice na vícepráce pro stavbu „Příjezd 
z ul. Hornosušské k RD čp. 21 v Horní  Suché“. Cena díla se navýší o cenu 
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víceprácí a to 194 894,- Kč vč DPH. Celková cena díla bude 1 757 870,- Kč 
vč DPH.
Poznámka: Jedná se o sanaci pláně z důvodu její neúnosnosti s použití geotextílie.
– Rada obce Horní Suchá schválila návrh barevného řešení vzhledu fa-
sády pro stavbu „Stavební úpravy obj. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou 
na Dům seniorů“.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na schůzi členy finančního výboru 
v čele s předsedou Ing. Marianem Weiserem a projednala vyúčtování po-
skytnutých grantů na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj 
kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti, společenských organi-
zací, sdružení a církví v Obci Horní Suchá za rok 2007:
 – Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů – v pořádku
 – Český červený kříž – v pořádku
 – Česká zahrádkářský svaz – v pořádku
 – Florbalový klub – rozdíly v sídle, u vyúčtování startovného nelze iden-

tifikovat platbu, startovné za turnaj bylo uhrazeno po termínu, z účet-
ního dokladu za pronájem sport. haly není zřejmá kalkulace ceny.

 – Harcerstwo polskie v ČR – vyúčtování podáno po termínu, vrátit 346,- Kč
 – Klub hornických důchodců – v pořádku
 – Kroužek krojovaných horníků – v pořádku
 – PZKO – v pořádku
 – Sbor církve bratrské – náklady nad 5 158,50 Kč nelze pokrýt z dota-

ce – vrátit 11 841,50 Kč, doporučení posouzení využití budovy na ul. Cen-
trum (Maják)

 – Sbor dobrovolných hasičů – v pořádku
 – Sdružení rodičů při ZŠ – v pořádku
 – Matice školská při MŠ s pol. jaz. vyuč – pozdní vyúčtování, vrátit 

1 500,- Kč
 – Skupina Matice školské při ZŠ – vrátit 143,- Kč, ke smlouvě kopií 

zřizovací listiny vč. IČ, vložit adresy do smlouvy když dojde ke směně 
stanov a oznámit poskytovateli, smlouva musí obsahovat adresu

 – Svaz postižených civil. chorobami – v pořádku
 – Tělovýchovná jednota – FV nesouhlasí se způsobem vyúčtování cestov-

ních náhrad za použití vlastního vozidla, použité tiskopisy jsou neprů-
kazné, není uvedeno jméno příjemce. Částka za km měla být schválena 
interním předpisem. Částka 403,50 – nedočerpaná dotace na míče.

 – Český svaz včelařů – částka 1 500,- Kč použitá na pronájem místnosti
 – Ženský pěvecký soubor Šárka – vráceno 2 630,50 Kč
Do smluv o poskytování dotace – vyúčtovat jen uznatelné náklady!
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III.2.9. Zasedání RO dne 17.4.2008
-Rada obce Horní Suchá schválila vícepráce dle smlouvy o dílo uzavřené 
mezi STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha, o. z. Ostrava–Svinov, Po-
lanecká 827 a Obcí Horní Suchá na stavbě „Oprava povrchu komunikací 
v lokalitě Finské domky Podolkovice – spojky mezi ul. Finská a Vnitřní“ 
ve výši 117 022,- Kč vč. DPH.
Poznámka: Jedná se o opravu výhybny dle regulačního plánu na jižní spojce.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce pověřit předsta-
vitele obce v orgánech Depos Horní Suchá a.s. prosazováním prodloužení 
životnosti skládky v obci Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá:
– vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru týkající se vyúčto-

vání poskytnutých dotací na kulturní a sportovní projekty v roce 2007. 
Po společném jednání rady obce a finančního výboru dne byly vyjasně-
ny nesrovnalosti ve vyúčtování a rada obce rozhodla o vrácení těchto 
částek obci Horní Suchá:

 – Harcerstvo polskie 346,- Kč
 – Skupina matice školské při MŠ s pol. jaz. vyuč. 1 500,- Kč
 – Skupina matice školské při ZŠ s pol. jaz. vyuč. 143,- Kč
 – Církev bratrská 11 841,50 Kč
 – TJ Dolu František 403,50 Kč
 – Svaz včelařů 1 500,- Kč
 – Soubor Šárka 2 630,50 Kč
 – Celkem 18 364,50 Kč
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava–Kunčice zastou-
penou Miroslavem Jankem, jednatelem a Obcí Horní Suchá pro stavbu 
„Příjezd z ul. Hornosušské k RD čp. 21 v Horní Suché“, kterým se mění 
cena díla o cenu víceprací a to o 412 350,- Kč vč. DPH. Stavební práce byly 
věcně odsouhlasené a celková cena díla je 1 757 870,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o výrobě audiovizuálního díla 
uzavřenou mezi Petarda production, a. s., Olbrachtova 29/961, Ostrava 
zastoupenou Mgr. Petrem Šiškou, předsedou představenstva a Obcí Horní 
Suchá na výrobu audiovizuálního díla pro projekt „Známe se“ za cenu 
30 000,- Kč + DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uza-
vřenou mezi p. Jaroslavem Küblem, K. V. Raise 1079/14, Havířov–Město 
a Obcí Horní Suchá na pronájem části pozemku parc.č. 1055/1 v k.ú. Hor-
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ní Suchá v Průmyslové zóně František, sektor severně od jámy F5 o výmě-
ře 1 124 m2 za cenu 10 116,- Kč za rok.
– Rada obce Horní Suchá stanovila celkový počet zaměstnanců obce 
v obecním úřadu na 15. Navýšení z počtu 13 osob je způsobeno přijetím 1 
zaměstnance na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost a přijetím 
1 zaměstnance na základě dohody s úřadem práce o vyhrazení pracovní-
ho místa na dobu 1 roku pro pomocné práce.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnu-
tí jednorázové odměny členům Komise pro projednávání přestupků takto:
Anna Sikorová 3 500,- Kč
Ing. Jindřich Funiok 1 500,- Kč
JUDr. Evžen Kiedroň 1 000,- Kč
Vladislav Pilch 500,- Kč
Ing. Milan Přeček 500,- Kč

III.2.10. Mimořádné zasedání RO dne 22. 4. 2008
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi RPG Land, s. r. o., Gregorova 3/2582, 
Ostrava zastoupenou JUDr. Štefanem Langerem, Obcí Horní Suchá, jako 
budoucím oprávněným a SWP Trading a. s., Sokolovská 6181/18a, Ostra-
va–Poruba zastoupenou Ing. Martinem Piperkem předsedou představen-
stva a Ing. Josefem Kočím místopředsedou představenstva jako investorem 
na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1076/1 v k.ú. Horní Su-
chá pro stavbu „Přeložka regulační stanice VTL plynovodu“ za jednorázo-
vou úplatu 200,- Kč/m2 + DPH dle výměry.
– Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce na základě žá-
dosti RQL s. r. o., U Jelena 7/109, Havířov a vyvěšeného záměru budoucí-
ho prodeje dne schválit budoucí prodej pozemku parc.č. 1055/1 plocha D2 
v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František této společnosti za cenu 
250,- Kč za m2. K vlastnímu prodeji může dojít až po kolaudaci výrobní 
haly realizované žadatelem a kolaudaci stavby infrastruktury Průmyslové 
zóny František.

III.2.11. Zasedání RO dne 29. 4. 2008
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí petici občanů bydlících 
na ul. Plynárenské, Kaštanové, Starodvorské a K prádlu v Horní Suché 
proti výstavbě logistického areálu mezi ul. Dělnickou a ul. K Prádlu s tím, 
že stanovisko, které zohledňuje názory uvedené v petici je již obsaženo 
ve stanovisku Obce Horní Suchá zaslané Krajskému úřadu Moravskoslez-
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ského kraje, odboru životního prostředí.
– Rada obce Horní Suchá schválila způsob ostrahy v průmyslové zóně Fran-
tišek v Horní Suché, tzn. zachovat dosavadní systém ostrahy – 3 vrátní, 
zaměstnanci Obce Horní Suchá a profesní strážní firma Centr Group. Před-
pokládané měsíční náklady na ostrahu PZF budou činit cca 90 359,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila bezplatný pronájem Sportovní haly 
v obci Horní Suchá pro akce pořádané pod záštitou starosty obce.

III.2.12. Zasedání RO dne 15.5.2008
– Rada obce Horní Suchá souhlasila:
a) s pořízením konvektomatu pro školní jídelnu Základní školy a mateř-

ské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, TYP RETIGO model 
Praktic – neprogramovatelný v ceně 349 682,-Kč a jeho dodání firmou 
PROMOS Trading spol. s r. o. se sídlem Karolíny Světlé 28/1638, Haví-
řov-Podlesí,

b) s čerpáním z investičního fondu pro nákup konvektomatu RETIGO mo-
del Praktic – neprogramovatelný v částce 350 000,-Kč místo čerpání 
215 000,-Kč na nákup varného kotle,

c) se změnou účelu užití investičních nákladů, hrazených z fondu repro-
dukce majetku, který byl stanoven chváleným Plánem výnosů a nákla-
dů pro rok 2008 na nákup konvektomatu RETIGO model Praktic – ne-
programovatelný.

– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí program valné hromady Depos, 
a. s. Horní Suchá, Solecká 1 a rozhodla uplatnit na této valné hromadě pro-
tinávrh k bodu – „Podnikatelský záměr společnosti č. VI“:
 – v textové části požadujeme: rozšířit prioritu tohoto záměru, tzn. „udr-

žení ekonomického zdraví firmy“ o „hájení zájmů akcionářů“
 – vypracovat ekonomické vyhodnocení plánované stavby „AD techno-

logie“ ve vztahu k obdobnému zařízení současně budovanému Farmou 
Stonava. Do vyřešení možnosti souběhu těchto dvou obdobných zařízení 
není možno konstatovat, že tato technologie by měla být v budoucnu 
hlavní podnikatelskou činnosti společnosti

 – rozšíření podnikatelského záměru VI o zpracování alternativních 
možností prodloužení životnosti skládky min. do roku 2035 (tzn. pů-
vodně plánované životnosti skládky)

 – schválení podnikatelského záměru v roce 2009, v rámci tohoto nového 
podnikatelského záměru budou zohledněny předcházející skutečnosti

 – pokud nebudou zohledněny výše uvedené připomínky, navrhujeme 
zvážit vypuštění tohoto bodu z programu valné hromady
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– Rada obce Horní Suchá rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních 
prací pro veřejnou zakázku stavby „ Stavební úpravy obj. Č.p. 921/5 na ul. 
Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní Suché“ bude fa VAPES CE s. r. o., 
Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá za cenu 17 421 943,06 vč. DPH
– Rada obce Horní Suchá po posouzení nabídek rozhodla o zadání veřejné 
zakázky, že dodavatelem na zpracování studie proveditelnosti pro akci „ 
Okružní křižovatka sil. III/474 ul. Těrlická se sil. II/475 ul. Dělnická v Hor-
ní Suché“ bude fa LINEPLAN s. r. o., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava 
Mariánské Hory za cenu 138 000,-Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce poskytnutí jed-
norázové odměny ve výši 1 000,- Kč členům Kulturní a sportovní komise, 
kteří nejsou zastupiteli obce. Jedná se o tyto členy: Bc. Martin Adamiec, 
Mgr. Josef Běhan, Anna Bružinová, Mgr. Dagmar Havlásková, Drahomíra 
Holatová, Hedvika Makówková, Mgr. Marie Malyszová, Ing. Marian Pilch, 
Blanka Richterová, Pavlína Suchánková, Václav Štix, Mgr. Marta Štixová, 
Mgr. Markéta Tomíčková, Bohunka Velíšková, Roman Vitoš, Iva Vitošová, 
Renáta Wdówková a Václav Zyder.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek k Mandátní smlouvě uzavře-
né mezi Obcí Horní Suchá a Ing. Janem Bártou, A. Jiráska 1526/1, Haví-
řov s účinnosti od 1. 6. 2008. Jedná se o navýšení měsíční paušální platby 
z 5 000,- Kč na 8 000,- Kč, ostatní ujednání zůstávají beze změn.
Poznámka: Jedná se o provádění stavebního dozoru a dalších prací na stavbě 
infrastruktury PZF.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Su-
chá a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín zastoupenou Ing. Milanem 
Špacírem, technikem Rozvoje sítí vn a nn – senior, na zajištění navýšení 
rezervovaného příkonu (pro sportovní halu, ZŠ a jídelnu v Horní Suché) 
a podíl ve výši 69 500,- Kč na úhradě nákladů spojených s připojením a se 
zajištěním požadovaného příkonu zařízení k distribuční soustavě.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Vladisla-
vem Tolaszem, Bohumínská 1878, Karviná–Nové Město a Obcí Horní Suchá 
na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rozšíření veřejného osvět-
lení v obci Horní Suchá“ za cenu 39 000,- Kč.
Poznámka: Jedná se o 4 lokality: ul. Pěší, Zálesní, Polská a Lesní.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi 
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 zastoupenou Ing. Jiřím Svo-
bodou předsedou představenstva a Ing. Jarmilou Považanovou, členkou 
představenstva a Obcí Horní Suchá, kterým se stanoví celková cena díla 
na 824 283,- Kč vč. DPH.
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Poznámka: Jedná se o rozšíření oprav na severní spojce ul. Vnitřní a Finská 
v lokalitě finské domky – Podolkovice.
– Rada obce Horní Suchá schválila pojištění průmyslové haly na pozemku 
parcelní číslo 1055/136 v kat. území Horní Suchá dle nabídky Kooperativa 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1 v tomto 
rozsahu:
 1) Základní živelní pojištění 6 176,- Kč
 2) Doplňkové živelní poj. – vichřice, sesuv 4 632,- Kč
 3) Pojištění pro případ odcizení 360,- Kč
 4) Pojištění pro případ vandalismu 1 584,- Kč
Rada obce Horní Suchá dále schválila pojistnou smlouvu s výše uvedenou 
společností s pojistným ve výši 12 752,- Kč/ročně.

III.2.13. Zasedání RO dne 29. 5. 2008
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objed-
natelem Obcí Horní Suchá a spol. LINEPLAN s. r. o., 28. října 1142/168, 
Ostrava–Mariánské Hory, IČ 62255860 zastoupenou jednatelem společnos-
ti Ing. Radimem Čechem pro veřejnou zakázku na zpracování studie prove-
ditelnosti pro akci „Okružní křižovatka sil. III/474 ul. Těrlická se sil. II/475 
ul. Dělnická v Horní Suché“ za cenu 138 000,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce spol. ASPIN 
v. o. s., Štěrboholská 1427/55, Praha 10 Ing. Petra Petrů, generálního ma-
nagera, která má zájem o koupi pozemku parc.č. parc.č. 306/2, 306/1 
a 306/8 a rozestavěné budovy na pozemku parc.č. 306/7, vše v k.ú. Horní 
Suchá
Poznámka: Bývalý AHOLD
 – Aspin je součástí rakouské spol. SCHUSS, která se zabývá kongreso-

vou turistikou,
 – po konzultaci se spol. Reacont došli k názoru, že s využitím kulturní-

ho domu je záměr výstavby kongresového centra ideální
 – velké využití spolupráce s Polskou a Slovenskou republikou (návaz-

nost na automobilový průmysl)
 – součástí projektu je změna kulturního domu na kongresové a spole-

čenské centrum
 – zvažuje se možnost odkoupení kulturního domu spol. Aspin, která má 

bohaté zkušenosti s kongresovou turistikou a v současné době provozuje 
několik obdobných center i s ubytováním a cateringem

 – spol. se seznámila s územním plánem obce Horní Suchá a zná možné 
využití i omezení na těchto pozemcích, cílem je veřejně přístupné okolí 
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pro všechny občany s venkovní restaurací a upraveným parkem
 – záměr spolupráce s průmyslovou zónou v Nošovicích
 – smlouva o budoucí smlouvě kupní je ze strany Aspinu přijatelná 

a může se přeložit do německého jazyka pro vlastníky společnosti
 – reálnost předložených termínů výstavby objektu je ze strany investora 

potvrzena a závazná
 – odhad investice je 70–80 mil. Kč
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi InnovaPlast s. r. o., Zámecká 108/16, Karviná–Fryštát zastou-
penou p. Danielem Golasowskim, jednatelem společnosti a Obcí Horní 
Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem nové průmyslové haly na pozem-
ku parc.č. 1055/137 v Průmyslové zóně František v Horní Suché za cenu 
103 060,- Kč/měsíčně.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
6 000,- Kč p. Marii Stankovičové, Vnitřní 833, Horní Suchá na zakoupení 
otopu, a to z důvodu nepříznivé sociální situace.
– Rada obce Horní Suchá stanovila vedoucímu organizační složky obce 
Sportovní hala osobní příplatek ve výši 4 700,- Kč s účinností od 1. 6. 2008.
– Rada Obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválení poskyt-
nutí neinvestiční dotace TJ Dolu František v Horní Suché ve výši 100 000,- Kč 
na zajištění provozu v II. pololetí roku 2008.
– Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválení poskyt-
nutí neinvestiční dotace TJ Dolu František v Horní Suché ve výši 50 000,- Kč 
na provoz mládežnických družstev.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo pro „Rekonstrukci WC 
v I. NP“ objektu Obecního úřadu, Sportovní 3/2, Horní Suchá uzavřenou 
mezi VAPES CE, s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednate-
lem p. Ladislavem Čečotkou a Obcí Horní Suchá za cenu 97 387,- Kč.

III.2.14. Mimořádné zasedání RO dne 3. 6. 2008
– Rada obce Horní Suchá schválila přidělení bytu č. 4 na ul. Těrlické č. 424 
v Horní Suché Mgr. Markétě Tomíčkové, J. Gagarina 1500/13, Havířov–
Podlesí, pedagogovi Základní školy, Těrlická 969.
– Rada obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor o celkové 
výměře 87,63 m2 v Horní Suché na ul. K Prádlu na parc.č. 1058/5 za cenu 
280,- Kč za m2 od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou spol. Jan Galuszka – GALVEOS, Těrlická 475/22, Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Klubu přátel Hornické-
ho muzea v Ostravě ze dne 28. 5. 2008 o spolupráci při pořádání výstavky 
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„Hornictví Havířovska“ ve dnech 3.–28. 9. 2008 v Kulturním domě Radost 
v Havířově. Rada obce rozhodla o účasti obce na této výstavě a schválila spo-
luúčast ve výši 5 000,- Kč a zapůjčení 2 ks obrazů malíře p. Žebroka.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
500,- Kč p. Petru Krajčovi, nar. 26. 4. 1978, bytem Zelená 29A, Horní Suchá 
při příležitosti udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpří-
spěvkových odběrů krve.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o postoupení pohledávek 
spol. Depos Horní Suchá, a. s., Obci Horní Suchá, v celkové výši 12 652,- Kč. 
Jedná se o dlužné částky poplatku za uložení odpadu z let 2002 až 2005, kte-
ré bude obec evidovat v podrozvahové evidenci a bude je nadále vymáhat.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s., Starobělská 3040/56, 
Ostrava–Zábřeh zastoupenou členem představenstva a generálním ředite-
lem Ing. Tomášem Vítkem, MBA veřejnou zakázku „Oprava povrchu ko-
munikací ul. Lipová a U Lékárny v katastru obce Horní Suchá“ za cenu 
623 370,- Kč vč. DPH.

III.2.15. Zasedání RO dne 12. 6. 2008
– Rada obce Horní Suchá stanovila od 1.7.2008 celkový počet zaměstnanců 
obce v obecním úřadu na 16. Navýšení je způsobeno přijetím zaměstnance 
na zástup za mateřskou dovolenou.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nebytových pro-
stor uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a spol. Jan Galuszka – GALVEOS, 
IČ 10609423, Těrlická 475/22, Horní Suchá. Jedná se o nebytové prostory 
o celkové výměře 87,63 m2 na ul. K Prádlu v Horní Suché (OŘJ) na par-
c.č. 1058/3 v k.ú. Horní Suchá za cenu 280,- Kč za m2, od 15. 6. 2008 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a MaDeX, s. r. o., Dětmarovice č.p. 109 na pro-
nájem části pozemku parc.č. 1055/1 a 1055/33 v k.ú. Horní Suchá, v Prů-
myslové zóně František, sektor E1 o celkové výměře cca 5 488 m2 za cenu 
49 392,- Kč za rok.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení členství 
Obce Horní Suchá ve „Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 
v úseku Havířov-Třanovice“.
– Rada obce Horní Suchá neschválila navýšení finanční spoluúčasti obce 
na hrazení nákladů studia Akademie III. věku realizovaném Institutem ce-
loživotního vzdělávání Havířov, o. p. s., Junácká 3, Havířov–Podlesí pro 
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občany obce.
– Rada obce Horní Suchá schválila Sazebník úhrad za náklady spojené s posky-
továním informací, např. dle zákona 106/1999 Sb. s účinností od 1. 7. 2008:
kopie černobílá A4, 1 strana 2,- Kč
kopie černobílá A4, oboustranně 4,- Kč
kopie černobílá A3, 1 strana 3,- Kč
kopie černobílá A3, oboustranně 6,- Kč
kopie barevná A4, 1 strana 15,- Kč
kopie barevná A4, oboustranně 30,- Kč
kopie barevná A3, 1 strana 20,- Kč
kopie barevná A4, oboustranně 40,- Kč
odeslání informace žadateli – dle platných tarifů České pošty.

III.2.16. Zasedání RO dne 26. 6. 2008
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková 
organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymuse a vyslechla 
následující informace:
1) Informace o stavu PZŠ:
 – ředitel se vyjádřil k uplynulému školnímu roku velice kladně
 – dobré výsledky v matematických soutěžích
 – škola organizovala 26. Lehkoatletické závody v Třinci (žáci získali 

2×zlatou a 2 stříbrnou medaili)
 – učitelský sbor stabilizován, přesto je třeba přijmout novou sílu na tě-

lesnou výchovu
 – mzdové prostředky jsou dostačující
 – v novém školním roce bude 8 prvňáčků, a 4 žáci z Albrechtic
 – v mateřské škole bude 32 dětí
 – uplatnění žáků 9. třídy – z 12 dětí 10 pokračuje ve studiu na středních 

školách, 2 na učebních oborech s maturitou
 – v současné době není třeba dělat oplocení, nová koncepce hřiště počítá 

s kolovnou, zásadní otázkou je, zda otevřený nebo uzavřený areál,
 – nutno najít peníze v rozpočtu na plot za brankami
 alternativa na zvážení: za branky umístit sítě, znemožnit průchod přes 

hřiště (výsadba…) a zprůchodnit zkratku z ul. Těrlické k obecnímu úřa-
du a dál

2) Problémy:
 – nedokončená rekonstrukce školy, firma po zaplacení zakázky nepro-

vádí záruční opravy
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 – p. Sládečková – v rámci rekonstrukce školy se nerekonstruovala ka-
nalizace v suterénu, závady vznikají právě z tohoto důvodu

 – v odpoledních hodinách se na hřišti schází mládež, která neoprávně-
ně vniká na hřiště a působí škody na budově (rozbitá okna). Bylo by 
dobré zvážit možnost pořízení kamerového systému

– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Hor-
ní Suchá PaedDr. Jaromíra Zelníčka a vyslechla následující informace:
1) Problémy a informace školy
 – uplynulý školní rok hodnocen kladně
 – účast žáků v různých soutěžích
 – všichni žáci 9. tříd uspěli při přijímacích zkouškách, 2/3 budou po-

kračovat na středních školách
 – personální obsazení 54 zaměstnanců, v příštím školním roce přibude 

nový tělocvikář
 – škola se neúčastnila první stávky, v průběhu druhé byl zajištěn pro-

voz školní jídelny a družiny
 – počty žáků se snižují na 350
 – v roce 2008 do prvního ročníku ještě stále málo žáků, mohla by se 

otevřít jen 1 třída, z důvodu sociálního složení však budou otevřeny dvě
 – reklamace záručních oprav u spol. Sidostavby (střecha jídelny)
 – porušený strop, zatéká do školní jídelny a zničené panely, střecha byla 

předána před měsícem, ZŠ podává reklamaci na podatelně OÚ písemně
 – konvektomat už je v provozu a zaměstnanci jsou spokojeni, vaří se 

450 jídel denně, je možné připravit až 600 jídel. O prázdninách se vaří 
pro ZŠ ve Stonavě

 – topná sezóna dopadla ekonomicky dobře, nutná výměna kouřovodů
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení odměny za 2. čtvrtletí 2008 
ve výplatním termínu za červen 2008 řediteli Základní školy a mateřské 
školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organiza-
ce, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 10 000,- Kč 
a řediteli Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková or-
ganizace, Těrlická 969, Horní Suchá PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve výši 
15 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Slezské huma-
nity (dále jen SH) p. Remešovou a p. Boniatiho a vyslechla následující infor-
mace, týkající se provozování budoucího Domova seniorů na ul. Vnitřní:
 Obec:
 – dotaci na opláštění budovy se nepovedlo získat
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 – smlouva o dílo na celkovou rekonstrukci budovy bude schválena dnes
 – budova k předání v termínu 12/2008 (termín v SOD)
 – možnost vytápění biomasou – dodavatelsky, tzn. firma dodá veškeré 

zařízení a dodává teplo za cenu nižší než cena tepla z plynu. Přesto je 
v plánu druhý zdroj tepla – plyn.

 SH:
 – ze strany SH se nic nezměnilo a počítá s provozováním domova, cca 20 

občanů obce má zájem o umístění v tomto zařízení
 – jako občanské sdružení vyhledává dotace na provoz domova seniorů, 

SH má možnost účastnit se výběrových řízení
 – SH nepožaduje od obce příspěvek na provoz domova
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastou-
penou Ladislavem Čečotkou, jednatelem na dodávku stavebně montážních 
prací pro veřejnou zakázku stavby „Stavební úpravy obj. čp. 921/5 na ul. 
Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní Suché“ za cenu 17 421 943,06 Kč 
vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupe-
nou Jiřím Skupinem a Miroslavem Židkem, jednateli, na provedení staveb-
ně montážních prací pro stavbu „Výměna oken a následná úprava fasády 
MŠ na ul. Stavební v Horní Suché“ za cenu 1 698 438,92 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupe-
nou Jiřím Skupinem a Miroslavem Židkem, jednateli na provedení staveb-
ně montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy MK na místním hřbitově 
včetně rozšíření VO“ za cenu 1 543 199,29 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a STAVIA, silniční stavby a. s., Střádalů 631/47, Ostrava–Kun-
čičky, IČ 25864092 zastoupenou Jiřím Slívou a Bc. Františkem Kročilem, 
jednateli na provedení stavebně montážních prací pro stavbu „Oprava mos-
tu přes trať ČD na ul. 6. srpna v Horní Suché“ za cenu 6 150 528,20 Kč vč. 
DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a JUBAR, spol. s. r. o., Stonava čp. 842, IČ 47680644 zastou-
penou jednatelem Vladimírem Bártem na provedení stavebně montážních 
prací pro stavbu „Prodloužení dešťové kanalizace na ul. 6. srpna v Horní 
Suché“ za cenu 1 046 026,60 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
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Horní Suchá a AGADAN spol. s r. o., Na Františku 1365/3, Horní Suchá 
na výrobu 2 ks bran, 2 ks branek a zabetonování 2 ks sloupků na místním 
hřbitově za cenu 49 800,- Kč vč. DPH.

III.2.17. Zasedání RO dne 17. 7. 2008
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání správce Sportovní haly 
v Horní Suché p. Miroslava Klímka a vyslechla následující informace:
Plnění úkolů:
porovnání spotřeby energií ve sportovních halách

HORNÍ SUCHÁ
tělocvična 44×21 m,squashový kurt,rehabilitace,fitness centrum
rok 2006 2007
el. energie 224 700 Kč 200 500 Kč
plyn 214 500 Kč 170 200 Kč
voda 30 200 Kč 33 500 Kč

BYSTŘICE NAD OLŠÍ
tělocvična velká 44×22 m,tělocvična malá 20×10 m,2× squashový kurt
rok 2006 2007
el. energie 82 000 Kč 95 400 Kč
teplo 932 GJ 653 GJ

MĚSTO ALBRECHTICE
tělocvična velká 44×22 m,tělocvična malá 22×10 m
rok 2007
el. energie 43 000 Kč
plyn 40 000 Kč
voda 10 000 Kč
jsou to údaje za 1 500 hod. komerčního pronájmu za rok 2007 (mimo školní 
výuku)

OSTRAVA–PŘÍVOZ: SAREZA
tělocvična velká 47×25 m,tělocvična malá 23×17 m,restaurace,posilov-
na,rehabilitace
rok 2007
energie
celkem 950 000 Kč
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FRÝDEK–MÍSTEK: SOU TECHNICKÉ
tělocvična velká 45×22 m,tělocvična malá 22×10 m
rok 2006
el. energie 185 000 Kč
teplo 170 000 Kč
voda 30 000 Kč

STONAVA
tělocvična 44×21 m,bar
rok 9/2007–4/2008
el.energie 150 000 Kč
plyn 150 000 Kč
voda 4 000 Kč
mají poloviční provoz oproti Horní Suché

Toto jsou údaje, které byli ochotni sdělit správci sport. hal.
Horní Suchá má cca 2 000 hod. komerčního pronájmu.
Pokud přepočtu spotřebovaný plyn na teplo,tak jsme za rok 2007 spotřebo-
vali cca 540 GJ a za rok 2006 je to 634 GJ.

Málo kde mají samostatné měření energií jako u nás. Údaje nejsou zcela 
srovnatelné.
– Orientační výpočet ceny za 1 GJ pro nájemce pí. Smugalovou činí 

320,- Kč. K té ceně je nutno připočítat náklady na provoz a údržbu ko-
telny tzn. stálé platby. Znamenalo by to změnu ceny cca 12 000,- Kč/rok 
(nyní 4 212,- Kč/rok 2007)

– Rada obce Horní Suchá provedla kontrolu staveniště na obecním hřbitově 
v Horní Suché a rozhodla o změně stavby takto:
 – podstavec kříže v rekonstruované komunikaci nebude opravován ný-

brž znovu vybetonován. Použitý materiál – žula (odstín sladěn s okolím)
 – budou osazeny tři schody obložené žulovými deskami
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zajištění reedukačního po-
bytu pro děti z málo podnětného rodinného prostředí uzavřenou mezi Aka-
demií J. A. Komenského Karviná, o. s., Mírová 1434, Karviná–Nové Město 
zastoupenou Mgr. Irenou Piskořovou ředitelkou a Obcí Horní Suchá na zjiš-
tění pobytu pro max. počet 33 dětí v termínu 9. 8.–23. 8. 2008 za cenu 
6 060,- Kč na 1 dítě.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi KARIN, 
spol. s r. o., Česká 1198/2, Havířov–Město zastoupenou Tompšovou Emilií 
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ředitelkou a Obcí Horní Suchá na „Zabezpečení a provádění úklidových 
prací“ na ul. Chrost čp. 1178/4, Horní Suchá za cenu 50,- Kč/byt/měsíčně 
v celkové roční výši 7 200,- Kč za vchod.
– Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Klubu vodního lyžování Haví-
řov, o. s., Bludovická 4/755, Havířov–Město schválila poskytnutí neinvestič-
ní dotace ve výši 5 000,- Kč na uspořádání evropského poháru GRAND PRIX 
OF THE CABLE ve vodním lyžování na Těrlické přehradě.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s provedením projekčních prací dle 
specifikace projekčních a inženýrských prací při realizaci stavby „Projekt 
regenerace a rozvoje PZ – František v Horní Suché“ dle zakázky předložené 
spol. Technoprojekt Ostrava. Cena díla je 97 600,- Kč + DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila mandátní smlouvu na výkon zadava-
telské činnosti uzavřenou mezi RECTE, s. r. o., Matiční 730/3, Ostrava za-
stoupenou Petrem Hnízdou, jednatelem a Obcí Horní Suchá pro veřejnou 
zakázku „Sportoviště u ZŠ Těrlická 969, Horní Suchá“ za cenu 25 000,- Kč 
bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Ing. Pav-
lem Kurečkou MOSTY s. r. o., U Studia 33, Ostrava–Zábřeh zastoupenou 
Ing. Pavlem Kurečkou a Obcí Horní Suchá na provádění autorského dozo-
ru projektanta dle požadavků objednatele pro stavbu „Most přes trať ČD 
na ul. 6. srpna v Horní Suché“ za cenu hodinové sazby 480,- Kč výkon 
činnosti na hodinu plus náklady na cestu dle ujetých km – 6,80 Kč za 1 km.

III.2.18. Zasedání RO dne 24.7.2008
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí návštěvu Ing. Jana Lipnera 
a pí. Ivety Martiníkové na odboru školství Magistrátu města Havířova 
u pí. Vašínové za účelem objasnění možností MMH při přerozdělování fi-
nančních prostředků na mzdy dle krajských normativů u našich základ-
ních škol. Bylo zjištěno, že tyto nevybočují z průměru v rámci regionu obce 
s rozšířenou působnosti. Magistrát města Havířova nemá žádnou možnost 
přerozdělování finančních prostředků zasílaných krajem, funguje pouze 
jako koordinátor a pro sběr dat. Pokud škola vyvolá dohadovací řízení, 
prošetřuje konkrétní podmínky a dává stanovisko. Zejména u národnost-
ního školství zvýhodněného koeficientem však tuto možnost u našich škol 
nepředpokládá.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi TECH-
NOPROJEKT, a. s., Havlíčkovo nábřeží 38, 736 16 Ostrava–Moravská Os-
trava zastoupenou Ing. Martinem Zuštíkem, předsedou představenstva 
a generálním ředitelem a Obcí Horní Suchá, na vypracování projektové 



51

dokumentace „Projekt regenerace a rozvoje Průmyslové zóny František“ 
za cenu 116 144,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Ing. Lubomíra Golasov-
ského zástupce fa TEDEAS s. r. o., který přednesl návrh na zpracování žá-
dosti o dotaci na rekonstrukci budovy TJ dolu František za těchto podmínek:
– vypracovat energetický audit za cenu cca 40 000,- Kč
– zpracování žádosti pro dotační řízení cca 20 000,- Kč
 – v případě obdržení dotace činí smluvní odměna z částky do 2 mil.Kč 

2 % nad 2 mil. Kč 1 %
 – při konečném přiznání dotace bude poskytnuta jednorázová sleva 

40 % z honoráře firmy
 – nutno dořešit otázky vlastnických vztahů k pozemkům pod budovou 

a jejím okolí
Předpokládané stavební úpravy budovy TJ:
– rozšíření sociálního zázemí
– zateplení
– výměna oken
– změna systému vytápění
– zachování sálu s rozšířením možností jeho využití (tréninky fotb. pří-

pravky,…)
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru p. Ondřeji 
Brodovi, Stavební 1220/8, Horní Suchá ve výši 6 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi fa PRO-
JEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.,Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava–Poruba 
zastoupenou Ing. arch. Jaroslavem Kotkem, jednatelem společnosti a Obcí 
Horní Suchá na vyhotovení projektové studie „Stavební úpravy mechanické 
a zámečnické dílny v Průmyslové zóně František, Horní Suchá“ za cenu 
54 740,- Kč vč. DPH.

III.2.19. Zasedání RO dne 7. 8. 2008
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Mariana Janeczka, 
Hornosušská 85, Horní Suchá k projednání odkoupení litinového kříže 
na ul. Hornosušská (kulturní památka), části pozemku parc.č. 908/1 (ko-
lem kříže) a pozemků parc.č. 1035/5, 1035/4 a 1021 (pokračování biokori-
doru do lesíku „Štěrkula“) vše v k.ú. Horní Suchá.
Dle vyjádření p. Janeczka není ještě pevně rozhodnut o prodeji pozemku par-
c.č. 1021. Ostatní pozemky (biokoridor) p. Janeczek prodá za cenu 20,- Kč 
za m2.
Část pozemku parc.č. 908/1 cca 350 m2 (jedná se o pozemek pod křížem 
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a plochy kolem) za cenu 50,- Kč za m2 s tím, že bude ponechán pruh v šíři 
cca 6m na průjezd zemědělské techniky z ul. Hornosušské na pole (zůstane 
v majetku p. Janeczka)
Kulturní památku litinový kříž p. Janeczek daruje obci Horní Suchá bez-
platně.
Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce odkoupení pozemků 
parc.č. 1035/5, 1035/4 a 1021 v k.ú. Horní Suchá od p. Mariana Janeczka, 
Hornosušská 85, Horní Suchá za cenu 20,- Kč za m2 do majetku obce.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá zastoupenou 
Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a Speciální technologie, s. r. o., Hlu-
binská 917/20, Ostrava zastoupenou Ing. Michalem Bieleszem jednatelem 
na pronájem části pozemku parc.č. 1055/1 v k.ú. Horní Suchá v Průmys-
lové zóně František označeného jako plocha „C1“ o výměře cca 2 500 m2 
za cenu 22 500,- Kč/rok.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce spol. SWP Tra-
ding p. Kočího, který představil zástupce společnosti pověřeného obchodem 
s obilím a vysvětlil systém nákupu obilovin a následného uskladnění v mlý-
nech Šenov. Je vybrán dodavatel stavby – VUCHZ Brno (i technologie). Je-
diný problém je zatím v získání úvěru, který by měl být do konce prázdnin 
vyřešen. Dále rada obce vyslechla informace o rozjezdu podobného závodu 
v Trmicích (Ústí nad Labem), kde se firma SWP podílela na jeho úpravách 
za účelem odstranění zvýšené pachovosti provozu.
– Rada obce Horní Suchá schválila pronájem části pozemku parc.č. 1055/1 
v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František (plocha C3) o výměře cca 
2 980 m2 za cenu 26 820,- Kč/rok p. Petru Dočkalovi, Dr. Glazera 7/1228, 
Horní Suchá.

III.2.20. Zasedání RO dne 21. 8. 2008
– Rada Obce Horní Suchá se seznámila se situací týkající se přeložky ply-
novodu v nově budované severní cestě v PZF, (ul. Průmyslová) a cenovými 
nabídkami dvou firem pro tuto stavbu:
 – HOMOLA a. s. za cenu 622 803,- Kč bez DPH
 – DAJDA za cenu 330 000,- Kč vč. DPH
Rada obce rozhodla o realizaci přeložky plynovodu firmou DAJDA za cenu 
330 000,- Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a FITE a. s., Výstavní 2224/8, Ostrava–Ma-
riánské Hory zastoupenou Ing. Pavlem Bartošem, předsedou představen-
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stva a GŘ na pronájem pozemků parc.č. 1055/1, 1055/33 (část plochy E1) 
a pozemků parc.č. 1055/69, 1055/31 a 1055/139 plocha G v k.ú. Horní 
Suchá v Průmyslové zóně František o celkové výměře cca 4 896 m2 za cenu 
44 064,- Kč za rok.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitos-
ti uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a MaDeX, s. r. o., Dětmarovice 109, za-
stoupenou Jaromírem Mazurkem, jednatelem společnosti, kterým se zvyšuje 
celková výměra pronajatého pozemku na cca 5 880 m2 za cenu 52 920,- Kč/
rok s účinností od 1. 9. 2008.
– Rada obce Horní Suchá schválila zhotovení směrové tabule v Průmyslo-
vé zóně František subjektů sídlících ve správní budově čp. 1370/5 za cenu 
11 412,- Kč vč. DPH. Zhotovitelem bude euroB.A.CH s. r. o., reklamní agen-
tura DARA, Mírová 1, Havířov.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a ENERGY INVEST s. r. o., Tomkova 180, Hra-
dec Králové, zastoupenou Janem Bicanem, jednatelem společnosti na pro-
nájem nebytových prostor umístěných v III. NP západního křídla správní 
budovy čp. 1370/5 v PZF. Nájem se sjednává na dobu určitou od 15. 7. 2008 
do 30. 11. 2008, nájemné za toto období činí 14 524,- Kč.
– Rada Obce Horní Suchá souhlasila v souladu s ustanovením zákona 
č. 561/2004 Sb., s udělením výjimky v počtu žáků v 6 třídách Základní ško-
ly a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá, a to na počet 68 v 6 třídách. 
Celkem je snížen počet žáků o 4 v 6 třídách ZŠ.
– Rada Obce Horní Suchá schválila jednostranné zvýšení nájemného v by-
tech ve vlastnictví Obce Horní Suchá s regulovaným nájemným na část-
ku 20,58 Kč/m2 od 1. 1. 2009 a oznámení této skutečnosti nájemcům 
do 30. 9. 2008 dle vzoru „Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného“.
– Rada obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější cenovou nabídku SmVaK 
a. s., 28. října 169, Ostrava na monitoring kanalizace v délce 400 m pro stav-
bu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – II. eta-
pa“ – ul. Sportovní a ul. Těrlická v nutném rozsahu včetně čištění kanaliza-
ce za cenu 54 102,16 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000,- Kč:
 a) Ing. Jaroslavu Bahníkovi, Těrlická 38/101, Horní Suchá
 b) Šárce Bahníkové, Těrlická 38/101, Horní Suchá

III.2.21. Zasedání RO dne 4. 9. 2008
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– Rada obce Horní Suchá nesouhlasila s návrhem osazení svislého dopravní-
ho značení v souvislosti s požadovaným rozlišením přednosti v jízdě na kři-
žovatce ul. 6. srpna a Volontérská v Horní Suché dle situačního plánku 
(rozlišení hlavní a vedlejší komunikace, značka „STOP“ na ul. Volontérské). 
Rada obce rozhodla prověřit možnost zřízení obytné zóny na komunikacích 
ul. Volontérská a Na Koutech (od ul. Těrlická po ul. 6. srpna).
– Rada obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy 
na byt. č. 3 na ul. Stavební 2a, čp. 1226 v Horní Suché, v II. poschodí o ve-
likosti 0+2 s p. Ingrid Niedobovou, Vnitřní 1098/21, Horní Suchá s tím, že 
tato smlouva bude uzavřena na dobu určitou o délce 3 měsíce.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní 
Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a Lucií a Kamilem 
Glumbikovými, Vrchlického 12/1481/, Havířov–Podlesí na umístění sjezdu 
v pozemku parc.č. 1522/4 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o parcelu na ul. Končinovka.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou 
p. Ladislavem Čečotkou, jednatelem na opravu a nátěr autobusových čeká-
ren v obci Horní Suchá za cenu 33 753,76 Kč plus DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
500,- Kč p. Pavlu Kováčovi, nar. 26. 3. 1974, bytem Horní Suchá, Stavební 
1223/5 za udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kte-
rý dovršil počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu prostor a tepelného 
hospodářství v objektu Domova seniorů – Vnitřní 921, Horní Suchá uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá a PROENERGO TRADE s. r. o., K Zimovud-
ce 364, Orlová, zastoupenou Ing. Jiřím Pirochtou za cenu 1 000,- Kč ročně. 
Podmínkou uzavření smlouvy je dodávka a provoz zařízení na výrobu tepel-
né energie z biomasy nájemcem.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a CARBO PYRO s. r. o., Potoční 88/4, Horní 
Suchá, zastoupenou p. Miroslavem Dočkalem na pronájem části pozemku    
parc.č. 1055/1 plocha C3 v Průmyslové zóně František v Horní Suché, o vý-
měře cca 2 980 m2 za cenu 26 820,- Kč ročně.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Františkem Dajdou, Dělnická 46, Havířov–Suchá na pře-
ložku hlavního řádu plynovodu ul. Průmyslová, zhotovení 3 přípojek plynu 
a 2 vodovodních přípojek za cenu 299 556,60 Kč vč. DPH.
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III.2.22. Zasedání RO dne 18. 9. 2008
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí objed-
natelem Obcí Horní Suchá a společnosti Beskydská stavební, a. s., Frýdec-
ká 225, Třinec, IČ 45193509 pro veřejnou zakázku stavby: „Sportoviště u zá-
kladní školy ul. Těrlická v Horní Suché“ za cenu 8 188 716,00 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a KARIN, spol. s r. o., Česká 1198/2, Havířov–Město zastoupe-
nou p. Tompošovou Emilií, ředitelkou společnosti na zabezpečení a prová-
dění úklidových prací pro objekt ve vlastnictví obce Horní Suchá na ul. Sta-
vební 1226/2b za cenu 50,- Kč/byt/měsíčně v celkové roční výši 3 600,- Kč 
za vchod.
– Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o činnosti a odměně v jednotce 
Sboru dobrovolných hasičů obce Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní 
Suchá a Sborem dobrovolných hasičů, Centrum 468, Horní Suchá, zastou-
penou p. Rostislavem Krhovjakem, velitelem JSDHO za finanční odměnu 
ve výši 12 000,- Kč poskytnutou jednou ročně členům JSDHO.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a p. Dušanem Šuvarou, Dlouhá třída 817/6, 
Havířov–Město na pronájem nebytových protorů ve III. NO západního kří-
dla správní budovy čp. 1370/5 v průmyslové zóně František v Horní Suché 
na dobu určitou od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 za cenu 3 613,- Kč za celou 
dobu trvání nájmu. Cena služeb bude vyčíslená a účtovaná po skončení ná-
jemního vztahu.

III.2.23. Zasedání RO dne 26. 9. 2008
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace PaedDr. Jaromíra 
Zelníčka, jeho zástupkyni PaedDr. Melanii Rojkovou a účetní p. Šárku Bah-
níkovou a vyslechla následující informace:
 – úbytek dětí na 344, což znamená ztrátu 112 tis. Kč na platech, po-

stupně se stav zvyšuje, nyní 349 žáků, pokles se předpokládá i v příštím 
roce, bude otevřena pouze jedna 1. třída a jedna třída na stupni 6. To 
sebou nese nutnost propuštění 1 pedagoga (21,13 uč.)

 – žádost o zvážení situace ve mzdových prostředcích
 – střecha školní kuchyně v současné době bez problémů
 – nutná reklamace upevnění solárních panelů na střeše tělocvičny 

(do tělocvičny zatéká voda), zajistit přes firmu, která upevnění proved-
la (HORNSTAV CZ Horní Suchá)



56

 – zajištěn Evropský vzdělávací program realizovaný v ČR Comenius, 
který je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší od-
borné školy. Cílem je podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku 
jazyků a mezikulturní výchovu ve školách. ZŠ byla vybrána pro zařaze-
ní v tomto programu celoživotního učení.

 – požadavek na výměnu oken ve škole – řešit komplexně se zateplením 
střechy školy (dotační tituly), do konce října připravit finanční náklady

 – v auditu s návratnosti tepelných zdrojů se počítá po zateplení budovy
 – nákup tepla pro školu – Dodatek č. 14 o ceně tepla ke smlouvě uzavře-

ní s Proenergo Trade Orlová od 10/2008 539,5 Kč/GJ
 – nespokojenost s provozem kotelny a ani s úklidem, lepší variantou se 

zdá vlastní kotelník, ale škola nemá vlastní fin. prostředky na mzdy. 
Ředitel školy navrhl na zasedání RO 26. 6. 2008 (usnesení č. 297/08/
RO) změnu až po dořešení změny systému vytápění ZŠ

 – p. Bahníková – spolupráce v otázce ekonomické je zatím dobrá, v nové 
práci se orientuje

 – PaedDr. Rojková – po pedagogické stránce je spokojená, podpora ško-
ly obcí je nadstandardní než bývá na jiných školách, mimoškolní čin-
nost je velmi dobrá

 – aktivity pro přilákání dětí do naši ZŠ – projednávání otázky příspěv-
ku pro nultý ročník, případně u 4. stupně MŠ možnost proplacení pro 
tyto dětí např. stravného (28,- Kč na den na jedno dítě, je to levnější 
než financování letního tábora a účinek je dlouhodobý), zvážit možnost 
sportovní školy, další varianty např. mažoretky

 – školní družina 100,- Kč, mateřská škola 300,- Kč, ve 2/3 jsou sociální 
případy od poplatků osvobozeny

– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční odměny ve výši 
10 000,- Kč řediteli Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěv-
ková organizace PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi za III. čtvrtletí roku 2008.
– Rada Obce Horní Suchá schválila tyto Smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí 
Horní Suchá a VS projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava–Vítkovice:
a) č. 08/056 pro stavbu „MK ul. Lesní v Horní Suché“ včetně projednání 

s vlastníky dotčených parcel, rozpočtu a zaměření skutečného stavu pro 
projektovou dokumentaci za cenu 98 294,- Kč vč. DPH

b) č. 08/055 pro stavbu „Stavební úpravy stávající MK ul. Dvojitá v Horní 
Suché“ včetně projednání s vlastníky dotčených parcel, rozpočtu a zamě-
ření skutečného stavu pro projektovou dokumentaci za cenu 70 686,- Kč 
vč. DPH

c) č. 08/054 pro stavbu „Stavební úpravy stávající MK ul. Šikmá v Horní 
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Suché“ včetně projednání s vlastníky dotčených parcel, rozpočtu a zamě-
ření skutečného stavu pro projektovou dokumentaci za cenu 54 978,- Kč 
vč. DPH

d) č. 08/053 pro stavbu „Úprava silnice II/474 ul. Těrlická v prostoru 
ZŠ Horní Suchá“, projektová dokumentace bude řešit úpravu komuni-
kace, chodníků, sadové úpravy, osvětlení přechodu, veřejné osvětlení, 
čekárnu, přeložku NN, autobusový záliv za cenu 170 170,- Kč

– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a p. Dušanem Šuvarou, Dlouhá třída 814/6, Havířov na zho-
tovení 16 ks odboček z šachtic na kanalizaci v Průmyslové zóně František 
v Horní Suché za cenu 572 187,70 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání prezentace obce v připravova-
né publikaci spol. ACR – Alfa s. r. o., Boleslavova 27/36, Praha 4 pro Morav-
skoslezský kraj v rozsahu 1/2 strany za cenu 16 660,- Kč vč. DPH.

III.2.24. Zasedání RO dne 2. 10. 2008
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 2 000,- Kč Ing. Edvardu Polokovi, Mlýnská 8/991, Horní Suchá
b) ve výši 1 000,- Kč p. Rudolfu Kršňákovi, Komenského 253, Žleby
c) ve výši 1 000,- Kč p. Radovanu Daleckému, Voděrady 52
jako kompenzaci nákladů spojených s darováním spoluvlastnických podílů 
na pozemcích.
– Rada obce Horní Suchá přijala účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbor-
nou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize materiálu 
a techniky jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 3 200,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila zhotovení informační tabule v PZF 
za nově přepracovanou kalkulaci, která činí 13 423,- Kč vč. DPH. Důvo-
dem ke změně ceny je nové uchycení jednotlivých vyměnitelných tabulek 
k podkladové desce přišroubováním. Původní verze orientační tabule byla 
navržena pouze na zasouvání bez zabezpečení proti samovolnému uvolnění 
nebo odcizení.
– Rada obce Horní Suchá na základě žádosti p. Bronislava Faji, Volontér-
ská 756, Horní Suchá ze dne 1. 10. 2008 udělila souhlas s napojením vo-
dovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 756 na ul. Volontérské na vodovod 
ve vlastnictví obce DN 80 PE – ul. Volontérská, Horní Suchá na pozemku 
parc.č. 1719/2 v k.ú. Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o převedení databáze AKS 
DAWINCI a začlenění dat do Regionálního kooperačního systému DAWINCI 
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(RKS DAWINCI) uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Regionální knihovnou 
Karviná, Centrum 2299, Karviná–Mizerov zastoupenou PhDr. Halinou 
Molinovou, ředitelkou. Převod dat a začlenění databáze do RKS DAWINCI 
bude zdarma.
– Rada obce Horní Suchá stanovila celkový počet zaměstnanců obce zařa-
zených v obecním úřadu na 15. Snížení počtu je způsobeno ukončením pra-
covního poměru 1 zaměstnance.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení REACONT, a. s., Havlíč-
kovo nábřeží 38/2728, Ostrava ze dne 1. 10. 2008 týkající se neakceptace 
konání obecního plesu v lednu 2009 z důvodu rozsáhlých oprav v Kultur-
ním domě v Horní Suché v těchto prostorách. Rada obce pověřila JUDr. Pro-
mnou prostudováním smlouvy o prodeji kulturního domu a navržením dal-
šího postupu obce vyplývajícího ze vzniklé situace.
Poznámka: V kupní smlouvě je věcné břemeno, které se týká využívání KD pro 
akce pořádané obcí, vzniklá újma, apod.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Ing. Pavlem Kurečkou MOSTY s. r. o., U Studia 2654/33, 
Ostrava–Zábřeh IČ 27764613 na zpracování projektové dokumentace pro 
stavbu „Most ev.č. MK-4 přes zrušenou železniční vlečku na ul. Firlovka 
v Horní Suché“ za cenu 246 627,50 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku Nadačního fondu spor-
tovních veteránů, Práčská 2672, Praha zastoupenou Ing. Karelem Strnadem 
ze dne 22. 9. 2008 na spoluúčast Obce Horní Suchá při realizaci projektu 
zřízení a provozování sportovního klubu vzpěračského sportu ve spolupráci 
s p. Otou Zarembou. Rada obce pověřila správce Sportovní haly p. Miro-
slava Klímka zajištěním prostor pro nově vzniklý vzpěračský klub v Horní 
Suché.
– Rada obce Horní Suchá projednala žádost p. Jindřicha Navrátila, U Tra-
tě 1377/2a Horní Suchá o plynofikaci rodinného domu ze dne 15. 9. 2008 
a konstatovala, že tato žádost již byla projednána radou obce jednou, a to 
dne 24. 1. 2008 usnesením č. 36/08/RO s usnesením, že „Obec Horní Suchá 
nepředpokládá další rozšiřování plynofikace obce. Nebude se tedy podílet 
ani na zajištění plynofikace výše uvedené nemovitosti“.
– Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek ke smlouvě na dodávku tepelné 
energie ze dne 22. 12. 2003, Dohoda o ceně tepla a provozování zařízení 
uzavřené mezi PROENERGO TRADE s. r. o., K Zimovudce 364, Orlová za-
stoupenou Ing. Jiřím Pirochtou, jednatelem a Obcí Horní Suchá, týkající se 
navýšení ceny tepla od 1. 10. 2008.
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III.2.25. Zasedání RO dne 23. 10. 2008
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková 
organizace Mgr. Bohdana Prymuse a vyslechla následující informace:
– aktuální stav:
 – 67 žáků základní školy
 – 31 žáků mateřské školy
 – učitelský sbor je stabilizován, nejsou problémy
 – ZŠ se účastnila „školy v přírodě“ v Polské republice u Baltského moře, 

náklady činily 3 500,- Kč za celou akci
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny za 3. čtvrt-
letí 2008 ve výplatním termínu za říjen 2008 řediteli Základní školy a ma-
teřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková or-
ganizace Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 8 000,- Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Licenční smlouvu o veřejném provozová-
ní hudebních děl uzavřenou mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, o. s., Zahradní 1282/10, Ostrava a Obcí Horní Suchá. 
Jedná se o autorské poplatky za konání akce „Fedrování s folklórem“ dne 
20. 9. 2008 ve výši 1 645,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s návrhem smluv vypracovaných 
JUDr. Pavlou Promnou, Havířov a uzavřených mezi Tělovýchovnou jedno-
tou Dolu František o. s. Horní Suchá a Obcí Horní Suchá, Horní Suchá:
 – Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy (pozemek pod budo-

vou) a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (přístup k budově)
 – Darovací smlouva (budova) a smlouva o zřízení věcného břemene 

(budova pro TJ).
Rada obce doporučila předložit tyto smlouvy zastupitelstvu obce až po doře-
šení dalšího provozu budovy čp. 869 na pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Horní 
Suchá. Problémem je zejména fakt, že v současné době nelze právně zajistit 
(do vypršení lhůty pro převod pozemků) přístup obce k budově pomocí zří-
zení věcného břemene. Tento fakt nutno neprodleně znovu prokonzultovat 
s právníkem obce, odstranit dílčí nedostatky smluv a předložit je znovu radě 
obce.

III.2.26. Zasedání RO dne 30. 10. 2008
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi spol. Dušan Šuvara, Dlouhá třída 814/6, Havířov–Město a Obcí Hor-
ní Suchá. Předmětem dodatku je odstranění 32,5 m3 armovaného betonu 
z výkopu při zhotovování 16 odboček ze šachtic na kanalizaci v PZF. Cena 
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za odstranění betonu je 71 500,- Kč vč. DPH, celková cena díla se zvyšuje 
na 643 687,70 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 6/2008. Příjmy 
se zvyšují o 1 820,2 tis. Kč, výdaje o 746,2 tis. Kč, financování se snižuje 
o 1 074 tis. Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvy o provedení zimní údržby 
v období 2008/2009 dle platného plánu zimní údržby místních komunikací 
uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a:
 – Romanem Siwkem, Stonavská 66a/62, Horní Suchá
 – Danielem Křižánkem, Chotěbuzská 808, Albrechtice
 – Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321, Horní Suchá.
za cenu 500,- Kč plus DPH za hodinu použití vlastních mechanizmů.
– Rada Obce Horní Suchá schválila místní úpravu provozu na pozemních 
komunikacích a to zřízení obytné zóny v oblasti komunikací ul. Volontérská 
a Na Koutech.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací spol. HORN-
STAV CZ, s. r. o., Horní Suchá pro stavbu „Stavební úpravy stávající komu-
nikace na místním hřbitově v Horní Suché“. Jedná se o rozšíření ukončení 
2 ks vjezdů u vstupních bran, dále změnu nivelety v úsecích, které bylo nut-
no přizpůsobit stávajícím hrobům. Cena víceprací je 57 017,90 Kč vč. DPH. 
Celková cena díla je 1 600 217,19 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá, zastoupenou jedna-
teli Miroslavem Židkem a Jiřím Skupinem a Obcí Horní Suchá, pro stavbu 
„Stavební úpravy stávající komunikace na místním hřbitově v Horní Su-
ché“, kterým se navyšuje cena díla o 57 017,90 Kč vč. DPH, a tím se navyšuje 
celková cena díla na 1 600 217,19 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi JUBAR 
spol. s r. o., Stonava 842, zastoupenou Vladimírem Bártem, Jednatelem spo-
lečnosti a Obcí Horní Suchá, na provádění stavebně montážních prací stav-
by „Stavební úpravy odvodnění MK ul. Na Stavech v Horní Suché“ za cenu 
1 088 523,- Kč vč. DPH.

III.2.27. Zasedání RO dne 13. 11. 2008
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zřízení a užívání VOIP (inter-
netového) telefonního čísla uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná, 
Centrum 2299, Karviná–Mizerov, zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou 
a Obcí Horní Suchá.
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– Rada obce Horní Suchá schválila:
a) jmenování nového člena školské rady jmenovaného zřizovatelem 

na funkční období tří let pro Základní školu a mateřskou školu Hor-
ní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá p. Jana 
Charváta, Starodvorská 710/2, Horní Suchá

b) prodloužení mandátu stávajícího člena školské rady jmenovaného zři-
zovatelem na funkční období tří let pro Základní školu a mateřskou 
školu Horní Suchá, příspěvková organizace, p. Ivety Martiníkové, Slo-
vanská 3/1221, Havířov.

– Rada obce Horní Suchá schválila prodloužení mandátu členům školské 
rady Základní školy s polským jazykem vyučovacím, příspěvková organiza-
ce, Těrlická 407, Horní Suchá, které jmenovala Obec Horní Suchá, tj. p. Ive-
tě Martiníkové a Ing. Karolu Siwkovi.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a společnosti HORNSTAVCZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá, 
zastoupenou jednatelem Jiřím Skupinem a Miroslavem Židkem na dodava-
tele stavebně montážních prací pro stavbu „Zateplení garáže požární zbroj-
nice v Horní Suché“ a „Oprava odvodnění a soklu obj. Obecního úřadu 
v Horní Suché“ za cenu 559 833,15 Kč vč. DPH.
– Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Hor-
ní Suchá a společnosti MADT a. s., Slezská 950, Orlová–Poruba, IČ 2581999 
zastoupenou jednatelem Ing. Richardem Juřicou, druhým místopředsedou 
představenstva na dodavatele stavebně montážních prací pro stavbu „Opra-
va střechy na obj. mechanické dílny v areálu PZ František v Horní Suché“ 
za cenu 2 352 272 Kč vč. DPH.

III.2.28. Zasedání RO dne 1. 12. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fa VS projekt, s. r. o., 
Na Obvodu 45/1100, 703 Ostrava–Vítkovice IČ 25385054 na zpracování 
projektové dokumentace včetně polohopisného a výškopisného zaměření, 
DÚR vč in. činnosti, DSP vč. inženýrské činnosti a položkového rozpočtu pro 
stavbu „Spojovací chodník ul. U Zastávky ul. Končinovka v Horní Suché“ 
za cenu 54 740,00 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje věcně provedení víceprácí pro stavbu 
„Stavební úpravy obj. č.p. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům senio-
rů v Horní Suché“ a to provedení stavebně montážních prací pro opticko-
akustický signalizační systém MDC SV04, který slouží pro signalizací mezi 
pacienty a zdravotnickým personálem za cenu 33 466,63 Kč vč. DPH. Toto 
zařízení je součástí projektové dokumentace, ale projektantem nebyl před-
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ložen položkový rozpočet a tím toto zařízení nebylo součásti zadávací doku-
mentace a nemohlo byt oceněno dodavatelem stavby.
– Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor o velikosti 
cca 126,5 m2 ve II. NP ve Sportovní hale v Horní Suché na ul. Těrlická 1356 
p. Martinu Čechovi, Kmochova 1211/4, Havířov za cenu 500,- Kč za m2.

III.2.29. Zasedání RO dne 11. 12. 2008
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Hor-
ní Suchá PaedDr. Jaromíra Zelníčka a ekonoma školy p. Šárku Bahníkovou 
a vyslechla následující informace:
– Byla provedena veřejnosprávní kontrola za 2. pololetí 2007 a 1. pololetí 

2008. Zjištěné skutečnosti:
 Kontrola opatření z poslední veřejnoprávní kontroly:
 1) ZŠ provařila o 15 981,- Kč méně, než vybrala od strávníků. Opatření 

realizována chybně, nutná oprava rozúčtování DPH
 2) Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2007:
 – Finanční situace školy je stabilní.
 – Fondy jsou dostatečně kryté
 – Úroveň vedení účetní evidence – nedostatky:
 – Účetnictví nelze považovat za průkazné
 Ředitel příspěvkové organizace předloží postup řešení nápravy 

s Ing. Mojžíšovou za nedodržení pracovní povinnosti (doložit k auditor-
ské zprávě) a neprodleně předloží zdůvodnění neprovedení dokladové 
inventury v roce 2007. Pokud budou v inventuře k 31. 12. 2008 zjištěny 
rozdíly, zřejmě způsobené chybami v účetnictví v předchozích letech, 
tyto nutno zpětně dohledat a provést opravu účtování.

 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola za 1. pololetí 2008
 – Porovnáním nákladů a výnosů ze školního a závodního stravování 

byly zjištěny tyto rozdíly:
 – tržby školního stravování jsou o 60 tis. vyšší než náklady
 – tržby závodního stravování jsou o 15 tis. nižší než náklady
 – tento nesoulad způsobuje hrazení nákladů na potraviny z příspěvku 

na provoz a měl by být hrazen strávníky.
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměny za 4. čtvrtletí 2008 
ve výplatním termínu za prosinec 2008 řediteli Základní školy a mateřské 
školy Horní Suchá, příspěvková organizace PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi 
ve výši 5 000,- Kč.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
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a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková 
organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymuse.
Informace:
 – v současné době škola nemá žádné zásadní problémy
 – odstranění problémů se svody dešťové vody
 – kontrola spotřeby energií 1× za měsíc
 – ekonomické vyhodnocení stěhování školy do jedné budovy. V součas-

né době není možno srovnat spotřebu el. energie za rok 2007–2008. 
Spotřeba plynu je o cca 40 % nižší.

– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměny za 4. čtvrtletí 2008 
ve výplatním termínu za prosinec 2008 řediteli Základní školy a mateřské 
školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace 
Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 10 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací fa VAPES 
CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, na provedení prací pro stavbu 
„Stavební úpravy obj. č.p. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů 
v Horní Suché“ a to:
a) zmenšení okenních otvorů na severní straně objektu a snížení oken 

na jižní straně objektu za cenu 343 619,82 Kč vč. DPH
b) provedení opticko akustického signalizačního systému MDC SV04, kte-

rý slouží pro signalizaci mezi pacienty a zdravotnickým personálem. 
Toto zařízení nebylo součástí zadávací dokumentace a nemohlo byt oce-
něno dodavatelem stavby. Cena 335 466,63 Kč vč. DPH

c) vyrovnání nejednotných výšek podlah po bouracích pracích I.a II. NP 
za cenu 348 060,56 Kč vč. DPH

d) úpravy povrchu podlahy – potěry a kari sítě pro I. a II. NP (rozsah pra-
cí chybí v zadávací dokumentaci) za cenu 319 247,47 Kč vč.DPH

Cena víceprácí celkem je 1 346 394,35 Kč vč. DPH
– Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezí objednatelem Obcí Horní Suchá Sportovní 3/2, Horní Suchá a společ-
nosti VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednate-
lem Ladislavem Čečotkou o provádění stavebních prací pro stavbu „Staveb-
ní úpravy obj. Č.p. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní 
Suché“, kterým se zvyšuje cena díla o cenu víceprací a to o 1 346 394,35 Kč 
vč. DPH. Cena díla celkem je 18 768 337,70 vč. DPH. Tímto dodatkem se také 
prodlužuje termín ukončení stavebních prací do 15. 3. 2009.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá a společností KOPTEX NOVA 
s. r. o., T.G.Masaryka 24, Karviná–Fryštát, IČ 25390031 na pro vedení sta-
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vebně montážních prací a to frézování a vložkování komínu nerez vložkou 
včetně napojení na kotel na obj. 921/5 na ul. Vnitřní v Horní Suché za cenu 
53 862,97 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila žádost sboru Církve bratrské v Horní 
Suché ze dne o změnu kulturního projektu takto:
dopravné z 9 600,- Kč na 6 600,- Kč
ceny do soutěže z 5 000,- Kč na 5 000,- Kč
pronájem tábořiště z 0 000,- Kč na 4 000,- Kč.
Jedná se o neplánovaný letní dětský tábor pro děti z volnočasového klubu 
Maják.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi Mar-
tinem Čechem, Komochova 4/1211, Havířov a Obcí Horní Suchá, na proná-
jem nebytových prostorů v I. poschodí Sportovní haly na ul. Těrlické čp. 1356 
o výměře 126 m2 na dobu neurčitou od 16. 12. 2008 za cenu 500,- Kč za m2, 
tj. 63 000,- Kč/ročně.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000,- Kč Mgr. Ondřeji Wiewiórkovi, Čáslavská 1825/9, Český Těšín.
Poznámka: Kompenzace nákladů při majetkovém vypořádání nemovitostí 
v k.ú. Horní Suchá.

III.2.30 Zasedání RO dne 31.12.2008
– Rada Obce Horní Suchá schválila prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3 
velikosti 2+kk v 2.NP domu č.p.1226 v Horní Suché na ulici Stavební 2a 
s Ingrid Niedobovou za těchto podmínek:
 – cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje na 35,- Kč/

m2/měsíc
 – smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 

s možností prodlužování při splnění podmínek smlouvy.
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost p. Ladislavy Putíkové, 
K Prádlu 1015/25, Horní Suchá o obnovení nájemní smlouvy na byt č. 1 
na ul. K prádlu 1015 z důvodu úhrady veškerých dlužných částek za ná-
jemné, poplatku za odpad a možnosti složení kauce. Rada obce tuto žádost 
zamítla.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje dodatek ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
na území obce Horní Suchá, uzavřenou mezi ČSAD Havířov, a. s., Těšín-
ská 1297/2B, Havířov–Podlesí a Obcí Horní Suchá. Jedná se linku č. 6 a 13 
v systému MHD Havířov na území obce Horní Suchá. Dodatkem se zvyšuje 
prokazatelná ztráta pro období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 o 215 394,- Kč.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
Obcí Horní Suchá a IGEA s. r. o., Na Vlaše 3, Ostrava, zastoupenou Ing. Pe-
trem Kotlánem, jednatelem společnosti na akci „Odkanalizování a čištění 
odpadních vod v obci Horní Suchá – Napojovací body a kanalizační přípoj-
ky k RD v obci Horní Suchá“, kterým se mění termín ukončení projekčních 
prací a platební podmínky.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
Obcí Horní Suchá a Technoprojekt, a. s., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 
zastoupenou Ing. Martinem Zuštíkem, předsedou představenstva a gene-
rálním ředitelem na akci „Projekt regenerace a rozvoje průmyslové zóny 
František“, předmětem kterého je rozšíření předmětu smlouvy o činnost dle 
specifikace projekčních a inženýrských prací.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 
na Sportoviště u ZŠ Těrlická 969, Horní Suchá z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a Re-
gionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 
Ostrava zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady. 
Předmětem dodatku je změna termínu ukončení projektu do 30. 6. 2009.
– Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem 
Obcí Horní Suchá a dodavatelem JUBAR, spol. s r. o., Stonava 842, zastou-
penou Vladimírem Bártem jednatelem společnosti na provádění stavebně 
montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy odvodnění MK ul. Na Sta-
vech v Horní Suché“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavebních 
prací do 30. 5. 2009 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
– Rada Obce Horní Suchá revokovala usnesení č.558/08/RO takto: Rada 
Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem 
Obcí Horní Suchá a MADT a. s., Slezská 950, Orlová–Poruba, zastoupenou 
jednatelem Ing. Richardem Juřicou, druhým místopředsedou představen-
stva na dodavatele stavebně montážních prací pro stavbu „Oprava střechy 
na objektu mechanické dílny v areálu PZ František v Horní Suché“ za cenu 
2 784 017,- Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a MADT a. s., Slezská 950, Orlová–
Poruba, zastoupenou jednatelem Ing. Richardem Juřicou, druhým místo-
předsedou představenstva na dodavatele stavebně montážních prací pro 
stavbu „Oprava střechy na objektu mechanické dílny v areálu PZ František 
v Horní Suché“, kterým se prodlužuje termín provádění stavebních prací 
do 30. 1. 2009.
– Rada Obce Horní Suchá byla seznamená se studií „Jímání a akumulace 
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a odvod dešťových vod z areálu ZŠ Horní Suchá – ul. Těrlická do recipientu 
potoka Sušanka“ ve variantním řešení a konstatovala že:
 – je nutné znovu prověřit kanalizaci v ul. Pěší, ve studii chybí sběrač 

SmVaK
 – stávající dešťová kanalizace není ukončena v Sušance, ale ve sběrači
 – sběrač „F“ má jiný průběh
 – hloubka nádrže u DPS není 2 m, retence je jiná
 – kanalizace vedoucí od sportovní haly má jiné vedení
 – šachtice v okolí haly a na sever od základní školy jsou umístěny jinak
 – do navržené dešťové kanalizace jsou přimíchány splašky ze sportovní 

haly
 – nutno vrátit k přepracování
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby „Oddělení a odvádění 
dešťových vod od budovy OÚ Horní Suchá“ do seznamu oprav a investič-
ních akcí.
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí znalecký posudek vypracova-
ný Ing. Josefem Urbanem, Ostrava–Zábřeh „Stanovení obvyklé ceny nájmu 
v areálu Průmyslové zóny František pro pozemky, zasíťované a nezasíťo-
vané – parc.č. 1055/1, v obci Horní Suchá, k.ú. Horní Suchá, který udává 
cenu nájemného nezasíťovaného pozemku 4,- Kč za m2 na rok.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a SWP Trading v průmyslové zóně František. Tento 
dodatek mění cenu nájmu z nájemného tvořeného paušální částkou na ná-
jemné určené výměrou pronajatého pozemku a ceny za m2 a rok ve výši 
4,- Kč.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání právníka obce JUDr. Pav-
lu Promnou k projednání smlouvy se spol. Reacont (Slezský výzkum s. r. o., 
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava, dále jen SV). Jedná se o věcné bře-
meno pro konání obecních akcí v kulturním domě, který je v majetku této 
společnosti. Bylo konstatováno následující:
 – po dobu opravy objektu věcné břemeno užívání nezaniká, je třeba po-

čkat do ukončení oprav. Věcné břemeno nezaniká, pokud tyto prostory 
budou použity k účelu, pro který byla budova kolaudována

 – když nejde věcné břemeno využít, vzniká nárok na vyčíslení vzniklé 
škody a povinný ji musí zaplatit

 – pokud v důsledku přestavby zanikne právo využívání, SV musí zapla-
tit náhradu škody

 – v současné době zatím probíhají udržovací práce, které nemění cha-
rakter budovy
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 – věcné břemeno bylo zřízeno a pak byly započaté opravy
 – spol. SV věděla k čemu se zavazuje, když se smlouvou zavázala věcné 

břemeno strpět
 – stavební úřad + památkový ústav – charakter přestavby popsaný 

v dopise SV naznačuje, že je porušován zákon. Úpravy zřejmě podléhají 
vyjádření orgánu památkové péče

 – s návrhem na změnu věcného břemene obec nesouhlasí
 – další změny užívání nejsou možné
 – obec míní, že tato úprava břemene poškozuje základní smysl věcného 

břemene
 – nutno vznést písemný dotaz na VŠB, TÚO (Krajská hospodářská ko-

mora MSK)co to znamená, jaké jsou „požadované jistoty využívání bu-
dovy“, uvedené v dopise SV

 – malý sál – změna užívání možná – jediný ústupek, který lze připustit
 – vyčíslení škody v termínu po plese konaném v Dělnickém domě
 – pověřila JUDr. Promnou zpracováním písemné odpovědi spol. SV
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi 
Obcí Horní Suchá a Sportovním klubem, Vzpěračská škola Oty Zaremby 
Horní Suchá, zastoupenou Otou Zarembou na výpůjčku budovy čp. 329 
na pozemku parc.č. 267 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Bývalý dům chovatelů na ulici Centrum.
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Charity Javorník, Lidická 89, 
Javorník schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na provoz 
Domova pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava.
– Rada Obce Horní Suchá jmenovala ÚIK pro inventarizaci majetku a závaz-
ků Obce Horní Suchá ke dni 31. 12. 2008 v tomto složení – předseda p. Alfréd 
Lotter, členové Josef Žerdík a Halina Fialová. Dále vzala na vědomí Harmo-
nogram provedení řádné inventarizace a složení inventarizačních komisí.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Příkazní smlouvu uzavřenou mezi 
Obcí Horní Suchá a Ing. Janem Bártou, A. Jiráska 1523/1, Havířov pro 
výkon činností v rozsahu vymezeném realizační smlouvou uzavřenou mezi 
ČR – Ministerstvem financí a firmou TCHAS, spol. s r. o., pro činnost práv-
nické osoby při realizaci stavby „Průmyslová zóna František – Horní Su-
chá – projekt regenerace a rozvoje zóny“
– Rada Obce Horní Suchá schválila navýšení ceny vodného a stočného pro 
Průmyslovou zónu František v Horní Suché z důvodu navýšení cen SmVaK 
a. s., Ostrava platné od 1. 1. 2009 takto: vodné činí 31,95 Kč/m3, stočné 
27,12 Kč/m3. V souladu s kupními smlouvami nutno oznámit odběratelům 
vody změnu ceny.
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III.3. Nákup a přijetí daru pozemků

Obec Horní Suchá patří k obcím, které byly zasaženy důlní činností. 
V důsledku důlní činnosti došlo k postupnému vystěhování občanů ze zá-
padní a severní části obce. Pozemky byly postupně vykupovány OKD, a. s. 
V povědomí občanů byly tyto pozemky „obecní“ ale měly vlastníka nebo 
aspoň spoluvlastníka OKD, a. s. a později jeho právní nástupce. Typickým 
příkladem je park u obecního úřadu. O jeho majetkové vypořádání usilo-
vala obec od roku 1991. Vlastník nabídl obci cenu a ZO s cenou souhlasilo, 
nové vedení podniku od smlouvy ustoupilo a bylo všechno na začátku.

Pozemky, na kterých kdysi bylo kynologické cvičiště, byly postupně pře-
vedeny obci z majetku České republiky. Další pozemky byly částečně soukro-
mé, částečně v majetku OKD, a. s. Po několika letech tahanic, došlo v únoru 
roku 2008 k podpisu smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo 34/1 mezi 
RPG RE Land s. r. o. a Obcí Horní Suchá.

Dalším velkým problémem, na který naráží obec při většině stavebních 
řízení, je potok Sušanka, potok Koutňák a jejich bezejmenné přítoky. U poto-
ku Sušanka je velké množství spoluvlastnických podílů. Někteří spoluvlast-
níci bydlí mimo území ČR, nebo již zemřeli. Vypořádání jejich spoluvlast-
nických podílů je časově náročné vzhledem k tomu, že se jedná o občany 
narozené kolem roku 1900, je v mnoha případech nemožné najít dědice 
a obnovit dědická řízení. Přesto obec již uzavřela několik desítek darovacích 
smluv a tím získala většinový podíl. 

Taktéž některé pozemky pod komunikacemi v katastru obce mají v mno-
ha případech spoluvlastnictví OKD, a. s. a soukromé osoby. Tento fakt znač-
ně ztěžoval rozhodování obce v případě jejich oprav a údržby. Komunikace 
jsou značně opotřebené, nedostatečně odvodněné, bez krajnic. Rozpočtová 
pravidla, která jsou pro obec závazná, zakazují použití finančních prostřed-
ků na soukromý majetek. Oprava jedné komunikace je zatížením pro roz-
počet obce řádem v miliónech korun a proto vedení obce zastává názor, že 
občané Horní Suché by tyto pozemky měli obci v rámci reciprocity darovat.

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá v roce 2008 odkoupilo a nebo přijalo 
jako dar celkem na 250 parcelních čísel. Podrobnosti jsou v zápisech ze za-
sedání ZO.

III.4. Peníze na dvojjazyčné nápisy

V roce 2008 měl Moravskoslezský kraj na výdaje spojené s realizací Ev-
ropské charty regionálních a menšinových jazyků 5 milionů korun.
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Peníze bylo možno čerpat na instalaci cedulí s názvy obcí a označení 
veřejných budov v druhém jazyce v obci.

V kraji vznikl nárok na čerpání dotace z tohoto fondu 31 obcím, kde žije 
polská národnostní menšina.

Nejvíce „polskou“ obcí byl Hrádek, kde se k polské národnosti přihlá-
silo 42,7 % obyvatel, následoval Milíkov s 41 %, Košařiska 38 %, Vendryně 
35 %. Všechny obce byly na třinecku v okrese Frýdek-Místek. Na Karvinsku 
již měly dvojjazyčné nápisy obce Horní Suchá, Stonava, Chotěbuz a Český 
Těšín.

Pokud došlo k poškození nebo dokonce k zničení dvojjazyčných tabulí, 
o jejich opravu a tím i financování se musela postarat příslušná obec.

Článek „Obce opět mohou žádat o peníze na dvojjazyčnost“ – Havířov-
sko 13. 5. 2008 viz příloha č.32-08.

Článek „Naprawę uszkodzonych tablic finansują gminy“ – Głos Ludu 
12. 4. 2008 viz příloha č.34-08.

Článek „Dwujęzyczność kością w gardle“ – Głos Ludu 23. 12. 2008 – viz 
příloha č.59-08.
Poznámka: I v naší obci na ulici Těrlické došlo ze strany vandalů, možná nacio-
nalistů, k zatírání tabulí s názvem obce.

IV. Volby

Prezident republiky vyhlásil v termínu 17.–18. října volby do zastupi-
telstev krajů.

Všechny čtyři volební okrsky byly umístěny v Základní škole a ma-
teřské škole Horní Suchá, příspěvková organizace (česká základní škola) 
a byly otevřena 17. 10. v době od 14.00 hod. do 22.00 hod., 18. 10. v době 
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Oznámení o místě konání voleb bylo vyvěšeno na úřední desce v jazy-
ce českém, polském a cikánském.
Poznámka: Současně se v některých obvodech konaly volby i do jedné třetiny 
Senátu Parlamentu České republiky. V našem obvodě vyhlášeny nebyly.

IV.1. Moravskoslezský kraj – přehled zisků mandátů

Kandidující strana

číslo název 
Počet

mandátů
v %

48 Česká strana sociálně demokratická 31 47,69
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47 Občanská demokratická strana 18 27,69
1 Komunistická strana Čech a Moravy 11 16,92
12 Křesťanská a demokratická unie – Českoslo-

venská strana lidová
5 7,69

Celkem 65 100,00

IV.2. Výsledky voleb v Horní Suché

IV.2.1. Volební účast

Okrsek Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 860 181 21,05 181 178 98,34
2 927 402 43,37 402 399 99,25
3 864 410 47,45 409 398 97,31
4 922 357 38,72 357 356 99,72
Celkem 3 573 1 350 37,78 1 349 1 331 98,67

IV.2.2. Souhrnné výsledky hlasování za všechny okrsky

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 308 23,14
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 59 4,43
18 Strana zelených 19 1,42
19 Moravané 7 0,52
24 Osobnosti kraje 48 3,60
27 Národní strana 2 0,15
31 Nejen hasiči a živn.pro kraj 4 0,30
32 Strana zdravého rozumu 1 0,07
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0,00
37 SDŽ-Strana důstojného života 7 0,52
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 3 0,22
44 Demokracie 3 0,22
47 Občanská demokratická strana 233 17,50
48 Česká str.sociálně demokrat. 628 47,18
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 9 0,67
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První voliči

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Volby do zastupi-
telstva kraje“.

V. Hospodaření obce

V.1. Závěrečný účet za rok 2007

Zastupitelstvo Obce Horní Suchá projednalo na svém zasedání v za-
sedací místnosti v „červené škole“ 17. dubna 2008 závěrečný účet Obce 
Horní Suchá za rok 2007 a vyjádřilo bez výhrad souhlas s celoročním hos-
podařením.
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V.2. Rozpočet na rok 2008

Rozpočet Obce Horní Suchá na rok 2008 byl navržen a schválen jako 
vyrovnaný ve výši 120 mil. Kč.

ZO rozpočet schválilo na svém zasedání 20. prosince 2007.

V.2.1. Příjmová část

Schválený rozpočet 2008 – příjmová část
schváleno ZO 
20. 12. 2007

Položka Název Paragraf Rozpočet v Kč
Daňové příjmy

1111
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požit-
ků

6 500 000

1112 DPFO ze samost.výdělečné činnosti 100 000
1113 DPFO z kapitálových výnosů 300 000
1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem 10 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 500 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 1 100 000
1211 Daň z přidané hodnoty 13 500 000
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 8 000
1333 Poplatky za uložení odpadů 48 600 000
1334 Odvody za odnětí půdy ZPF 50 000
1335 Poplatky za odnětí lesních pozemků 0
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 100 000
1341 Poplatek ze psů 100 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000
1347 Poplatek za provozovaný VHP 160 000
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000
1361 Správní poplatky 300 000
1511 Daň z nemovitostí 1 300 000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 30 000
Součet 81 761 000
Dotace
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SDV 1 525 000
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 1 200 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 300 000
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 23 373 000
Součet 26 398 000
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Nedaňové příjmy

2343
Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob.
nerostů

2119 700 000

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2123 920 000
2131 Příjmy z pronájmů pozemků 2123 180 000

2132
Příjmy z pronájmů ost. nemovitost.a jejich 
částí

2123 1 145 000

2133 Příjmy z pronájmů movitých věcí 2123 33 000
2310 Příjmy z prodeje majetku 2123 10 000
2329 Ostatní nedaňové příjmy 2123 10 000
2122 Odvody příspěvkových organizací 3113 1 300 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 3 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 400 000
2321 Neinvestiční dary 3399 100 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3412 800 000

2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich 
částí

3412 85 000

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 3 800 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 30 000

2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich 
částí

3613 725 000

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 220 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3632 100 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 25 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 300 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3725 120 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4351 3 000
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4351 25 000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 20 000
2210 Přijaté sankční platby 6171 15 000
2310 Příjmy z prodeje drobného majetku 6171 15 000
2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 6171 80 000
2329 Ostatní nedaňové příjmy 6171 5 000
2141 Příjmy z úroků 6310 600 000
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 72 000
Součet 11 841 000
Celkem příjmová část rozpočtu 120 000 000
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V.2.2. Výdajová část

Paragraf Rozpočet v Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat 250 000
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 16 261 000
2212 Silnice 21 176 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 180 000
2310 Pitná voda 500 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 8 700 000
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000
3113 Základní školy 4 224 000
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, 
Těrlická 969/24
3113 Základní školy 2 928 000
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Horní 
Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407
3113 Základní školy 6 100 000
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 18 000
3314 Činnosti knihovnické 672 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 137 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 210 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. 950 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 018 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 560 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 400 000
3612 Bytové hospodářství 3 015 000
3613 Nebytové hospodářství 5 707 000
3631 Veřejné osvětlení 1 260 000
3632 Pohřebnictví 2 460 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 6 320 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 790 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 65 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 1 800 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 167 000
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 630 000
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4357 Domovy 6 000 000
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče 90 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 597 000
6112 Zastupitelstva obcí 2 038 000
6171 Činnost místní správy 8 143 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 235 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 210 000
6409 Ostatní činnosti (rozpočtovaná rezerva) 7 289 000
Celkem výdajová část rozpočtu 120 000 000

V.2.3. Hospodaření obce v roce 2008 – skutečnost

V průběhu roku 2008 bylo provedeno celkem sedm rozpočtových 
úprav.

Příjmy obce činily v roce 2008 129 865 tis. Kč a výdaje 88 292 tis. Kč.
Rozpočtové příjmy byly překročeny zejména o daňové příjmy.
Dále pak o vybrané poplatky za uložení odpadů, za užívání veřejné-

ho prostranství a poplatky za provozování výherních hracích přístrojů 
na území obce Horní Suchá.

Příjmy obce byly navýšeny o příjmy z pronájmu pozemků a nemovi-
tostí v areálu Průmyslové zóny František.

Schválený
rozpočet

Rozpočet
upravený

Skutečnost

v tis.Kč v tis. Kč v tis.Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 120 000 130 212 129865
VÝDAJE PO KONSOLIDACI 120 000 98 261 88 292
SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ 31 951 41 573

ÚDAJE O MAJETKU

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Stav

k 1. 1. 2008
v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2008

v tis. Kč
účet 013 – software 109 109
účet 018 – dl.nehmotný majetek 287 312
účet 019 – drobný dl. nehmotný majetek 2 258 2 258
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2. Dlouhodobý hmotný majetek
Stav 

k 1. 1. 2008
v tis. Kč

Stav 
k 31. 12. 2008

v tis. Kč
účet 021 – stavby 348 346 415 827
účet 022 – dl. hmotný majetek 10 560 10 450
účet 028 – drobný dl.hmotný majetek 3 975 4 060
účet 031 – pozemky 29 766 31 292
účet 032 – umělecké předměty 56 56

STAV POHLEDÁVEK
Stav

k 1. 1. 2008
v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2008

v tis. Kč
Přechodné půjčky fyzickým osobám 76 76
Poskytnuté provozní zálohy – zálohy 
na teplo,plyn .elektřinu

736 899

Pohledávky za rozpočtové příjmy- z neu-
hrazených faktur,z dlužných nájmů

5 640 5 409

Jiné pohledávky 2161 0

STAV ZÁVAZKŮ
Stav

k 1. 1. 2008
v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2008

v tis. Kč
Dodavatelé 12 258 1 289
Přijaté krátkodobé zálohy – zálohy 
na energie a služby z pronájmů

560 990

Závazky z pracovněprávních vztahů 609 722
Zdravotní a sociální pojištění 316 334
Daně 89 84
Jiné závazky 2 094 0

ZŮSTATKY ÚČTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Stav

k 1. 1. 2008
v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2008

v tis. Kč
Základní běžné účty 41 905 78 486
Celkem rozpočtové prostředky 41 905 78 486
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VI.Obyvatelstvo

VI.1. Evidence obyvatel Obce Horní Suchá – stav k 1. 1. 2008

Muži 1835
Ženy 1837
Chlapci 397
Dívky 342
Cizinci 90
Celkem 4501

První narození v roce 2008 – 2. 1. 2008 – Dominik Szturc

VI.2. Evidence obyvatel Obce Horní Suchá – stav k 31. 12. 2008

Muži 1 868
Ženy 1 873
Chlapci 366
Dívky 321
Celkem 4 428
Cizinci 89
Celkem s cizinci 4 517

Narození chlapci 21
Narození dívky 26

Úmrtí muži 24
Úmrtí ženy 12

Sňatky 15

Nejstarší občan: Viléma Delongová, nar. 20. 7. 1914.
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VI.3. Obyvatelé obce

VI.3.1. Je moc šikovný
Obyvatel naší obce pan Rudolf Moldrzyk býval místostarostou, je ak-

tivní v práci jako hasič, je členem Zastupitelstva Obce Horní Suchá.
Má i velmi šikovné ruce. Vyrobil si sám štípačku na dřevo a s hrdostí 

ji představil 3. února. Rozštípe jakékoliv kusy dřeva a bez námahy.
Blahopřejeme!

Rudolf Moldrzyk se svojí štípačkou na dřevo

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Rudolf Moldrzyk“.

VI.3.2. Lis na PET láhve
Rudolf Moldrzyk vyrobil s několika spolupracovníky lis na PET láhve 

a představil ho zástupcům obce 21. listopadu.
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Rudolf Moldrzyk s vyrobeným lisem

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Lis“.

VI.3.3. Osmdesátník
5. února oslavil bývalý pracovník Dolu František, později předseda 

a dnes čestný předseda Klubu hornických důchodců Dolu František, Jan 
Bardoň 80. narozeniny. Na oslavu pozval do banketky Dělnického domu 
rodinu a přátele.

Jan Bardoň (na fotografii uprostřed, vlevo manželka)

Článek „Osmdesátník s elánem“ – Zdař Bůh 10. 2. 2008 viz příloha 
č.15-08.
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Článek „Život svázaný s havířinou“ – Zdař Bůh 10. 2. 2008 viz přílo-
ha č.16-08.

VI.3.4. Dárci krve
Zlatý kříž II. Stupně udělil Český červený kříž za 120 bezpříspěvko-

vých odběrů krve:
Vlastimilu Tomanovi
Zlatou plaketu MUDr. Jánského, kterou uděluje Český červený kříž 

za 40 bezpříspěvkových odběrů krve obdrželi tito naši občané:
Rudolf Žydek  Marian Žydek
Martin Mikula  Miroslav Hladký

Poznámka: Všem oceněným poskytla obec finanční dar jako výraz úcty a vděč-
nosti, jejich jména byla uveřejněna v „Informátoru“.

VI.3.5. Vojtěch Uher
Ve dnech 16.–18. června 2008 proběhl v Ostravě 6. ročník mezinárod-

ního filmového festivalu dětské a studentské tvorby „Ostravský koníček“. 
Do finálové soutěže postoupilo z 90 zúčastněných filmů 71 příspěvků v de-
víti kategoriích. V kategorii animovaný film 16–21 let získal 1. cenu Voj-
těch Uher (18 let) z Horní Suché za film „Duch bezdomovec.“

Vojtěch chodil do základní školy v Horní Suché a letos ukončil studia 
na Gymnáziu Komenského v Havířově. Před šesti léty začal navštěvovat 
Filmovou školu Dalimila Koutka v Ostravě.

Přihlásil se na vysokou školu a chce studovat výpočetní techniku a in-
formatiku. Filmové animaci se chce dále věnovat a v plánu má natočit 
skutečný profesionální film.

Vojtěch při vyhlašování výsledků soutěže

Vojtěch Uher – certifikát viz příloha č.38-08.
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VI.3.6. Ewald Danel
Mistr Ewald Danel je hornosušským rodákem. V roce 2008 dirigoval 

Komorní orchestr Slovenské filharmonie a s tímto orchestrem koncerto-
val m.j. v naší obci při příležitosti sedmistého výročí založení obce a také 
uspořádal adventní koncer v kostele sv. Josefa. V září koncertoval s or-
chestrem v Hrádku ve Slezsku. Je koncertním mistrem a vystupuje také 
jako sólista na housle.

Článek „Muzyka jest doskonalszą mową niż słowa“ – Głos Ludu 
26. 8. 2008 viz příloha č.42-08.

VI.3.7. Anna Šiková
16. června ve věku 72 let zemřela zakládající členka ženského pěvec-

kého sboru „Šárka“ paní Anna Šiková. Tento soubor A. Šiková založila 
v roce 1971 při české základní škole a byla jeho první dirigentkou. Práci 
se sborem a ve sboru věnovala 37 let.

VI.3.8. Svatba
V sobotu 27. září se v Havířově na Zámečku oženil člen Zastupitelstva 

Obce Horní Suchá, předseda kontrolního výboru a majitel stavební firmy 
Remax Ing. Ivo Jančar. Manželka Karla Pastuchová je dcerou MUDr. Dáši 
Pastuchové – místní obvodní lékařky.

Manželé Jančarovi při svatebním obřadu
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Za obec novomanželům popřál místostarosta Josef Žerdík
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Ing. Ivo Jančar 

svatba“.
VI.3.9. Taneční kurz

V sále Dělnického domu uspořádali taneční miostři Marek Swětík (hor-
nosušský rodák) a Renata Dohnanská taneční kurz pro zájemce z Horní 
Suché. Kurzu se zúčastnilo 20 párů, převážně manželských.

20. listopadu proběhl závěr kurzu, tzv. „šluskolona“, za účasti párů, 
rodinných příslušníků a přátel.

Na fotografii manželé Cachlovi, Sylva a Jerzy
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Taneční kurz“.
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VI.3.10. Schůze s občany – byty
30. října pozvala Obec Horní Suchá občany, kteří bydlí v bytech, které 

jsou ve vlastnictví RPG Byty, s. r. o., na besedu s zástupci „Sdružení ná-
jemníků ČR“. Beseda se uskutečnila v sále Dělnického domu.

Kromě zástupců „Sdružení nájemníků ČR“ a občanů se besedy zú-
častnili i zástupci obce v čele s Ing. Janem Lipnerem, starostou obce, Jose-
fem žerdíkem, místostarostou a Martinem Miczkou, vedoucím stavebního 
úřadu. Přítomen byl i komisař npor. Bc. Libor Kristián, vedoucí OO PČR 
v Horní Suché.

Sál byl zcela zaplněný nájemníky

Do problematiky uvedl občany Ing. Jan Lipner
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Přítomní nájemníci měli množství otázek, protože majitel bytů před 
léty slíbil, že dojde k odprodeji bytů, nyní je prodávat nechce. Dotazy byly 
moc konkrétní, dotýkaly se pouze zmíněného jednotlivce a proto bylo roz-
hodnuto, že na besedě budou řešeny zásadní otázky, které se týkají větši-
ny nájemníků – výpovědí nájemních smluv, termínů placení nájemného, 
důsledky neplacení nájmu, apod. – a ostatní problémy že budou zástupci 
„Sdružení nájemníků ČR“ řešit na konzultacích s jednotlivci, které pro-
běhly v „červené škole“ ve dnech 20. listopadu a 12. prosince. Konzultace 
se ale nesetkaly s odpovídajícím zájmem nájemníků.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Setkání s nájem-
níky“.

Článek „Byty RPG: lidé měli řadu dotazů“ – Havířovsko 11. 11. 2008 
viz příloha č.62-08.

VI.4. Mzda a důchod

VI.4.1. Reálná hodnota důchodu
Reálná hodnota penze v České republice se v porovnání s hodnotou 

důchodu před listopadem 1989 v posledních letech zvyšovala.
Nejlépe na tom byli senioři v roce 2007. V lednu 2008 jim proti loňsku 

reálný důchod klesl. Důvodem byla nižší valorizace a nečekaně vysoký 
růst prakticky všech cen.

Od 1. 1.2008 se důchody v ČR zvýšily v průměru o 3,9 % na průměr-
ných 9 111 Kč.Podle dřívějších údajů to odpovídalo 108 % reálné hodnoty 
důchodu z roku 1989. V srpnu 1997 reálná hodnota důchodu činila 91 % 
(ve srovnání s rokem 1989).
Poznámka: S předlistopadovým důchodem (1989) se penze srovnaly až v roce 
2005 a od té doby každoročně rostly.

VI.4.2. Od srpna vzrostla penze o 470 Kč měsíčně
Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a zvýšila 

s platností od 1. 8. 2008 důchody plošně o 470 Kč měsíčně. Hlavním důvo-
dem mimořádného zvýšení důchodů byla vysoká inflace.

Od srpna se tak základní výměra důchodu zvýšila z 1 700 Kč 
na 2  170 Kč.

Článek „Každému důchodci se zvýší od srpna penze o 470 korun“– Prá-
vo 6. 5. 2008 viz příloha č.33-08.
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VI.4.3. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí
Čeští občané pobírali ve druhém čtvrtletí průměrnou hrubou mzdu 

ve výši 23 182 Kč.Meziročně to bylo o 8 % víc. Reálná mzda po odečtení 
inflace vzrostla o 1,1 %.

Podle statistiků si nejvíce vydělali lidé pracující ve finančnictví. Ti bra-
li více než 40 000 Kč. Na opačném konci byli lidé, kteří pracovali ve sféře 
stravování nebo ubytování.

Zde průměrná hrubá měsíční mzda mírně překročila 16 000 Kč.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 2 017 Kč na 23 692 Kč 

měsíčně, tj. o 9,3 %. Reálná mzda vzrostla o 2,3 %.
V nepodnikatelské sféře byl růst mezd podstatně nižší. Průměrná mzda 

se zvýšila o 624 Kč, tj. o 3 %, na 21 344 Kč., reálná mzda poklesla o 3,6 %.
Poznámka: Podle Petra Dufka, analytika Československé obchodní banky pla-
tí, že průměrná mzda je pouze imaginární číslo, na které více než dvě třetiny 
zaměstnanců nedosáhnou. Průměrnou mzdu ve druhém čtvrtletí roku uvádím 
pro porovnání s průměrnou mzdou celoroční.

VI.4.4. Průměrná mzda 2008
V česku mzdy opět vzrostly. Průměrná hrubá mzda fyzických osob 

vrostla meziročně o 7,9 % 25 381 Kč. Proti stejnému období loňského roku 
to bylo o 1 698 Kč.

Vývoj průměrných mezd v posledních letech byl takový:
Rok Průměrná mzda
1998 11 555 Kč
2002 15 568 Kč
2004 17 735 Kč
2006 19 956 Kč
2008 25 381 Kč
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VI.4.5. Průměrná hrubá mzda v jednotlivých krajích a v Praze

Poznámka: Pořadí krajů v tabulce.
Hlavní město Praha; Středočeský kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj; Karlovarský 
kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Vyso-
čina; Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj

VI.5. Narození dítěte

VI.5.1. Porodné
Částka porodného byla vyplácena matce dítěte jako jednorázová část-

ka. Pouze ve výjimečném případě, kdy žena při porodu zemřela, mohl 
částku obdržet otec.

Výše dávky nebyla závislá na příjmu rodiny, řídila se pouze počtem na-
rozených dětí. V posledních letech byla výše porodného zvyšována. Od 1. led-
na 2008 se porodné snížilo a činilo 13 000 Kč na každé narozené dítě.

VI.5.2. Vývoj výše porodného (v Kč)
Počet dětí 2004 2005 2006 2008
1 8 450 8 600 17 500 13 000
2 20 280 20 640 52 500 26 000
3 50 700 51 600 78 750 39 000
4 67 600 68 800 105 000 52 000
5 84 500 86 500 131 250 65 000

Poznámka: V roce 2007 bylo porodné ve stejné výši jako v roce 2006.
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VI.5.3. Peněžitá pomoc v mateřství
Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácela z nemocenského pojištění a či-

nila 69 % mzdy po dobu 28 týdnů.
Tato pomoc náležela jen těm matkám, které odpracovaly v posledních 

dvou letech před porodem alespoň 270 dnů.

VI.6. Pohřebné
Na pohřeb zemřelého dostali pozůstalí do 31. 12. 2007 5 000 Kč. Tato 

částka byla od 1. 1. 2008 zrušena a obec se obává, že jí narostou náklady 
s pohřby zemřelých občanů obce, o které nebude mít nikdo zájem a nebu-
de ochotný pohřební náklady uhradit.

Náklady na pohřeb neustále rostou, majitelé pohřebních služeb zvýšili 
cenu obřadu i cenu rakví. Zcela obyčejný pohřeb s uhrazením všech ná-
kladů již v lednu 2008 nešlo pořídit pod 10 000 Kč. Zvýšily se i poplatky 
za nájem hrobových míst.
Poznámka: Podle statistik vychází průměrné náklady na jeden pohřeb ve výši 
15 000 Kč.

Článek „Města vydají za pohřby tisíce korun“ – Havířovsko 22. 1. 2008 
viz příloha č.7-08.

Článek „Zrušení pohřebného odnesou města a obce“ – Právo 15. 1. 2008 
viz příloha č.19-08.

VI.7. Nezaměstnanost

VI.7.1. Podpora EU v obci
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V minulém roce byla vytvořena pracovní místa v rámci veřejně pro-

spěšných prací (VPP) i za pomoci příspěvku z Evropského sociálního fondu 
v rámci projektu Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích nezis-
kové sféry a rekvalifikace.

Celkem bylo v naší obci v rámci projektu podpořeno 6 pracovních 
míst na VPP za 299 649 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního 
fondu činila 75 %, tj. 224 736 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci VPP 
byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřej-
ných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch obce. 
Na těchto pracovních místech byli uplatněni obtížně umístitelní uchazeči 
o zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnaní a nekvalifikovaní ucha-
zeči.
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VI.7.2. Nezaměstnanost v obci
Poznámka: EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Poznámka: Uchazeči, tj. dosažitelní uchazeči - jedná se o uchazeče o zaměstná-
ní, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 
pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní 
překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o za-
městnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, ucha-
zeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykoná-
vají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc 
v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu 
mateřské dovolené.

Měsíc Uchazeči EAO Míra nezaměstnanosti Volná místa
Leden 344 2071 16,6% 199
Únor 335 2071 16,2% 201
Březen 325 2071 15,7% 166
Duben 303 2071 14,6% 164
Květen 287 2071 13,9% 165
Červen 278 2071 13,4% 165
Červenec 264 2071 12,7% 163
Srpen 273 2071 13,2% 157
Září 273 2071 13,2% 158
Říjen 283 2071 13,7% 160
Listopad 296 2071 14,3% 157
Prosinec 300 2071 15,5% 148

VI.7.3. Okolní obce, okres Karviná, Moravskoslezský kraj,
Česká republika – srovnání

VI.7.3.1. Albrechtice

Měsíc Uchazeči EAO Míra nezaměstnanosti Volná místa
Leden 220 2017 10,9% 2
Únor 204 2017 10,1% 7
Březen 202 2017 10,0% 7
Duben 191 2017 9,5% 6
Květen 190 2017 9,4% 6
Červen 184 2017 9,1% 8
Červenec 188 2017 9,3% 9
Srpen 200 2017 9,9% 6
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Září 193 2017 9,6% 10
Říjen 184 2017 9,1% 6
Listopad 175 2017 8,7% 4
Prosinec 182 2017 9,0% 0

VI.7.3.2. Stonava

Měsíc Uchazeči EAO Míra nezaměstnanost Volná místa
Leden 90 822 10,9% 32
Únor 86 822 10,5% 32
Březen 82 822 10,0% 27
Duben 81 822 9,9% 35
Květen 78 822 9,5% 32
Červen 81 822 9,9% 10
Červenec 84 822 10,2% 10
Srpen 84 822 10,2% 16
Září 79 822 9,6% 20
Říjen 75 822 9,1% 19
Listopad 73 822 8,9% 10
Prosinec 73 822 8,9%  6

VI.7.3.3. Okres Karviná

Měsíc Míra nezaměstnanosti
Leden 13,4%
Únor 13,1%
Březen 12,7%
Duben 12,3%
Květen 12,0%
Červen 11,9%
Červenec 11,8%
Srpen 11,7%
Září 11,4%
Říjen 11,1%
Listopad 11,0%
Prosinec 11,5%
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VI.7.3.4. Kraj Moravskoslezský

Měsíc Míra nezaměstnanosti
Leden 9,6%
Únor 9,3%
Březen 8,9%
Duben 8,3%
Květen 8,0%
Červen 8,0%
Červenec 8,2%
Srpen 8,2%
Září 8,0%
Říjen 7,7%
Listopad 7,8%
Prosinec 8,5%

VI.7.3.5. Česká republika

Měsíc Míra nezaměstnanosti
Leden 6,1%
Únor 5,9%
Březen 5,6%
Duben 5,2%
Květen 5,0%
Červen 5,0%
Červenec 5,3%
Srpen 5,3%
Září 5,7%
Říjen 5,2%
Listopad 5,3%
Prosinec 6,0%
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VII.Průmysl

VII.1. Průmyslová zóna František

VII.1.1. Průmyslová hala – kolaudace
22. dubna proběhla kolaudace průmyslové haly, největší ukončená 

investiční akce v tomto roce v Průmyslové zóně František. Hala byla pře-
dána do užívání za účasti členů obecního zastupitelstva, zaměstnanců OÚ 
a zástupce budoucího nájemce Ing. Jana Golasowského, jednatele firmy 
InnovaPlast s. r. o. Karviná.

Kolaudace proběhla bez závad a hala byla připravena k předání bu-
doucím nájemcům. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě na tuto průmyslovou halu. K vlastnímu odprodeji může dojít, 
vzhledem k omezujícím podmínkám vzhledem k spolufinancování z pro-
středků EU a české republiky, za 5–6 let.

Jen připomínám, že stavba byla spolufinancována obcí, evropským 
fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu ve výši 
40 mil. Kč. Je to poprvé, kdy obec získala finanční prostředky z EU.

Financování bylo rozděleno takto: 20,6 mil. Kč šlo z Ministerstva prů-
myslu a obchodu, 6,8 mil. Kč ze státního rozpočtu – Operační program 
průmyslu a podnikání a 12 mil. Kč hradila obec ze svého rozpočtu.

Je příjemné, že zde našli nové zaměstnání také obyvatelé naší obce.

Průmyslová hala – vnitřní pohled
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Průmyslová hala – vnější pohled

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Kolaudace prů-
myslové haly“.

Pamětní deska na budově haly



93

VII.2. Nová výrobní hala

Provedená rekonstrukce výrobní haly na ulici K Prádlu v areálu spo-
lečnosti BEFRA ELECTRONIC s. r. o. spočívala v demolici původního objek-
tu závodní kuchyně z padesátých let a jeho nahrazení novostavbou. Tvoří 
ji jednopodlažní výrobní hala s navazujícím dvoupodlažním objektem so-
ciálního zázemí.

Zakázku v hodnotě 74 milionů Kč provedla v roli generálního doda-
vatele TCHAS – závod UNIPS Ostrava. Dokončení je plánováno na únor 
2009.

Počátek stavby haly Befra Electronic s. r. o.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Počátek stavby 
haly Befra Electronic s.r.o.“.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „PZF – inženýrské 
sítě stav 29. 9. 2008“.

Článek „Nová výrobní hala pro společnost BEFRA ELECTRO-
NIC“ – TCHAS zpravodaj prosinec 2008 viz příloha č.60-08.

Článek „Průmyslovou zónu dokončí ještě letos“ – Havířovsko 
30. 9. 2008 viz příloha č.63-08.
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VII.3. Podniky v Průmyslové zóně František

VII.3.1. Firma AGADAN, spol. s r. o.
Hlavním podnikatelským záměrem firmy byla výroba, opra-

vy a servis hydraulických zařízení pro důlní stroje a s tímto spojená 
obchodní činnost. V rámci rozšíření výrobního programu firma za-
čala s konstrukcí a výrobou kovokeramických kluzných kontaktů, 
určených převážně pro sběrače proudu. Dále se firma zabývala pro-
dejem dřeva, převážně eurohranolů a sušeného truhlářského řeziva. 
Od roku 2003 je firma přemístěna do nově zakoupené a zrekonstruované 
provozovny bývalé účtárny v areálu Dolu František v Horní Suché.

Sídlo firma AGADAN spol. s r. o. v PZF

VII.3.2. Firma BEFRA ELEKTRONIC, spol. s r. o.
Firma byla dodavatelem v oblasti služeb a výroby elektronických se-

stav, zařízení a systémů. Zaměstnávala více než 260 pracovníků. Menší 
část firmy sídlila v bývalé hasičské zbrojnici.

VII.3.3. INCO engineering s. r. o.
Společnost INCO byla založena v roce 1994 jako pokračovatel více než 

stoleté tradice výroby strojírenských výrobků, těžních strojů a zařízení pro 
hlubinné doly v závodech ČKD PRAHA a ŠKODA PLZEŇ. Do současnosti 
bylo vyrobeno např. více jak 600 těžních strojů různých konstrukcí. INCO 
zajišťuje celý široký rozsah zakázek od projektů až po dodávky na klíč 
včetně záručního a pozáručního servisu. Firma měla sídlo v bývalé správ-
ní budově.
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Široký sortiment, komplexní dodávky:
– bubnové těžní stroje (jednobubnové, dvoububnové),
– těžní stroje systému KOEPE,
– mikroprocesorový regulátor jízdy MODULEX,
– mikroprocesorové řídící systémy těžních strojů,
– automatika plnicích a výsypných stanic,
– pružná a pevná kolová vedení těžních nádob,
– závěsy plochých a kruhových vyrovnávacích lan,
– řetězovky, posunovače, točny, zarážky,
– důlní kompresory,
– lanovnice (až do d=6 000 mm) pro 1–4 lana
– tyristorové měniče,
– plnicí a vyprazdňovací stanice skipů,
– klece (1–4 etážové),
– závěsy pro těžní lana,
– narážecí zařízení,
– pásové a článkové dopravníky,
– zásobníky, skluzy, výsypky včetně uzávěrů,
– hlavní důlní ventilátory
– důlní transformátory.
– Nově vyvinuté výrobky a systémy:
– elektrohydraulické systémy napájení a řízení diskových brzd HR5K, 

HR7K, HR9K, HR11K
– elektropneumatický systém napájení řízení čelisťových brzd SISTONIK 

PR6B a SISTONIK PR6K,
– systém tlakového oběhového mazání ložisek TRIBONIK,
– digitalizovaný pult strojníka s vizualizací včetně klimatizované kabiny,
– regulace výkonu motorů (0,5–5 MW) plynulou změnou otáček,
– pudné kotouče a bubny nové koncepce (konstrukce, materiál, technolo-

gie zpracování),
– skipy a skipoklece 8 –45 t – nové koncepce – jednoplášťové provedení 

s využitím vysokopevnostních materiálů.

VII.3.4. MaDeX s. r. o.
Předmět podnikání:
– zámečnictví
– provádění tepelných a hlukových izolací
– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
– výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
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– silniční motorová doprava nákladní
Poznámka: Firma v roce 2008 výrobu nerozjela, na sklonku roku začala stavět.

VII.3.5. SWP Trading a. s.
Záměr: Závod na výrobu bioetanolu v Horní Suché.
Záměr se zabývá výrobou bezvodého lihu (etanolu) z obilí biotechnolo-

gickým procesem.
Kapacita budoucího závodu je plánovaná na 80 000 tun za rok bioe-

tanolu s tím, že se předpokládá další rozvoj závodu.
Celkový rozsah dotčených ploch je 112 660 m2, z toho 26 900 m2 tvoří 

rozvojové plochy.
Poznámka: Firma v roce 2008 nezačala s přípravou výroby pro problémy se 
získáním úvěru na stavbu.

VII.3.6. OKD, DPB Paskov, a. s.
Výstavbu kogeneračních stanic v PZF provedla německá firma GRE-

EN GAS – nástupnická organizace OKD, DPB Paskov a. s.
Poznámka: Kogenerační jednotka je určená k výrobě elektrického 

proudu a tepla. Dává výkon 4,2 MJ. Od roku 1980 oficiální jednotka (ener-
getická) jeden joul = 4,2 kalorie. Provádí i degazaci, to je soubor činností 
a zařízení sloužících k záměrnému a řízenému odčerpání metanu z uhel-
né sloje, okolních hornin nebo volných prostorů a následnému izolované-
mu odvádění plynové směsi z degazačních zdrojů. Využití degazovaného 
plynu bylo minimální. Dále bylo přeloženo potrubí ze dvou důlních jam 
k degazační stanici. Firma nemá v PZF své sídlo.

Dvě nové kogenerační jednotky v PZF – září 2008
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VII.3.7. REACONT Trade, s. r. o.
– Výroba zdravotnických a chirurgických přístrojů a zařízení včetně pří-

strojů pro ortopedické účely
– Výroba dvoustopých motorových vozidel a jejich motorů
– Realitní agentury, prodej, pronájem
– Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
– Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o lite-

ratuře
Poznámka: Firma založila další dceřiné společnosti. Za čtyři roky se firmě 
nepodařilo uskutečnit své plány. Původně pro výrobu zakoupený sklad MTZ 
prodali firmě FYTE. Ta ho rekonstruovala a v roce 2009 začne výrobu. Také 
začala na konci roku rekonstrukci budovy bývalé stolárny, kterou si pronaja-
la. Pronajala a opravila i bývalou dílnu důlních elektrikářů, na níž měla s obcí 
smlouvu o smlouvě budoucí a na přelomu roku jí byla prodána.

VII.3.8. RN EXPRES, s. r. o.
O firmě – viz kapitola „Obchod a služby“.

VII.3.9. Prádelna LOTOS
O firmě – viz kapitola „Obchod a služby“.

VII.3.10. MaBo, Kinšt Martin
Firma byla založena v roce 1996 jako obchodní firma zaměřená 

na materiál pro čalounickou výrobu a matrace.
O dva roky později rozšířila své aktivity o vlastní výrobu matrací. 

Dnešní výroba probíhá v moderním provozu bývalé závodní jídelny a ku-
chyně s využitím nejnovější techniky a s použitím nejnovějších materiálů.
Firma vyrábí:
– matrace pěnové
– matrace pružinové
– matrace latexové
– anatomické polštáře
– potahy

VII.3.11. Sběrné suroviny Marek Swaczyna
Výkup kovového šrotu a autobaterií.

Poznámka: Využívá suterén budovy bývalé hasičské zbrojnice.

VII.3.12. Vanda Šlosarčíková, firma KALA
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Prodej, výroba a rozvoz obalů a dekoračních materiálů – velkoobchod.

VII.3.13. RQL s. r. o.
Firma RQL vznikla roku 1991 a vyráběla velmi širokou škálu lehátek, 

stolů, křesel a židlí pro zdravotnictví. V sortimentu bylo několik desítek 
typů, kromě standardních provedení i zakázkově vyráběná speciální pro-
vedení podle přání odběratele.

Majiteli firmy byli Jaromír Šiřina a Marcela Šiřinová. Od roku 2004 
byla firma držitelem certifi kátu kvality výroby.

Ve firmě pracovalo přes 60 zaměstnanců ve dvousměnném provozu 
ve dvou výrobních halách s celkovou plochou přes 2 500 m2.

Dobrá kvalita výroby, promyšlený design, ověřená funkčnost a příz-
nivé ceny předurčily firmu pro vstup a udržení se na vyspělých zahranič-
ních trzích. Fiorma exportovala přes 70% výroby do zahraničí, hlavně 
do Itálie, Španělska, Portugalska, Francie, Slovenska, Polska, Rakouska, 
Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Ru-
munska, Bulharska, Saudské Arábie, Mexika.
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VII.3.14. REMAX –stav s. r. o.
O firmě – viz kapitola „Stavebnictví“.

VII.3.15. Firma Garsys, s. r. o.
Společnost působila na českém trhu od roku 2000. V obchodní činnosti 

se na začátku specializovala především na realizaci dodávek technologií, in-
vestičních celků v rámci celé České republiky, export a import a zabývala se 
výrobou a vývojem bazénů a jejich příslušenstvím jako jsou solární absorbé-
ry pro vyhřívání zahradních bazénů, zastřešení pro nadzemní i zapuštěné 
bazény, bazénové schůdky, protiproud pro zahradní bazény  a další široký 
sortiment bazénového příslušenství a doplňků. V roce 2003 se spojili se spo-
lečností Mountfield a.s. a stali se jejím výhradním dodavatelem. 

Solární absorbéry pro ohřev vody v zahradních bazénech

Stavba haly firmy Garsys v PZF od ulice K Prádlu – konec září 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Hala firmy Gar-
sys“.
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VII.4. Změny na povrchu Dolu František

VII.4.1. Budova kompresorovny
Prostředí povrch Dolu František se úplně změnilo. Některé stavby byly 

částečně demolovány a nebo rekonstruovány.

Budova kompresorovny na Dole František těsně před demolicí

Poslední fotografie pískovcové tabule na stěně kompresorovny na Dole 
František před její demolicí

Transkripce textu tabule: Erbaut von seiner Excellenz Herrn Heinrich 
Grafen Larisch – Mönnich 1912–1914
Poznámka: Vzhledem ke stáří neznámého materiálu (připomínal krystalický 
vápenec) se při snímání z objednané plošiny se tabule rozsypala.
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VII.4.2. Demolice elektrorozvodny a komresorovny
Podle plánu pokračovala úprava areálu v PZF, tentokrát demolicí elek-

trorozvodny a kompresorovny.
Demolici budov prováděl podnik DIAMO s. p., protože byl jejich vlast-

níkem. V roce 2008 nebyly ještě všechny plánované demolice uskutečněny. 
Veškeré demoliční i další práce byly hrazeny z prostředků Ministerstva 
financí v rámci revitalizace MSK.
Poznámka: Jednalo se o desítky milionů korun.

Na fotografii: bývalá elektrorozvodna na Dole František – stav demolice 
ke dni 6. 2. 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „PZF – Demolice 
elektrorozvodny“.

Další fotografie k výstavbě v PZF: Kronika 2008: „Průmyslová zóna 
František“.

VII.5. Ředitelé Dolu František

Od založení šachty v roce 1911 až po likvidaci všech důlních děl v roce 
2002 – zasypání jam, se v čele podniku vystřídalo 27 ředitelů.

Od 1. července 1995 ztratil Důl František samostatnost a stal se závo-
dem Dolu Lazy. Funkce závodních v období od 1. 7. 1995 do 31. 12. 2001 
vykonávali čtyři závodní.
Poznámka: Poslední vozík uhlí byl na Dole František vytěžen v roce 1999.

Přehled ředitelů Dolu František viz příloha č.30-08.
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VII.6. Důl Dukla
19. června ve 14.59 hodin LSEČ skončila definitivně éra Dolu Dukla 

Havířov tím, že byla odstřelena skipová věž.

Skipová věž při odstřelu

Skipová věž padla na zem vcelku
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V Geofyzikálním ústavu v Ostravě zjistili otřes po odstřelu skipu 
na Dole Dukla 19. 6. 2008. Obrázek je ze záznamu seismografů. Je na něm 
zvýrazněn obdélníkem 4. řádek zdola, který zobrazuje čas odstřelu, jeho 
zvětšení je nahoře.
Poznámka: Uváděný čas na záznamu je „světový“, proto 12.59.

Článek „Ostatnia wieża Dukli lega w gruzach“ – Głlos Ludu 21. 6. 2008 
viz příloha č.44-08.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Dukla 19. 6. 2008“.
Poznámka: Důl Dukla byl v katastru sousední Dolní Suché.

VII.7. Výstava Hornictví Havířovska
4. září začala v Galerii KD Radost v Havířově výstava o historii hor-

nictví na Havířovsku. Výstavu zahájil za přítomnosti primátora Města 
Havířova Františka Chobota předseda Klubu přátel hornického muzea 
v Ostravě Ing. Zdeněk Dombrovký. Mezi jiným zdůraznil, že se výstava 
mohla uskutečnit mimo jiné díky sponzorům, mezi nimiž nechyběla Obec 
Horní Suchá.

Výstava byla koncipována tak, aby i ten, kdo v hornictví nepracoval 
si vytvořil obrázek o tom, jak vypadá hornická práce od sfárání až po vy-
fárání.

Na výstavu jako pozvánka sloužil důlní vozík, který stál před naším 
obecním úřadem.

Velkou zajímavostí byly kroniky Dolu Dukla a hornosušského Dolu 
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František od roku 1905.
Článek „Jak kopali na Dukle a Františku“ – Horník 28. 8. 2008 viz 

příloha č.39-08.
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VIII. Investiční akce

VIII.1. Investiční akce financované obcí

VIII.1.1. Dešťová kanalizace
Prodloužení dešťové kanalizace na ulici 6. srpna provedla firma Ju-

bar s. r. o., provozovna Horní Suchá v celkové částce 1 100 000 Kč.

Dešťová kanalizace na ulici 6. srpna – říjen 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Dešťová kanali-
zace“.

VIII.1.2. Inženýrské a komunikační sítě
Největší investiční akcí roku bylo dobudování inženýrských a komu-

nikačních sítí v Průmyslové zóně František.
Investice převýšila 80 milionů Kč a nijak zvlášť nezatížila obecní roz-

počet, naopak významně zhodnotila majetek obce. Finance poskytlo na zá-
kladě úspěšného projektu předloženého Meziresortní komisi pro revitali-
zaci Moravskoslezského kraje Ministerstvo financí České republiky a obec 
hradila pouze režijní náklady na provoz zóny a dílčí úpravy projektové 
dokumentace, které vycházely z požadavků konkrétních investorů.
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Pohled z ul. Osvobození na západ – stav 22. 9. 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „PZF inženýrské 
sítě stav 22. 9. 2008“.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „PZF inženýrské 
sítě stav 29. 9. 2008.“

Článek „Strefę przemyslową wesprze ministerstvo“ – Głos Ludu 
7. 2. 2008 viz příloha č.4-08.
Poznámka: Stavba se zpozdila. Původní termín dokončení byl listopad 2008. 
Firma TCHAS s. r. o. měla značné problémy s koordinací subdodavatelů. 
Předpokládaný termín dokončení byl květen 2009. Hodnota díla se vyšplhala 
na 95 miliónů Kč.

VIII.1.3. Nová komunikace
Komunikaci z ulice Hornosušské k rodinnému domu č.p. 21 provedla 

firma Jankostav s. r.o. Ostava za 1 800 000 Kč.

VIII.1.4. Dům seniorů
Pracovalo se na dobudování „Domova seniorů“ v prostorách bývalé 

mateřské školy na ulici Vnitřní celkovým nákladem 17 500 000 Kč. Práce 
prováděla firma VAPES CE s. r. o. Horní Suchá. Práce budou pokračovat 
i v roce 2009.
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Vnější pohled – stav prací 25. 9. 2008

Vnitřní pohled – stav prací 25. 9. 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „MŠ Vnitřní 
25. 9. 2008“.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „MŠ Vnitřní stav 
16. 10. 2008“.

Poznámka: Jednalo se o počáteční práce – vyklízení a demolice. Pracovníci 
na VPP pod vedením Ing, Wdówky zde vykonaly obrovský kus práce.
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VIII.1.5. Kanalizace

VIII.1.5.1. Budování kanalizace
Proběhlo další schvalování žádostí o dotace na výstavbu kanalizace. 

Obec Horní Suchá měla podanou žádost o financování výstavby kanali-
zace v obci z fondů Evropské unie, Operační program životního prostředí. 
Žádost byla podána ve 3. výzvě v dubnu 2008. Po jejím získání bude zahá-
jena stavba s termínem ukončení na podzim roku 2010.

VIII.1.5.2. Kanalizační přípojky
Po vybudování kanalizace skončí tolerance jakéhokoliv nepovoleného 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových či spodních.
Obec proto, aby vlastníkům nemovitostí tento problém ulehčila, přikroči-

la k vypracovaní potřebné projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního 
povolení pro jednotlivé přípojky na náklady obce podle připomínek vlastníků.

Přesto, že tyto přípravné kroky nestály vlastníky nemovitostí žádné 
finanční prostředky, našli se takoví, co v termínu nedodají požadované 
doklady a budou muset tento problém řešit na vlastní náklady.

VIII.1.6. Sportovní areál u „české školy“
Obci se podařilo získat dotaci z Krajského regionálního operačního 

programu. Práce prováděla firma Beskydská stavební a. s. Třinec celko-
vým nákladem 8 500 000 Kč. Práce budou dokončeny v roce 2009.

Součástí areálu je běžecký ovál s umělým povrchem, travnaté hřiště 
se závlahou, skokanský prostor a volejbalové hřiště s umělým povrchem.

Sportovní areál české ZŠ před rekonstrukcí – stav 21. 9. 2008
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Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Sportovní areál 
české ZŠ před rekonstrukcí“.

Zahájení rekonstrukce sportovního areálu – stav 22. 9.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce 
sportovního areálu české ZŠ stav 22. 9. 2008“.

Rekonstrukce sportovního areálu – stav 21. 10.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce 
sportovního areálu české ZŠ stav 21. 10. 2008“.
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Rekonstrukce sportovního areálu – stav 6. 11.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce 
sportovního areálu české ZŠ stav 6. 11. 2008“.

VIII.1.7. Revitalizace sídliště „Chrost“ – dokončení
Dokončovací práce se vzhledem k počasí dost protahovaly a obyvatelé 

obce se v posuzování prací a jejich výsledku rozdělili. Jedni si pochvalova-
li, že se konečně šedivé sídliště promění v park se stromy, keři, trávníky, 
na dětském hřišti přibyly houpačky a skluzavky, monotónní rovné zatrav-
něné plochy se zvlnily, radost pohledět. Ti druzí lamentovali nad dočas-
ným obsazením hřiště technikou, nad budoucími alergiemi z kvetoucích 
stromů.

Stavbu provedla firma Jankostav s. r. o. Ostrava celkovým nákladem 
10,5 mil. Kč. Kolaudace se uskutečnila v září 2008.

Zavděčit všem se nejde. Ti rozumní vědí, že úprava terénu na sídlišti 
byla nutná, potřebná a znamenala krok v před ve zlepšování životního 
prostředí a zkvalitňování bydlení na sídlišti.

Součástí revitalizace sídliště Chrost se staly i chodníky. Tam, kde byly 
vyšlapané cestičky v trávnících byla položena dlažba. Přibylo jich mnoho 
a jejich kvalita kontrastovala s kvalitou starých chodníků. Snad se řešení 
najde…
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Dětské hřiště na sídlišti Chrost – stav 22. 8.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Sídliště“.

VIII.1.9. MŠ na ulici Stavební
Firma Hornstav.cz s. r. o. Horní Suchá provedla na budově MŠ na uli-

ci Stavební výměnu dřevěných oken za plastová, provedla opravu fasády 
nákladem a zazděním některých částí oken bylo provedeno jejich vertikál-
ní sladění. Práce byly provedeny celkovým nákladem 1 900 000 Kč. Dílo 
bylo zkolaudováno v září 2008.

Fotografie dokumentuje stav prací na MŠ k 22. 8.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Okna a fasáda 
na MŠ Stavební“.
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VIII.1.10. Hřbitov
Proběhla rekonstrukce centrálního chodníku na hřbitově. Práce pro-

vedla firma Hornstav.CZ s. r. o. Horní Suchá. Byla provedena i instalace 
veřejného osvětlení a výměna podstavce kříže uprostřed chodníku celko-
vým nákladem 1 600 000 Kč. Kolaudace díla proběhla v září 2008.
Poznámka: Plánované rozšíření hřbitova se prozatím neuskutečnilo, protože 
opadl zájem o hrobová místa. Většina pohřbů byly pohřby žehem, proto byl 
daleko větší zájem o kolumbária.

Nový chodník na hřbitově

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Opravy na hřbitově“.

Renovovaný kříž na začátku centrálního chodníku
(vlevo Rudolf Moldrzyk, správce hřbitova)
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Hlavní chodník po rekonstrukci

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Hřbitov – dokon-
čená rekonstrukce chodníku“.

VIII.1.11. Střecha nad jídelnou
Novou střechu nad školní jídelnou Základní školy a mateřské školy 

Horní Suchá, příspěvková organizace postavila firma Sidostavby s. r. o. 
Český Těšín – pobočka Horní Suchá celkovým nákladem 2 240 000 Kč.

Nová střecha nad jídelnou české ZŠ
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VIII.2. Investiční akce ostatních subjektů

VIII.2.1. Most přes Sušanku
V době od 21. července do 21. října proběhla generální oprava mostu 

přes Sušanku na ulici Těrlické u areálu OKD – Doprava a. s. Celkový ná-
klad činil 6 miliónů Kč. Stavbu financoval Moravskoslezský kraj.

Vyloučení veškeré dopravy po ulici Těrlické v uvedeném místě vyvola-
lo další vynucená opatření, např. postavení dočasné komunikace od dro-
gerie na ul. Centrum na ulici Těrlickou – mohla ji používat pouze vozi-
dla stavby a vozidla MHD, odklon kamionové dopravy již na křižovatce 
na Pacalůvce, přemístění zastávky MHD č. 13 k Dělnickému domu, apod.

Opravu provedla firma Pronto Stavba s. r. o. Ostrava.

Fotografie dokládá stav prací k 22. 8.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Most přes Sušanku“.

VIII.2.2. Nová hala
Firma Befra Electronic s. r. o. postavila v PZF novou výrobní halu. 

Sídlila na adrese: K Prádlu 529, Horní Suchá.

Areál společnosti a budovy
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Výrobní prostory společnosti

VIII.2.3. Rekultivace kaliště
Rekultivace kaliště bývalého Dolu František v Horní Suché byla nej-

větší akcí od dob budování šachty.
Rekultivace kaliště prováděla firma OKD a. s. Ostrava – Moravská 

Ostrava.

Rekultivace kaliště za Dolem František – konec září 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Rekultivace kaliště“.
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IX. Sociální péče

IX.1. Přídavky na děti a sociální dávky od 1. ledna 2008
dním reformám a novelizaci zákona č.117/1995 Sb. přišlo v celé ČR 

od ledna o přídavky na dítě asi 39 % rodin. Ze zhruba 1,5 milionu rodin, 
které ho v roce 2007 pobíraly, jich na ně mělo nárok asi 586 000.
Přídavky na dítě byly od 1. ledna v pevné výši.
– pro dítě do 6 let 500 Kč/měsíc
– od 6 let do 15 let 610 Kč/měsíc
– od 15 let do 26 let 700 Kč/měsíc

Dosáhly na ně rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního mini-
ma – v roce 2007 to byl čtyřnásobek.

Sociální příplatky přestalo dostávat 21 tisíc z 206 tisíc rodin, teda asi 
desetina.

Na sociální příplatek měly nárok rodiny s dětmi s příjmem do 2 ná-
sobku životního minima – v roce 2007 to byl 2,2 násobek.

Poznámka: Životní minimum pro jednotlivce bylo 3 126 Kč/měsíc.
Příklad pro vícečlennou rodinu:
– první osoba v domácnosti 2 880 Kč/měsíc
– další osoba v domácnosti, která není
 nezaopatřeným dítětem 2 600 Kč/měsíc
– nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 600 Kč/měsíc
– nezaopatřené dítě ve věku
 od 6 do 15 let 1 960 Kč/měsíc
– nezaopatřené dítě ve věku
 od 15 do 26 let 2 250 Kč/měsíc
Poznámka: Novela zákona měla vliv i na provádění exekucí na tyto dávky. 
Proběhlo jednání mezi zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 
a Veřejného ochránce práv, který byl jedním z kritiků plné exekuce rodičovské-
ho příspěvku a který informoval MPSV též o tom, že rozhodnutí soudů vylučují 
rodičovský příspěvek z plné exekuce.

Rodičovský příspěvek stejně jako ostatní dávky státní sociální pod-
pory byl vyloučen z plné exekuce a pohlíželo se na něj jako na náhradu 
odměny za práci a neprováděla se plná exekuce dávky. Forma exekuce 
na tuto dávku se změnila z úplné na omezenou, tj. formou srážek ze mzdy 
ve smyslu §299 občanského soudního řádu.

Důsledkem pro obec bylo to, že se neúměrně zvýšil počet dlužníků 
obce, stávající dluhy dále narůstaly a jejich vymáhání bylo velmi obtížné. 
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Tak např. dluhy na poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činily 
k 31. 12. 2008 366 123 Kč a pohledávky na místních poplatcích ze psů či-
nily ke stejnému datu 13 742 Kč.

IX.2. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka č.p. 210
Ústav je rozdělený na „Domov seniorů“ a na „Domov pro osoby se zdra-

votním postižením“, v jehož pracovní náplni je pečovat o staré, zdravotně 
a mentálně postižené klienty, zabezpečovat provozní, finanční a hospo-
dářské činnosti s tím související. V pátek 8. února ústav navštívili Ing. Jan 
Lipner, starosta obce, paní Šárka Malerzová, která má na OÚ v referátě 
sociální péči a Mgr. Josef Běhan, kronikář. Cílem jejich návštěvy bylo po-
přát klientovi ústavu, občanu Horní Suché, panu Janu Žwakovi k šedesá-
tým narozeninám (narodil se 10. 2. 1948), pobesedovat s ním a předat mu 
drobné dárky. Obec poukazuje ústavu chybějící část financí – vyrovnávací 
příspěvek, přispívá tím na pobyt občanů naší obce.

Na fotografii zprava: Ing. Jan Lipner, starosta obce, paní Šárka 
Malerzová a oslavenec pan Jan Žwak
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Ing. Jan Lipner (vpravo) při rozhovoru
s ředitelem ústavu panem Janem Sztebelem 

Další fotografie: kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Ústav Komorní 
Lhotka“.
Poznámka: Občané obce byli umístěni i v jiných domovech a obec na ně při-
spívala. Byly to: Domov seniorů Horní Suchá, Nový domov Karviná, Domovy 
seniorů provozované Slezskou humanitou v Českém Těšíně, Orlové a Karviné, 
Domov pro seniory Javorník.

Domov pro seniory Javorník

IX.3. Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov, Obec Horní Suchá a Sbor círk-

ve bratrské v Horní Suché uspořádaly sbírku letního a zimního pánského, 
dámského a dětského oblečení, lůžkovin, záclon, péřových přikrývek a pol-
štářů, hraček a bot. Sbírka se uskutečnila ve Sboru Církve bratrské na Těr-
lické ulici v době od 12. května do 15. května a setkala se s velkým zájmem .
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X. Školství

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

Ve školním roce 2007/2008 dosáhl počet tříd ZŠ:
– 17 (na I. stupni – 9 tříd, na II. stupni – 8 tříd)
Celkový počet žáků:
– 359 žáků / z toho dívek 175
 – na I. stupni – 186 žáků / z toho dívek 85
 – na II. stupni – 173 žáků / z toho dívek 90
Průměrný počet žáků ve třídě:
– I. stupeň – 21 žáků
– II. stupeň – 21 žáků

Školní družina měla 2 oddělení s 50 docházejícími žáky.
Do důchodu odešla Mgr. Karla Karlovcová, dlouholetá zástupkyně ře-

ditele školy, která na škole pracovala celý svůj „kantorský“ život. Na její 
místo nastoupika PaedDr. Melanie Rojková.

Vedoucí školní jídelny byly paní Durčáková Smejkalová Radka.
Ve školním roce 2008/2009 dosáhl počet tříd ZŠ:

Počet tříd ZŠ k 1. 9. 2008:
– 17 (na I. stupni 9 tříd, na II. stupni 8 tříd)
Celkový počet žáků k 30. 9. 2008:
– 348 žáků / z toho dívek 170
 – na I. stupni 176 žáků / z toho dívek 78
 – na II. stupni 172 žáků / z toho dívek 92
Průměrný počet žáků ve třídě: 
– I. stupeň – 19,55 žáků
– II. stupeň – 21,50 žáků
Do 2 odděleních školní družiny bylo přihlášeno 50 žáků.
Vedoucí školní jídelny byla Smejkalová Radka.

X.1.1. Zápis
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2008/2009 proběhl 24. a 25. ledna. 

K zápisu se dostavilo se svými rodiči 33 žáků. Z minulého roku doplnilo 
počet 8 žáků, kteří měli odklad. Celkový počet zapsaných žáků byl 41.

X.1.2. Školní ples
V pátek 15. února uspořádalo Sdružení rodičů při Základní škole 

a mateřské škole Horní Suchá, příspěvková organizace v prostorách Děl-
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nického domu a Domu PZKO školní ples. Úvodní předtančení připravili 
žáci školy.

Hlavní pořadatel – předseda rodičovského sdružení Josef Šintaj

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Školní ples“.

X.1.3. Karneval
Škola připravila pro své žáky na 27. března v sále Dělnického domu 

karneval. Děti v kostýmech princezen, vojáků a čarodějů se v připrave-
ném programu vyřádily jak se patří. Zábavu vedla Mgr. Šárka Tedesko 
za doprovodu hudební skupiny Gaspary.

Karneval ZŠ

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Karneval ZŠ“.
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X.1.4. Den Země
Den Země připravila kulturní a sportovní komise a obec ji financova-

la. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace, ji společně provedly.
Poznámka: Více viz „Den Země“ v kapitole Základní škola a mateřská škola 
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.

X.1.5. Dny otevřených dveří
Ve dnech 30.–31. května se škola otevřela rodičovské veřejnosti i ostat-

ním zájemcům.
Kromě jednotlivých tříd a odborných učeben zajímaly návštěvníky ze-

jména projekty a práce žáků.

X.1.6. Radovánky
31. května se sešli žáci, učitelé, rodiče a známí na školním hřišti, aby 

si vystoupením žáků a ostatním kulturním programem připomněli blížící 
se prázdniny.

Průvod se vydal na hřiště od MŠ na ulici Stavební za doprovodu 
„Hasičanky“
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Zleva: Mgr. Markéta Tomíčková, učitelka školy, moderátorka, 
PaedDr. Jaromír Zelníček, ředitel školy, Josef Šintaj, předseda 

rodičovského sdružení při zahájení

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Radovánky“.

X.1.7. Mateřská škola
Ve školním roce 2007/2008 pracovalo v  MŠ 8 pedagogických pracov-

níků, 2 provozní zaměstnanci a 1 pomocná kuchařka.
V MŠ byly 4 třídy dětí. Rada Obce Horní Suchá souhlasila na svém za-

sedání 24. ledna s udělením výjimky v počtu žáků mateřské školy ve 4 tří-
dách takto:

1. třída 28 dětí
2. třída 28 dětí
3. třída 28 dětí
4. třída 28 dětí
Ve školním roce 2008/2009 bylo ve 4 třídách MŠ přihlášeno 112 dětí. 

Počet zaměstnanců se nezměnil.

X.1.7.1. Pasování na školáky
12. června přišli rodiče a známí do obřadní síně v „červené škole“, 

aby shlédli vyřazení dětí z mateřské školy. Týkalo se to těch dětí, které 
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v mateřské škole končí a odchází do školy, proto pasování na školáky.
Budoucí školáci dostali trička s nápisem „mateřská škola Horní Suchá 

2008“ a na důkaz toho, že jsou na školu připraveni se podepsali do pamět-
ní knihy.

Pasování na školáky

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Pasování na školáka“.

X.1.7.2. Aktivity mateřské školy v jarním období
– úklid zahrady s rodiči „ Otevírání zahrádky“
– vycházka k potoku – vynášení Moreny
– koncert v LŠU v Českém Těšíně – Hudební pexeso
– vystoupení divadla Smíšek – Putování kapříka Toníka
– vystoupení ke Dni matek
– návštěva výstavky v domě zahrádkářů – vítání jara
– oslava Den Země
– den pro mého tátu – soutěžní odpoledne
– miniteatro Havířov – Jak se vodníci usadili v Čechách
– čarodejnický den
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X.1.7.3. Aktivity mateřské školy v letním období
– vystoupení na dětských radovánkách
– zhlédnutí divadelního představení O cvrčkovi -– divadlo Smíšek
– výlet do Zoo
– tajný výlet s rodiči
– závodivé hry ke Dni dětí
– oslava Dne dětí – „ Zpívání s Míšou“
– pasování na školáky s rodiči – viz samostatný článek
– divadelní představení divadélka Červená Karkulka

X.1.8. Zahájení školního roku
V pondělí 1. září byl v základní škole zahájen školní rok 2008/2009. 

Ve školních lavicích zasedlo celkem 350 žáků. Mezi nimi bylo 36 prvňáčků.
Nevím, kdo měl větší trému – noví prvňáčci nebo jejich rodiče?
Za obec se slavnostního zahájení nového školního roku zúčastnil 

Ing. Jan Lipner, starosta obce.

Do školy nastupovali všichni s úsměvem

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Zahájení školní-
ho roku“.
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X.1.9. Lampionový průvod
Obě naše školy uspořádaly společně 24. října na počest 90. výročí vzni-

ku republiky lampionový průvod. Za zvuku pochodů, které vyhrávala „Ha-
sičanka“, se průvod vydal od nákupního střediska – restaurace „Sušanka“ 
– po Těrlické ulici a ulici Centrum do prostoru hasičské zbrojnice.

Průvod zahajovali žáci se znakem školy – vpravo PaeDr. Jaromír 
Zelníček, ředitel školy

Po krátkém proslovu zapálil ředitel Základní školy a mateřské školy 
Horní Suchá, příspěvková organizace PaedDr. Jaromír Zelníček připra-
venou vatru. Rodičovská sdružení, (matice školská), připravilo pro děti 
občerstvení v podobě grilované klobásy a čaje. Občerstvení bylo připrave-
no i pro přítomné dospělé. Účast na lampiónovém průvodu byla veliká. 
Za obec se akce zúčastnil Josef Žerdík, místostarosta.

Část lampiónového průvodu
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Lampionový průvod“.
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X.2. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace

Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu celkem 67 žáků – na 1. stup-
ni základní školy bylo 34 žáků, na 2. stupni základní školy bylo 33 žáků. 
V 1. třídě bylo 5 žáků. Na 1. stupni byly 2 třídy do kterých bylo včleněno 
5 ročníků. Průměrný počet žáků činil na jednu třídu 11,17. V tomto školním 
roce ukončilo školu v 9. třídě 12 žáků, z nich 6 pokračovalo na gymnáziu, 
4 na střední odborné škole a 2 na středním odborném učilišti.

Škola se věnovala i mezinárodní spolupráci – se školami v polské Lu-
bomii a Syrynii.

Ve škole pracovalo celkem 13 pedagogických pracovníků.
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 67 žáků, průměr na tří-

du činil 11,2. Do 1. třídy nastoupilo 5 žáků. V jednom oddělení školní dru-
žiny bylo 28 dětí. Na škole pracovalo 14 pedagogických pracovníků, 13 žen 
a 1 muž. Ze školy odešlo po absolvování 9. třídy celkem 5 žáků, 2 odešli 
studovat na gymnázium, 2 na střední odbornou školu a 1 na střední od-
borné učiliště.

Mateřskou školu navštěvovalo celkem 34 dětí a pracovaly zde celkem 
4 pedagogické pracovnice.

X.2.1. Zápis
Zápis do 1. třídy se konal 24. ledna. Zapsáno bylo celkem 8 dětí.
Článek“ „Ilu będzie pierwszaków?“ – Głos Ludu 21. 2. 2008 viz přílo-

ha č.37-08.

X.2.2. Balik
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Hor-

ní Suchá, příspěvková organizace připravila na poslední den měsíce úno-
ra – 29. února – do prostor Dělnického domu a Domu PZKO ples pro 
žáky, učitele, rodiče, prarodiče a příznivce školy.

Podle slov Mgr. Bohdana Prymuse, ředitele školy, program připravili 
především žáci a učitelé jen pomáhali.

Finančně se na akci podílela matice školská, která působí při uvedené 
škole.
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Zábavné odpoledne zahájili žáci polonézou

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Balik“.

X.2.3. Den Země
V pátek 18. dubna uspořádaly společně obě naše školy, pod záštitou 

kulturní a sportovní komise s materiálním a finančním zabezpečením 
naší obce, Den Země. Ti nejmenší se sešli na ekologické besedě, malovali 
„na chodníku“, další stavěli budky pro ptáky, děvčata pekla perníky.

Ti nejstarší uklízeli trávníky kolem škol a sázeli stromky.
Osobně se akce zúčastnil Ing. Jan Lipner, starosta obce a Josef Žerdík, 

místostarosta.

Nejstarší žáci při sázení stromků
(druhý zprava Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy)
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Po vykonané práci všem chutnala svačina, kterou uhradila obec

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Den Země“.

X.2.4. Hektický závěr školního roku
Na konec školního roku se každoročně sejde nejvíce mimoškolních 

akcí.
V květnu byli všichni žáci na exkurzi. Ti mladší při ní navštívili ost-

ravský zámek, ti starší byli v planetáriu a v ZOO v Chořově.
30. května byla škola hlavním organizátorem XXVI. Lehkoatletických 

her žáků základních škol s polským jazykem vyučovacím v našem regio-
nu. Hry se uskutečnily na atletickém stadionu v Třinci. Naše škola letos 
uspěla hlavně organizačně.

X.2.5. Festyn
V prostorách hasičské zbrojnice škola s velkou podporou rodičů uspo-

řádala 14. června „Festyn szkolny“.
Učitelé připravili vystoupení žáků zaměřené na lety do vesmíru a blíží-

cí se olympijské hry, rodiče připravili areál, starali se o občerstvení a úklid 
po akci. Při akci byli veřejně oceněni rodiče, kteří pro školu pracovali 
a s touto prací končí, protože jejich děti ukončily školní docházku.
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„Festyn szkolny“ zahájil Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy

Suszanie vystoupili v úvodu programu
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Nejstarší a nejmladší vystoupili společně

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Festyn szkolny“.

X.2.6. Zahájení školního roku
1. září zahájila základní škola a mateřská škola s polským jazy-

kem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace nový školní rok 
2008/2009.

Obec na slavnostním zahájení nového školního roku zastupoval Josef 
Žerdík, místostarosta.

Prvňačky na školáky pasoval Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Zahájení školní-
ho roku“.
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X.2.7. Zelená škola
Dvanáct pěkných dní strávil v září žáci sedmé třídy, společně s žáky 

jiných polských škol, u Baltického moře.
Cílem akce byla integrace polské mládeže „z Zaolzia“, poznání moře 

a polského regionu Kaszub. Navštívili Gdaňsk, Gdyni, Sopoty a další mís-
ta.

Všem účastníkům bylo jasné: pokud všechno půjde dobře, pojedou 
za rok znovu. V písni se zpívá: „Kaszubskie jaziora, kaszubski las, Kaszu-
by wołają nas“.

Žáci sedmé třídy u moře

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Kaszuby“.
Článek „Kaszuby wołają nas“ – viz příloha č.58-08.

X.2.8. Sportovní knoflík
7. listopadu se uskutečnilo pod záštitou kulturní a sportovní komise 

další mezinárodní sportovní utkání „Sportovní knoflík“.
Za účasti 28 žáků našich základních škol, základní školy Bialsko Biała 

(Polsko), Lubomír (Polsko) a základní školy Gelnica (Slovensko), se v pro-
storách školy Bialsko Biała uskutečnila utkání v sálové kopané a stolním 
tenise.

Naši žáci přivezli poháry za úspěšnou reprezentaci obce: Barbora 
Bednarzová obsadila 1. místo ve stolním tenise jednotlivců a celá skupina 
stolních tenistek obsadila také 1. místo. V soutěži družstev vyhrála Lubo-
mia, naši byli druzí.
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X.2.9. Florbalový turnaj
29. října uspořádala Základní škola a mateřská škola s polským jazy-

kem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace florbalový turnaj 
polských základních škol regionu. Turnaj se uskutečnil v naší sportovní 
hale. Zúčastnila se ho družstva těchto základních a mateřských škol s pol-
ským jazykem vyučovacím v našem regionu: Trzyniec 6, Sucha Górna, 
Gnojnik, Lutynia Dólna, Czeski Cieszyn, Karwina a Trzyniec 1.

Turnaj zahájil ředitel hornosušské školy Mgr. Bohdan Prymus

Nastoupená družstva škol

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Florbalový tur-
naj polských škol“.
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X.3. Základní umělecká škola Pavla Kalety Český Těšín

X.3.1. Pobočka Horní Suchá
Základní umělecká škola Pavla Kalety Český Těšín, příspěvková orga-

nizace, má otevřenou svoji pobočku v Horní Suché a sídlí v Základní škole 
a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace.

Její žáci vystupovali při různých oslavách v obci. Učitelé zde vyučovali 
hru na kytaru, housle, klavír, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, keybo-
ard, kytaru a je možno zde studovat i zpěv a vzdělávat se v hudební nauce.

Učitelé školy se také starali o kulturní část, např. svateb a nebo vítá-
ní občánků v obřadní síni, také každoročně koncertují pro naše občany 
v DPS.

Vítání občánků, na fotografii vpravo Renata Wdówková, ředitelka ZUŠ

X.3.2. Žáci ve školním roce 2008/2009
V uvedeném školním roce studovalo obor kytara 9 žáků, obor housle 

2 žáci, obor klavír – keyboard 25 žáků a opbor klarinet, saxofon, zobcová 
flétna 16 žáků.

Celkem navštěvovalo pobočku ZUŠ 52 žáků z obou našich základních 
škol.
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XI. Obchod a služby

XI.1. Ceny a poplatky

XI.1.1. Vývoj průměrných cen potravin za půl roku od ledna 2008 
do července 2007 (v Kč)

Chléb konzumní kmínový (1 kg):
leden 2008 23,58 září 2007 19,31
prosinec 2007 23,28 srpen 2007 19,10
listopad 2007  23,15 červenec 2007 18,99
říjen 2007 19, 24

Máslo (1 kg):
leden 2008 122,99 září 2007 123,54
prosinec 2007 146,13 srpen 2007 110,96
listopad 2007 149,90 červenec 2007 105,59
říjen 2007 145,13

Pšeničná mouka hladká (1 kg):
leden 2008 12,33 září 2007 9,59
prosinec 2007 11,31 srpen 2007 8,96
listopad 2007 10,89 červenec 2007 8,37
říjen 2007 10,57

Eidamská cihla 30% (1 kg):
leden 2008 152,17 září 2007 130,98
prosinec 2007 153,63 srpen 2007 124,13
listopad 2007 154,30 červenec 2007 111,66
říjen 2007 148,38

Vejce slepičí (10 ks):
leden 2008 31,28 září 2007 24,54
prosinec 2007 31,61 srpen 2007 22,82
listopad 2007 32,00 červenec 2007 23,38
říjen 2007 27,05

Mléko polotučné pasterizované 1,5% tuku (1 l):
leden 2008 18,46 září 2007 15,47
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prosinec 2007 18,00 srpen 2007 15,36
listopad 2007 17,86 červenec 2007 15,35
říjen 2007 17,31

Pivo výčepní lahvové (tzv.desítka) (0,5 l):
leden 2008 9,04 září 2007 8,51
prosinec 2007 8,70 srpen 2007 8,51
listopad 2007 8,69 červenec 2007 8,39
říjen 2007 8,59

XI.1.2. Vývoj cen v roce 2008 a porovnání s rokem 2007

Drogistické zboží (v Kč)
 2007 2008
1 kg saponátový prací prostředek 94 97
75 ml zubní pasta 26 27
1 ks toaletní papír 5 5,50
250 ml sprchový gel 64 66
1 balení dětské pleny jednorázové 115 118

Poštovné (v Kč)

1 ks poštovní známka 7,50 10
1 ks doporučený dopis 19 26
1 ks dopis do zahraničí (do 20 g) 11 17
1 ks balík obyčejný (do 2 kg) 30 38

XI.1.3. Zdražování a inflace
Inflace byla v roce 2008 vysoká. Jen spotřebitelské ceny se během led-

na a února zvedly o 7,5 % a jejich růst pokračoval.
Nájemné v bytech s regulovaným nájemným stouplo od 1. ledna 2008 

o 17,1 %, v obecních bytech proběhla tato úprava od 1. května 2008, v by-
tech s tržním nájemným naopak nájemné kleslo o 0,3 %. Vodné bylo vyšší 
o 6,7 %, stočné o 5,5 %. Ceny elektřiny vzrostly o 7,9 %, ceny plynu o 3,6 %.

Zvýšení cen energií, vody, nájmů se dotklo všech podnikatelů, takže 
došlo ke zvýšení prakticky všech výsledných cen, včetně služeb.

Ve srovnání s únorem 2007 zaznamenaly v lednu a únoru 2008 vyso-
ký nárůst např. ceny pečiva, mléka a vajec, které vzrostly o 30 %. Téměř 
třetinové zdražení bylo zaznamenáno u regulovaného nájemného, ceny 
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zemního plynu se zvýšily o 16,5 %, elektřina o 9,5 %, tepla a teplé vody 
o 11 %. Ceny pohonných hmot se zvedly o 15,9 % a ceny dopravních služeb 
se zvedly o 9,8 %.

Nižší než v roce 2007 byly v tomto období ceny oděvů, přístrojů a spo-
třebičů, zlevnily také automobily.

Článek „Růst spotřebitelských cen se dramaticky zvyšuje“ – Právo 
10. 1. 2008 viz příloha č.20-08.

Článek „Čeká nás největší zdražení za 7 let“ – Právo 14. 1. 2008 viz 
příloha č.21-08.
Poznámka: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo již 25. června 2007 sdělení 
o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním 
rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1m2 
podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1m2 pod-
lahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o po-
stupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt.

Naše obce se dostala v Moravskoslezském kraji podle počtu obyvatel 
do kategorie „Obce 2 000 – 9 999 obyvatel“, v oblasti „Základní ceny a cí-
lové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1. 1. 2008 
do 31. 12. 2008 to bylo 5 126, cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/ m2 
byla 21,36, cílová hodnota měsíčního nájemného za byt se sníženou kvali-
tou byla 19,22 Kč/m2.

XI.2. Energie a paliva

XI.2.1. Plyn
Do našich domácností dodávala plyn Severomoravská plynárenská, 

a. s. V průběhu roku 2008 upravila ceny dodávaného plynu k 1. 1. 2008, 
1. 4. 2008, 1. 7. 2008 a k 1. 10. 2008. Cena se odvíjela od množství spotře-
bovaného plynu udávaného v kWh za rok.

Roční odběr v pásmu 
nad-do kWh/rok

Cena za odebraný plyn

Kč/kWh
1. 1. 1. 4. 1. 7. 1. 10.

do 1 890 1,53220 1,55890 1,66720 1,81926
nad 1 890 do 9 450 1,10159 1,12830 1,23660 1,38866
nad 9 450 do 30 000 0,99580 1,02251 1,13081 1,28287

Stálý měsíční plat upravila společnost k 1. 1.2008 a zůstal konstantní 
po celý rok. Pohyboval se podle spotřeby od 45,70 Kč v pásmu ročního odběru 
do 1 890 kWh/rok do 399,41 Kč v pásmu ročního odběru nad 63 000 kWh/rok.
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Kompletní tabulka ceny plynu u Severomoravské plynárenské, a. s. 
v roce 2008 viz příloha č.67-08.

XI.2.2. Elektřina
V republice dodávají elektrickou energii tři společnosti: ČEZ, a. s., 

Pražská energetika, a. s. a E.ON. Ceny u jednotlivých společností jsou roz-
dílné.

Do naší obce dodávala elektrickou energii společnost ČEZ, a. s.
Všechny společnosti měly v roce 2008 tyto tarifní sazby: D 01d, D 02d, 

D 25d, D 26d, D 35d, D 45d, D 55d, D 56d, D 61d. Výběrem sazby měl 
odběratel, podle společností, možnost ušetři peníze za odběr.

Vzhledem ke složitosti tarifů a výpočtu uvádím všechny sazby v tabul-
kách – viz příloha č.68-08.

XI.2.3. Benzin a nafta
V polovině roku 2007 stál barel ropy 71 US dolarů. Začátkem roku 

2008 se jeho cena vyšplhala na 100 US dolarů a v polovině roku se jeho 
cena blížila 150 US dolarům – přesně 147 US dolarů a analytici odhado-
vali, že jeho cena vzroste až na 200 US dolarů. Neměli pravdu, ke konci 
roku 2008 stál barel ropy 40 US dolarů.

Od této ceny se odvíjely i ceny benzínu a nafty. Důvodem letošního, 
více než stodolarového propadu na cenách ropy přitom nebylo prakticky 
nic jiného, než snížená poptávka způsobená finanční krizí. Vyspělé státy 
světa totiž ztratily kvůli zhoršujícím se ekonomickým vyhlídkám o energie 
zájem. Pokles cen podporoval i oslabující dolar.

Pro rok 2008 stanovilo Ministerstvo financí ČR průměrné ceny po-
honných hmot (pro výpočet cestovních náhrad):

Název Cena za 1 litr
Benzin Speciál BA 91 29,73 Kč
Benzin Normál BA 91 29,85 Kč
Benzin Natural BA 95 30,34 Kč
Benzin Super Plus BA 98,99 32,65 Kč
Nafta motorová 31,68 Kč
Benzin Natural 95 se v ČR v listopadu 2008 prodával v průměru 

za 29,04 Kč, motorová nafta za 30,01 Kč. I přes to, že levná ropa stlačova-
la ceny, byly u nás pohonné hmoty ve srovnání s Evropou stále drahé. Tak 
např. evropský průměr u Naturalu 95 byl 27,83 Kč a u motorové nafty to 
bylo 27,07 Kč. V Maďarsku to bylo 24,68 Kč a 26,62 Kč, v Polsku 26,38 Kč 
a 25,65 Kč, na Slovensku 28,80 Kč a 30,98 Kč.
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Koncem roku stál jeden litr Naturalu 95 v průměru 25,62 Kč a jeden 
litr nafty se prodával v průměru za 27,61 Kč. Nejdražší pohonné hmoty 
byly na jižní Moravě a v Moravskoslezském kraji.Takové ceny bylo vidět 
na stojanech čerpacích stanic naposled v roce 2004.

XI.3. Služby

XI.3.1. Smuteční obřadní síň
Smuteční obřadní síň na hřbitově vždy působila svou architekturou 

velmi důstojně. V poslední době dostala ještě novou výzdobu v hodnotě 
20 000 Kč. Skleněné vázy a květiny ještě umocnily silný estetický dojem.

Smuteční obřadní síň – detail nové výzdoby

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Smuteční obřad-
ní síň“.
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XI.3.2. Přesun provozovny
OKD Doprava a. s. přesunula svoji provozovnu z Ostravy do Horní 

Suché a sídlila na adrese Těrlická 1301/2H.

XI.3.3. RN EXPRES, s. r. o.
Soukromá firma RN EXPRES s. r. o. vznikla v roce 1991.
V roce 1996 se firma transformovala na stávající společnost RN EX-

PRES s. r. o. Firma je vedena dvěma majiteli – jednateli. V současné době 
firma zaměstnává celkem 315 pracovníků.

Společnost je pojištěna proti vzniklým škodám, které způsobí odběra-
teli, u pojišťovny Kooperativa na částku 10 500 000 Kč.

Část svých finančních prostředků firma investuje do nákupu a mo-
dernizace čisticí a úklidové techniky. Na každé větší lokalitě má firma 
v provozu úklidový stroj (Kärcher, DiverseyLever, WAP, Nilfisk, FIMAP). 
Čisticí a dezinfekční prostředky jsou nakupovány u tuzemských výrobců 
a všechny mají certifikát o nezávadnosti. Firma zabezpečuje rovněž čištění 
koberců, čalouněného nábytku, dodávky hygienických systému. Svým od-
běratelům služeb nabízíme v letních měsících sekání trávy včetně odvozu 
a likvidace, v zimě odklízení sněhu. Můžeme zajistit i malování, nátěry, 
hlídání objektů. Firma od svého založení vykazuje každoročně zisk.
Firma nabízí služby jako:
ÚKLIDY
 – administrativních budov, kanceláří, hotelů, škol, domů
 – zdravotnických zařízení
 – domácnosti
 – průmyslových objektů, výrobních hal
 – předkolaudační, po malování po stavebních úpravách
 – venkovních ploch, sněhu
 – mytí oken a výloh
 – krystalizace mramorů, jeho čištění a údržba
 – čištění koberců a čalounění
DROBNÉ ÚDRŽBAŘSKÉ PRÁCE
 – údržba hornických koupelen
 – dezinfekce
 – zednické práce
OBCHODNÍ ČINNOST
 – prodej hygienických potřeb (toaletní papír, tekuté mýdlo, osvěžovače 

vzduchu aj.)
 – prodej čistících a dezinfekčních prostředků
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ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
 – úprava a údržba zeleně
 – úklid venkovních ploch, odklizení sněhu
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
 – malby, nátěry
 – hlídání objektů

XI.3.4. Prádelna LOTOS
Nabídka praní, mandlování, žehlení i oprav prádla.
Zdarma zajištění svozu a rozvozu prádla.

XII. Stavebnictví

XII.1. Stavební firmy

XII.1.1. REMAX – stav s. r. o.

Jednatel firmy: Ing. Ivo Jančar
 Branislav Gálet
Adresa firmy: ul. Vilová 362/8 Horní Suchá
Společnost provádí tyto práce:

– stavby na klíč
 – občanské
 – bytové 
 – průmyslové
– rekonstrukce budov
 – střešní konstrukce
 – šikmé a ploché střechy
 – střešní krytiny
– půdní vestavby, nástavby
– rekonstrukce bytových jader, koupelen
– interiéry, sádrokartonové konstrukce
 – příčky
 – podhledy
– izolace proti vodě, zateplení, zateplování objektů
– instalace, rozvody
 – voda
 – odpady
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 – zdravotechnika
– obklady, dlažby
– malířské a natěračské práce
— zemní práce
– inženýrské sítě

Sídlo firmy Remax v PZF

XII.1.2. JUBAR, spol. s r. o.

Jednatel firmy: Karel Jurčaga, ekonomický ředitel
 Vladimír Bárt, technický ředitel
Adresa firmy: Stonava č.842
Provozovna: U Lékárny 1366/11 Horní Suchá

Základy společnosti JUBAR s. r. o., položili Karel Jurčaga a Vladimír 
Bárt v roce 1991. Zabývali se výstavbou vodovodů a rozvody kabelových 
televizí. V roce 1992 bylo toto sdružení transformováno na společnost s ru-
čením omezeným. Společnost postupně rozvíjí své obory činností, kdy k zá-
kladní činnosti: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přistou-
pila také činnost: „Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod 
užitkové vody“ a činnost: „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
a prodej“.

Činnost: 
– výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, ply-
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novody a kabelové rozvody
– zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek
– rekonstrukce vodovodních a kanalizační řádů
– odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech
– provádění zemních prací
– provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
– výstavba komunikací, zpevněných ploch a parkovišť ze živic i zámkové 

dlažby

XII.3. Statistika z činnosti stavebního úřadu
V roce 2008 obdržel stavební úřad 360 podání. Z toho bylo staveb-

ním úřadem povoleno 5 novostaveb rodinných domů a 2 stavební úpravy 
stávajících rodinných domů, kterými vzniknou v Obci Horní Suchá nové 
bytové jednotky.

K užívání staveb rodinných domů bylo povoleno 13 dokončených 
novostaveb a 1 stavební úprava stávajícího rodinného domu spočívající 
v rozšíření o jednu bytovou jednotku.

Dále bylo stavebním úřadem v Horní Suché povoleno 5 novostaveb 
určených k podnikání (např. výrobních a skladových hal) a 4 stavební 
úpravy stávajících provozoven, kterými došlo k jejich rozšíření.

K užívání staveb určených pro podnikání byly povoleny 2 novostavby 
a 1 stavební úprava spočívající v rozšíření stávající provozovny.

V Obci Horní Suchá bylo povoleno odstranění 7 staveb rodinných 
domů (finských domů ve vlastnictví společnosti RPG Byty s. r. o., dříve 
společnost OKD, a. s.) a 5 staveb nebytových objektů určených pro podni-
kání.

Zbývající podání se týkaly především staveb dopravní a technické in-
frastruktury a staveb přípojek na sítě technického vybavení.
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XIII. Doprava a spoje

XIII.1. Největší kolaps v historii
Na Zelený čtvrtek 20. března zažila dálnice D1 největší dopravní ko-

laps v historii. Na stém kilometru dálnice nedaleko Humpolce havarovaly 
desítky aut. Havarovalo celkem 116 aut, zraněno bylo 30 lidí, z toho 6 těž-
ce. Z obyvatel naší obce se nikdo do této havárie nedostal.

XIII.2. Dotace
ZO schválilo na obě linky ČSAD, které zajíždí do naší obce v roce 2008 

dotaci.
ZO odložilo projednávání žádosti ČSAD Havířov o navýšení částky 

o 215 000 Kč pro nejasné zdůvodnění – např. růst cen PHM v době kdy 
ceny klesají.
Rozpis schválených dotací:
– ČSAD Havířov – MHD 1 974 130 Kč
Poznámka: Dotace se týkaly linek č. 6 a č. 13.
– ČSAD Karviná – příměstská doprava 335 027 Kč
Poznámka: Dotace se týkaly linek č. 870404, č. 870408, č. 870418, Havířov-
Karviná, č. 870411 Havířov-Horní Suchá-Stonava-Karviná
– Kypús Minibus 21 437 Kč
Poznámka: Dotace se týkala linky č. 870197 Karviná-Stonava-Horní Suchá
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XIV. Bezpečnost a veřejný pořádek

XIV.1. Obvodní oddělení Policie ČR v Horní Suché

XIV.1.1. Některé přestupky a trestné činy spáchané v katastru obce
– 2. ledna byla na zastávce ČSAD nalezena ležící žena středních let v silně 

podnapilém stavu. Byla odvezena na protialkoholní stanici do Karviné. 
Řešit její přestupek bude přestupková komise.

– 7. ledna řešila Policie ČR případ krádeže, kdy ve vlaku z Českého Těšína 
do Horní Suché neznámý pachatel odcizil spícímu občanu peněženku 
a doklady.

– 16. ledna si podnikatelka při manipulaci se zbožím odložila kabelku 
s doklady a větším obnosem peněz na sedadle auta. Objevil se zloděj 
a využil příležitosti.

– 27. ledna rušil pachatel noční klid v bytě na ulici Důlní tím, že kři-
čel a bušil do dveří. Byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici 
do Karviné a přestupek předán do přestupkové komise.

– 28. ledna neznámý pachatel na ulici Spodní odcizil na popelnici zapo-
menutou peněženku s doklady a finanční částkou větší než 4 000 Kč.

– 29. ledna kontrolovala hlídka Policie ČR na Dělnické ulici. Řidič moto-
rového vozidla řídil vozidlo bez patřičného oprávnění.

– 7. února na vyzvání Policie ČR vytáhli hasiči z vodní nádrže „Pašůvka“ 
tělo staršího muže. Byla nařízena soudní pitva.

Článek „Śmerć w stawie“ – Głos Ludu 9. 2. 2008 viz příloha č.5-08.
– 22. února odcizil neznámý pachatel z auta, jehož řidič na ulici Čer-

ná cesta vykládal zboží bundu, v ní byl mobilní telefon, platební karty 
a všechny doklady.

– 2. března zjistila policejní hlídka při kontrole motorového vozidla na uli-
ci Spodní, že řidič nevlastní řidičské oprávnění.

– 11. března odcizil neznámý pachatel na ulici Osvobození reklamní led-
nici umístěnou u prodejního stánku a způsobil tak škodu 20 000 Kč.

– 24. dubna byl na ulici Stonavské kontrolován řidič motorového vozi-
dla a dechovou zkouškou mu byla naměřena hladina alkoholu v krvi 
1,18 promile. Nebyl držitelem řidičského oprávnění a měl rozhodnutím 
Krajského úřadu v Ostravě vysloven zákaz řízení.

– 29. dubna oznámil občan, že mu neznámý pachatel odcizil od sportovní 
haly jízdní kolo v hodnotě 13 000 Kč.

– 30. dubna neznámý pachatel odcizil z budovy církve Bratrské měděné 
okapy v hodnotě 12 000 Kč.
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– 19.května odcizil neznámý pachatel v jezdeckém areálu Pašůvka v Hor-
ní Suché tři jezdecká sedla v celkové hodnotě 22 000 Kč.

– 30. července zadržela hlídka Policie ČR na ulici Centrum řidiče, který 
řídil motorové vozidlo bez patřičného oprávnění.

– 2. srpna zadržela hlídka znovu řidiče, který neměl k řízení osobního 
motorového vozidla oprávnění. Při kontrole zjistila, že mu byl vysloven 
zákaz řízení.

– 10. srpna se neznámý pachatel vloupal do stánku na křižovatce U Dvora 
na ulici Osvobození a odcizil zde filmy DVD v celkové hodnotě 4 000 Kč.

– 17. srpna odcizil tehdy neznámý pachatel na diskotéce v areálu hasičské 
zbrojnice na ulici Centrum dámskou kabelku s peněženkou a dalšími 
věcmi v celkové hodnotě 2 000 Kč. Pohotovým zásahem hlídky policie 
byli pachatelé dopadení a kabelka byla vrácena majitelce.

– 21. srpna vnikl neznámý pachatel do domu č.p.972 na ulici Těrlické a od-
cizil zde tašku s peněženkou a dalšími věcmi v celkové hodnotě 4 000 Kč.

– 25. srpna se neznámý pachatel vydával za přítele vnuka a jeho pro-
střednictvím že žádá babičku o půjčení peněz. Paní provedla výběr pe-
něz v hodnotě 98 000 Kč a předala je pachateli.

Poznámka: Policie požádala občany a hlavně seniory, aby takovým případům 
věnovali zvýšenou pozornost a náznaky trestné činnosti aby hlásili na Policii 
ČR, linka 158.
– 11. října poškodil neznámý pachatel pod železničním viaduktem na uli-

ci Těrlické kovové zábradlí, které nechal na místě. Škoda vznikla Obci 
Horní Suchá.

– 28. října kontrolovala hlídka na ulici Dělnické řidiče auta značky 
VW Golf. Bylo zjištěno, že řidič nevlastní platné řidičské oprávnění 
a pro podezření ze spáchání trestného činu byla věc předána na Okres-
ní státní zastupitelství v Havířově.

– OO PČR v Horní Suché upozornila občany, že na přelomu měsíců ří-
jen/ listopad došlo na území obce ke zvýšenému počtu vloupání do za-
parkovaných motorových vozidel.

– 2. listopadu vnikl na ulici Dr. Glazera neznámý pachatel po rozbití okna 
do zaparkovaného osobního automobilu značky Renault Mégane a od-
cizil autorádio

– 28. listopadu dva neznámí pachatelé fyzicky napadli mladíka za čer-
pací stanicí na ulici Parkové a způsobili mu frakturu nosních kůstek 
a hematom v oblasti kořene nosu a pod očima
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XIV.1.2. OO PČR Horní Suchá – statistika

Počet evidovaných trestných činů: 10
Objasněnost v %: 28,1
Počet evidovaných přestupků: 412
Počet osob dodaných na PaZS Karviná: 35
Počet vykázaných osob ve vztahu k domácímu násilí: 2
Počet dopravních nehod: 108
Poznámka: Při dopravních nehodách byla jedna osoba usmrcena, jedna osoba 
byla těžce zraněna a šestnáct osob byla zraněno lehce.

Statistika je vypracovaná za celé OO PČR, tzn. za obvod Horní Suchá 
a Stonava.

XIV.2. Komise k projednávání přestupků

XIV.2.1. Složení komise
V roce 2008 pracovala přestupková komise v tomto složení:

Předseda:  JUDr. Jan Škutek
Členové: Ing. Jindřich Funiok
  JUDr. Evžen Kiedroň
  Ing. Jan Lipner
  Mgr. Kristina Mrózková
  Vladislav Pilch
  Anna Sikorová

XIV.2.2. Řešené přestupky – statistika
V roce 2008 řešila komise 125 přestupků a 17 přestupků z roku 2007.

– 74 věcí bylo odloženo
– 5 věcí bylo vyřízeno v příkazním řízení

XIV.2.3. Struktura přestupků
– 25× přestupek proti občanskému soužití
– 12× přestupek proti majetku
– 4× přestupek proti veřejnému pořádku

XIV.2.4. Uložené sankce
– 13× napomenutí
– 12× pokuta v celkové částce 18 000,- Kč,
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 – z toho 4× zaplaceno v částce 3.500,- Kč
– 23× určeny náklady řízení v částce 21 800,- Kč,
 – z toho 5× zaplaceno v částce 4 300,-Kč
– 4× rozhodnuto o náhradě způsobené škody v částce 16 750,- Kč
– 2× rozhodl krajský úřad o zrušení našeho rozhodnutí a věc vrátil komi-

si k novému projednání 
– 36 přestupků neslo znaky domácího násilí

XIV.2.5. Vybrané částky za pokuty, náhrady nákladů a dluhy
– vybráno 4× v částce 2.600,- Kč.
– k 31. 12. 2008 činily dluhy 
 – na uložených pokutách 73 100,- Kč
 – na nákladech řízení 65 600,- Kč
Poznámka: Úplná statistika práce komise pro přestupky v roce 2008 viz přílo-
ha č.69-08.
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XV. Kultura a osvěta

XV.1. Akce pořádané orgány obce

XV.1.1. Obecní ples
Na pátek 11. ledna 2008 připravila do prostor Kulturního domu Dolu 

František kulturní a sportovní komise pod vedením svého předsedy mís-
tostarosty Josefa Žerdíka tradiční 5. obecní ples.

K dispozici byl pouze velký sál, takže o vstupenky byl velký zájem 
a byly po zahájení prodeje do dvou hodin vyprodány. Cena vstupenky 
s konzumací – večeře a káva se zákuskem – byla stanovena na 350 Kč.

Ples zahájil starosta obce Ing. Jan Lipner
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O taneční zahájení se postarali naši „Suszanie“ předtančením

K tanci i poslechu hrála naše výborná taneční skupina „Smolaři“

Tombola svoji finanční hodnotou přesáhla 100.000 Kč – 1. cenou byla 
LCD obrazovka s úhlopříčkou 106 cm – los byl za 10 Kč
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Výrazový tanec ve svém druhém vystoupení zakončili „Suszanie“ 
kankánem, který strhl přítomné k nadšeným ovacím

Úspěch sklidila i kouzelnice, zvláště když si za svého pomocníka vybrala 
místostarostu Josefa Žerdíka
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Plesu se zúčastnili i hosté ze spřátelené polské Lubomie

Velký zájem byl o květiny a kotiliony

Jak začala hrát hudba, všichni se hned vrhli „do víru tance“
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Připravené bary provozovaly místní organizace: TJ DF, základní ško-
la (česká) a PZKO.

Bar v zimní zahradě „patřil“ PZKO ve stylovém oblečení

Průběh plesu profesionálně konferoval Josef „Mlok“ Grym

Můžeme konstatovat, že se 5. obecní ples opravdu vydařil, ať žije 
6. obecní ples.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „5. obecní ples“.
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XV.1.2. Mezinárodní den žen
Na sobotu 8. března pozvala kulturní a sportovní komise všechny mat-

ky, babičky, tchýně, vnučky, švagrové, sestry, sestřenice, neteře, snachy, 
tety, drahé manželky – prostě všechny ženy do Dělnického domu na osla-
vu MDŽ.

Ihned při vstupu do sálu se všichni podepsali do pamětní knihy a ženy 
obdržely drobné dárky a květiny od dětí.

V programu vystoupily děti našich škol, tanečnice břišních tanců, žáci 
základní umělecké školy Jana Kalety z Českého Těšína – pobočka Horní 
Suchá, Suszanie, ženy i přítomní muži shlédli módní přehlídku firmy CO-
RAGGIO a poslechli si a zatančili si při karvinské country kapele DROPS.

Program s citem pro tu chvíli uváděl moderátor Radek Erben z Rádia 
Orion.

Místostarosta Josef Žerdík všechny přítomné ženy uvítal a popřál jim 
k svátku.

Vstup a šatna byly zdarma.
Udělali chybu všichni co nepřišli, bylo se na co dívat!

Moderátor Radek Erben při zahájení
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Místostarosta Josef Žerdík uvítal všechny ženy jménem obce a kulturní 
a sportovní komise

Sál Dělnického domu byl obsazený
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Vystoupení nejmladších mažoretek

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

Jedna z modelek firmy CORAGGIO předváděla plavky
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Suszanie zakončili své vystoupení kankánem

Karvinská country kapela DROPS

Přítomní hodnotili celou akci jako výbornou a děkovali pořadatelům 
za její přípravu.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „MDŽ obecní“.
MDŽ-plakát-viz příloha č.8-08.
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XV.1.3. Muzikantský rej

Již čtvrtý Muzikantský rej se uskutečnil 28. března v sále Dělnického 
domu od 19.00 hodin.

Na pozvání hlavního pořadatele akce, místostarosty Josefa Žerdíka, 
který si zahrál s romskou kapelou Gipsy Werk, na setkání muzikantů při-
jely tyto kapely:
– Ave Band (dívčí kapela)
– Evergreen jam session band (swing)
– Sluníčko (vokální soubor)
– Gipsy Werk (romská kapela)
– My 2 (taneční)
– Závěr: Jam session – hrál každý s každým

Hlavním cílem akce bylo poděkovat muzikantům za jejich celoroční 
práci. Muzikanti hráli sobě navzájem, a zadarmo.

Rej byl přístupný i ostatní veřejnosti, vstupné, vzhledem k počtu ka-
pel, bylo opravdu lidové – 100 Kč.

Místostarosta Josef Žerdík akci zahájil
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Kapela Evergreen jam session band (swing) zahajovala

Muzikantský rej – plakát viz příloha č.11-08.
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Muzikantský rej“.

XV.1.4. Výstava obrazů
Výstava obrazů Emanuela Svrčiny se konala v sále Dělnického domu.
V pondělí 31. března byla v 17.00 hodin vernisáž výstavy obrazů, kte-

rou zahájil Ing. Jan Lipner, starosta. Jako kurátoři se na přípravě výstavy 
podíleli Josef Žerdík, místostarosta a Jan Urban, který měl výstavu obrazů 
před dvěma lety. Veřejnosti byla výstava přístupná od 1. 4. do 3. 4. 2008 
v době od 11.00 hodin do 17.00 hodin.

Emanuel Svrčina
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Vernisáž výstavy zahájil Ing.Jan Lipner, starosta obce

Jeden z kurátorů výstavy - Josef Žerdík, místostarosta
(na fotografii vlevo)
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Slunečnice

Pozvánka na výstavu

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Vernisáž“.
Plakát k výstavě obrazů Emanuela Svrčiny viz příloha č.29-08.

XV.1.4.1. Emanuel Svrčina – stručný životopis
Narodil se 9. 7. 1910 v městě Czechowice v Polsku, zemřel 2. 3. 2005 

v Havířově.
Malý Emanuel navštěvoval Obecnou školu v Prostřední Suché, po skon-

čení školy se začal učit klempířem. Když mu zemřel otec, přerušil učení 
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a aby mohl zajistit matku a své tři sestry, šel pracovat na důl. Na dole 
Dukla pracoval 39 let.

V roce 1953 se nastěhoval i se svou rodinou do vilky v Horní Suché. 
Zde žil až dokonce svého života.

Jeho celoživotní zálibou bylo malířství a hudba. Nikdy tyto obory ne-
studoval, vypracoval se vlastní pílí. Témata k malování čerpal na Ostra-
vici nebo ve Vysokých Tatrách. Mimořádně půvabné jsou jeho miniatury.

Během jeho života se mohla veřejnost seznámit s jeho tvorbou na ně-
kolika výstavách, např. na výstavě Československého červeného kříže 
v Horní Suché, v městské knihovně v Havířově nebo v prostorách koste-
la Československé církve husitské v Radvancích. Jeho obrazy se dostaly 
i do zahraničí, např. do Austrálie, Číny, Německa, Polska, Švédska nebo 
USA.

XV.1.5. Výročí osvobození obce
3. května se sešli představitelé obce, zástupci společenských a politic-

kých organizací a občané v Parku hrdinů, aby si položením květin připo-
mněli výročí osvobození obce.

Českou státní hymnu zahrála naše Hasičanka dirigovaná
Erichem Pażdziorou
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V čele krátkého průvodu šli starosta Ing. Jan Lipner
a místostarosta Josef Žerdík

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Výročí osvoboze-
ní obce“.

XV.1.6. Hornosušská pouť
První neděle v květnu, kdy se pravidelně koná v naší obci pouť, byla 

tento rok 4.května.
Přesto, že bylo poměrně chladno a pršelo, na pouti se sešlo mnoho 

našich občanů. Hlavně rodiče s dětmi. Ti ale museli sáhnout dost hluboko 
do peněženek, protože jak zboží ve stáncích, které stály jak po obou stra-
nách ulice Sportovní i na ulici Centrum, tak jednotlivé atrakce, byly dost 
drahé. Cena „jednoho svezení“ byla minimálně 30 Kč.
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Pouť na Sportovní ulici

K akci se připojila i Jarmila Waloszková, nájemce Dělnického domu, 
a připravila pro tento den sedm druhů menu a grilované speciality v za-
hradě.

Tradičně v prostorách za Domem PZKO měla stánky MO PZKO. Uvnitř 
Domu PZKO byl připravený sál, kde se zájemcům podávala tradiční jídla.

Specialitou byl grilovaný ovčí sýr

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Hornosušská 
pouť“.
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XV.1.7. Smažení vaječiny
9. května se v prostorách požární zbrojnice sešli členové kulturní 

a sportovní komise, aby se připravili na nejdůležitější akci roku, kterou 
pořádá naše obec, a to Vítání léta.

V rámci porady si usmažili i pořádný hrnec vaječiny.

Členky komise – Anna Bružinová (vlevo) a Marta Štixová

Další fotografie: kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KaSK-Smažení 
vaječiny“.

XV.1.8. Vítání léta
Kulturní a sportovní komise pod vedením svého předsedy Josefa Žerdí-

ka, místostarosty, připravila na 21. června do prostor Amfiteátru v areá-
lu stadionu tělovýchovné jednoty Dolu František v Horní Suché již tradiční 
akci „Vítání léta“. Za krásného letního počasí přišlo shlédnout program 
a občerstvit se ve stáncích, mezi nimiž byl i stánek MK PZKO a našich mys-
livců, mnoho občanů obce, přijeli i lidé z okolí. Sešlo se jich na tři tisíce.

Klaun Hopsalin bavil děti
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Vítání léta zahájil Ing. Jan Lipner, starosta obce – vlevo místostarosta 
Josef Žerdík

Mezi čestnými hosty byl Wójt Gminy (starosta obce) Lubomia 
Mgr. Czesław BUREK s manželkou

Program byl pestrý a každý si mohl přijít na své. Lidé se bavili při 
soutěži v pojídání párků a pití piva.

Hlavními hvězdami letošního programu byli nestárnoucí Peter Nagy 
a Jaroslav Uhlíř. Oba svými písněmi rozezpívali a roztančili diváky.
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Jaroslav Uhlíř

Peter Nagy
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Rozjásaní diváci

Program:
– 15.00 Klaun Hopsalin – tančení a dovádění s dětmi
– 15.45 Kuličky štěstí – funky progresivní mladá kapela

 (byli na Vítání léta poprvé)
– 16.55 Hasičanka
– 17.00 Oficielní zahájení akce – Ing. Jan Lipner, starosta obce
– 17.10 County kapela Blaf – hrají „gorolski country“
– 18.00 Soutěž v pojídání párků
– 18.30 Soutěž v pití piva
– 19.00 Jaroslav Uhlíř – skladatel filmových písní
– 19.45 Peter Nagy and band
– 21.00 Team revival – hráli písně Pavola Habery
– 22.15 Ohňostroj
– 22.30 Smolaři – hráli k tanci i poslechu

Na úspěchu akce se podílela i celá řada sponzorů, především z míst-
ních firem a podniků, sponzorsky se zúčastnili i někteří jednotlivci.

Vstupné na akci bylo 50 Kč, děti do 15 let neplatily.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Vítání léta“.
Článek „Obyvatelé z Horní Suché uvítali léto velkolepou veselicí“ – Ha-

vířovsko 24. 6. 2008 viz příloha č.45-08.
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XV.1.9. Naše obec a autoatlas
Naše obec má společně s Havířovem svou stránku v autoatlase České 

republiky.
Kromě krátkého historického ohlédnutí a pohledu do současnosti a bu-

doucnosti, stránka obsahuje i orientační plán obce. Součásti stránky jsou 
i historické a současné fotografie.

Stránka naší obce v autoatlasu České republiky viz příloha č.31-08.

XV.1.10. Kulturní a sportovní komise
2. září se sešli ve venkovních prostorách hasičské zbrojnice členové 

kulturní a sportovní komise, aby společně vyhodnotili svoji nevětší před-
prázdninovou akci – Vítání léta. Shodli se, že se akce podařila a z drob-
ných nedostatků si vzali ponaučení.

Také se zabývali přípravou dalších podzimních akcí jako je Fedrování 
s folklórem a Setkání jubilantů.

KaSK při zasedání

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: Zasedání KaSK“.

XV.1.11. Výstava obrazů
V pondělí 8. září se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů MUDr. Józe-

fa Mackowskiego.
Výstavu obrazů hornosušského rodáka uspořádali společně v sále 

Domu PZKO Obec Horní Suchá – kulturní a sportovní komise a MK PZKO.
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Vernisáž zahájil Josef Žerdík, místostarosta, o Dr. Macwskiem pro-
mluvil Ing. arch. Bronislaw Firla.

O hudební uvedení výstavy se postarali učitelé ZUŠ Jana Kalety z Čes-
kého Těšína.

Vernisáže výstavy se zúčastnili příbuzní, známí a přátelé, široké ve-
řejnosti byla výstava přístupna ještě v následujících dnech v odpoledních 
hodinách.

MUDr. Józef Mackowski

Karlův most v Praze – jedno z vystavených děl
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Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „MUDr.Józef 
Mackowski výstava“.

XV.1.12. Fedrování s folklórem
Na sobotu 20. září připravila do sálu Dělnického domu kulturní 

a sportovní komise již 3. ročník Fedrování s folklórem.

Program zahájil a všechny přítomné přivítal
Ing. Jan Lipner, starosta obce

Akce se zúčastnili mj. František Chobot, primátor Města Havířova 
s manželkou, Ing. Jan Lipner, starosta Obce Horní Suchá s manželkou, 
Josef Žerdík, místostarosta Obce Horní Suchá s manželkou, předseda MK 
PZKO Horní Suchá Bronislav Zyder, delegace družebních měst Lubomia 
a Biełsko Biala (Polsko), zástupci sponzorů a další.

V programu vystoupily tyto soubory: Šmykňa, Slezan, Dudoski, Za-
olzi a Suszanie. Hlavní hvězdou programu byl Vojenský umělecký soubor 
Ondráš.

Cena vstupenky byla stanovena na 200 Kč. V ceně vstupenky byla i ve-
čeře.

Program:
1. Suszanie – zahájení (Horní Suchá)
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2. Slezan – tance z Těšínského Slezska (Český Těšín)
3. Dudoski – goralské písně z Podhala (Biełsko Biala – Polsko)
4. Šmykňa – tance z oblasti Hronu (Ostrava)
5. Suszanie – tance ze Západních Čech (Horní Suchá)
6. Dudoski – melodie z okolí Żiwca (Biełsko Biela – Polsko)
7. Slezan – goralské tance (Český Těšín)
8. Zaolzie a Šmykňa – cikánské tance (Ostrava, Zaolzie Jablunkov)
9. Šmykňa – krucené zo Zemplína (Ostrava)
Přestávka
10. Vojenský umělecký soubor Ondráš – veselé dovednosti   (Brno)

Soubor Suszanie Horní Suchá

Soubor Šmykňa Ostrava
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Kapela souboru Dudoski – Polsko

Soubor Slezan Český Těšín

Vojenský umělecký soubor Ondráš – Brno
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Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Fedrování s folk-
lórem“.

Fedrování s folklórem – plakát viz příloha č.48-08.
Fedrování s folklórem – sponzoři viz příloha č.49-08.
Fedrování s folklórem – soubory viz příloha č.50-08.

XV.1.13. Vítání občánků
Na sobotu 27. září připravila kulturní a sportovní komise do obřadní 

síně vítání občánků.
Bylo pozváno 36 rodin s dětmi, Vítání se uskutečnilo v 9.30 hod. 

a v 10.30.hod.
O kulturní program se postaraly děti našich mateřských škol a učitel-

ky ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína.
Kromě kytičky dostali rodiče knížky a pro děti plyšová zvířátka. Rodi-

če a přítomní příbuzní se také zapsali do pamětní knihy.

K přítomným promluvil Josef Žerdík, místostarosta,
vlevo je Blanka Richterová, členka KaSK
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Vítání občánků

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Vítání občánků 
27.9.2008“.

XV.1.14. Den jubilantů
Na úterý 21. října připravila v Dělnickém domě pro letošní oslavence 

kulturní a sportovní komise „Den jubilantů“.
Průvodní slovo měl Josef Mlok Grym, který uvedl program a starostu 

obce Ing. Jana Lipnera, který všechny přítomné přivítal a jménem obce 
i jménem svým jim popřál.

Ing. Jan Lipner při projevu
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Kulturní program připravily obě naše školy, úspěch měla i kouzelni-
ce. V závěru programu vystoupil s písněmi zpěvák Jiří Štědroň.

Jiří Štědroň

Mezi pozvanými byli, mimo jiné, manželé Surovcovi, Mackowští a Pa-
nošovi, kteří oslavili zlatou svatbu – 50 let manželství, manželé Janko-
vičovi, kteří oslavili smaragdovou svatbu – 55 let manželství, manželé 
Febrovi, kteří oslavili diamantovou svatbu – 60 let manželství. Všem pří-
tomným manželským párům popřáli starosta obce Ing. Jan Lipner a mís-
tostarosta Josef Žerdík. Kromě květin obdržely manželské páry dárkový 
balíček a pamětní list.

Stůl s manželskými páry, které oslavily výročí svatby
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Kromě přípitku obdrželi všichni oslavenci večeři.
Po večeři hrál přítomným k tanci i poslechu Oto Hrabiec.
Byla to velmi úspěšná akce a zcela zaplněný sál Dělnického domu vy-

jádřil potleskem svoji spokojenost.
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Den jubilantů“.

XV.2. Životická tragédie
V sobotu 2. srpna uctili představitelé Havířova a okolních obcí památ-

ku těch, kteří byli před 44 léty popraveni v Životicích.
Vzpomínková slavnost začala v 10 hodin českou a polskou státní hym-

nou. Hlavním řečníkem byl havířovský primátor František Chobot.
Článek „Gospodarze nie udzielili gościom glosu“ – Głos Ludu 5. 8. 2008 

viz příloha č.41-08.

XVI. Společenské organizace a zájmová sdružení

XVI.1. Plesy, bály, karnevaly – přehled

– Pátek 11. ledna – obecní ples v Kulturním domě
– Neděle 12. ledna – Balik przedszkola – Základní škola a mateřská 

škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková orga-
nizace – v Dělnickém domě

– Sobota 19. ledna – Ples PZKO – v Dělnickém domě a Domě PZKO
– Sobota 2. února – Ples KSČM – v Dělnickém domě
– Čtvrtek 7. února – Havířský bál KHD – v Dělnickém domě
– Pátek 8. února – Ples sportovců – v Dělnickém domě
– Sobota 9. února – Bal szkokolny – Základní škola a mateřská škola 

s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
– Pátek 15. února – Školní ples – Základní škola a mateřská škola Hor-

ní Suchá, příspěvková organizace – v Dělnickém domě
– Sobota 23. února – Hasičský bál – v Kulturním domě
– Pátek 29. února – Balik – Základní škola a mateřská škola s polským 

jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace – v Dělnic-
kém domě

– Čtvrtek 27. března – Karneval – Základní škola a mateřská škola Hor-
ní Suchá, příspěvková organizace – v Dělnickém domě

– Pátek 28. března – Muzikantský rej – v Dělnickém domě
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XVI.2. Klub hornických důchodců

XVI.2.1. Havířský bál
Ve čtvrtek 7. února se v sále Dělnického domu sešli členové KHD 

na tradičním Havířském bále.
Měli připravenou vlastní kuchyni, v sále prodávali nápoje.
K tanci i poslechu hrál jejich „dvorní“ muzikant pan Ota Hrabiec.

Kuchařky měly jídlo předem uvařené

Tanec je velkou zábavou bývalých zaměstnanců Dolu František

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD–Havířský 
bál“.

Článek „Plesali v tradiční klubovou hodinu“ – Zdař Bůh 13. 2. 2008 
viz příloha č.17-08.
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XVI.2.2. Výroční členská schůze
Ve čtvrtek 13. března se sešli členové Klubu hornických důchodců Dolu 

František v sále Dělnického domu na výroční členské schůzi.
Po nezbytných volbách různých komisí si zcela zaplněný sál vyslechl 

z úst předsedy KHD pana Romana Konopky zprávu o činnosti za rok 2007.
V předsednictvu schůze seděl i dlouholetý předseda klubu, v součas-

nosti čestný předseda a čerstvý osmdesátník Jan Bardoň.

Na fotografii první zleva Jan Bardoň, třetí zleva Roman Konopka

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD-Výroční 
členská schůze“.

XVI.2.3. Svátek matek
15. května oslavili členové KHD v sále Dělnického domu svátek matek. 

Občerstvení tentokrát připravili muži. Při příchodu do sálu dostala každá 
žena od předsedy KHD Romana Konopky kytičku. V emotivním projevu 
popřál všem maminkám k svátku četný předseda KHD Jan Bardoň.

O kulturní program se postaraly děti z našich mateřských škol, k tan-
ci hrál Oto Hrabiec.

Přítomné ženy – matky
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Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD–Svátek matek“.

XVI.2.4. Smažení vaječiny
Na tradiční akci „Smažení vaječiny“ se sešli členové KHD v Domečku 

12. června. Bylo hezké počasí a mnozí členové klubu se usadili v zahradě. 
Venku se také smažila vajíčka.

Kuchařky

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD–Smažení 
vaječiny“.

XVI.2.5. Vítání léta
17. července se sešli členové KHD v „Domečku“ na tradiční akci „Ví-

tání léta“.

Členové KHD před zahájením akce
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Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD-Vítání léta“.

XVI.2.6. Zájezd
19. srpna 61 členů KHD vyjelo za krásného počasí na zájezd do Rož-

nova pod Radhoštěm, navštívili Pustevny a Čeladnou.

XVI.2.7. Den horníků
4. září oslavili členové KHD v Dělnickém domě svátek horníků. Den 

horníků spojili s oslavou svých jubilantů. Každý z jubilantů dostal kromě 
blahopřání i malý finanční dárek, ženy navíc květiny.

Gratulaci ke Dni horníků i přání jubilantům přednesl Josef Žerdík.
V programu vystoupila jedna mažoretka.

Akce se zúčastnili oba čelní představitelé obce – starosta Ing. Jan 
Lipner (vlevo) a místostarosta Josef Žerdík

Sál Dělnického domu se postupně naplnil
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Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD–Den hor-
níků“.

XVI.2.8. Vinobraní
Ve čtvrtek 25. září připravil výbor KHD pro své členy v „Domečku“ 

na ulici Vnitřní Vinobraní.
Víno z vinného sklípku, sladké a slané zákusky a pečivo, grilovaná klo-

bása, „čína“ z kuřecího masa a živá hudba, to vše přispělo ke spokojenosti.
Všechny uvítal předseda KHD Roman Konopka, zúčastnil se i Josef 

Žerdík, místostarosta.

S přípravou jídla měly kuchařky hodně práce – Vinobraní 25. 9. 2008

Stylová výzdoba Domečku – Vinobraní 25. 9. 2008

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD–Vinobraní 
25. 9. 2008“.
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XVI.2.9. Loučení s létem
16. října se členové KHD rozloučili s létem. Sešli se, jako obyčejně, 

v „Domečku“ na ulici Vnitřní a poseděli při dobrém jídle, pití a hudbě.
Tato akce byla předposlední akcí KHD v roce 2008.

Paní Petříčková (první zleva) bývá obyčejně v kuchyni

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD-Loučení 
s létem“.

XVI.2.10. Barborková veselice
4. prosince se sešli členové KHD v Dělnickém domě na Barborkové 

veselici.

Hornickou hymnu zazpíval sbor složený z členů KHD
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Součástí oslavy patronky havířů byla i výstavka předmětů, které kdy-
si havíři používali při práci a také výtvarné práce některých z nich.

Práce výtvarníka Jana Urbana, člena KHD

Ženy, členky KHD, připravily občerstvení

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „KHD–Barborko-
vá veselice“.
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XVI.3. PZKO

XVI.3.1. Důležité body plánu práce PZKO na rok 2008
6. 1. Členská schůze – Dům PZKO
19. 1. Bal PZKO – Dělnický dům a Dům PZKO
23. 2. Świniobicie – Dělnický dům a Dům PZKO
9. 3. MDŽ PZKO – Dům PZKO
7. 6. 95 let zpěvu v Horní Suché – Dělnický dům a Dům PZKO
30. 8. Cyklistický závod pro dospělé – Podolkovice
4. 10. Wykopki – Dělnický dům a Dům PZKO

Kompletní plán práce PZKO na rok 2008 viz příloha č.1-08.

XVI.3.2. Zabíjačka – Świniobicie
23. února se v 16.00 hod. sešli v sále Dělnického domu příznivci dobré 

zábavy a dobrého jídla na již tradiční „Zabíjačce“, kterou pro občany obce 
pořádá MK PZKO. K jídlu byly v Domě PZKO připraveny pro všechny zá-
jemce zabíjačkové speciality.

Akci zahájil předseda MK PZKO pan Bronislav Zyder
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Družební Beilsko-Biała byla zastoupena delegací

Obec na akci zastupoval pan Josef Žerdík, místostarosta s manželkou

Úspěch u publika měla i goralská kapela z Jablunkova
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Program připravili členové pěveckého a tanečního souboru „Suszanie“, 
předvedli „Mrazíka“

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Zabíjačka“.
Text v polském jazyce „Świniobicie, albo Zabíjačka“ 23. 2. 2008– viz 

příloha č.12-08.
Článek „Jelita i …rosyjska bajka“ – Głos Ludu 26. 2. 2008 viz příloha 

č.36-08.

XVI.3.3. Mezinárodní den žen
9. března pozvali muži z PZKO do prostor Domu PZKO všechny ženy, 

aby s nimi oslavili Mezinárodní den žen.

Bronislav Faja a Henryk Kośmider představují výsledek své práce
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Soubor „Suszynas“ pobavil pohádkou o Popelce

Všechny přítomné ženy, i ty nejmladší, dostaly karafiát



189

Oslavu zahájil předseda MK PZKO Bronislav Zyder

Zasedací místnost byla obsazena ženami (i několika muži)

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „MDŽ v PZKO“.

XVI.3.4. Wyscig kolarski
24. května uspořádalo v Podolkovicích „U Zydrů“ velmi aktivní MS 

PZKO závody na kolech pro dospělé i „mrňata“. Závodilo se doopravdy, 
ale hlavním cílem akce bylo společenské setkání občanů obce, protože ne-
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šlo jen o jízdu na kole, ale také závodníci plnili různé úkoly, které pro 
mnohé byly obtížné ke splnění, jako např. matematická úloha.

Na závody zval inspirující plakát

Závodili velcí i malí
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Vyhlášení vítězů brali všichni velmi vážně

Příprava závodu potřebovala hodně času a přítomní všem, kteří se na jeho 
přípravě podíleli poděkovali s tím, že se příštího ročníku opět zúčastní.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Cyklistický závod“.

XVI.3.5. 95 let sborového zpěvu v Horní Suché
 8. června se v sále našeho Dělnického domu a prostorách Domu PZKO 

uskutečnila oslava 95-ti let sborového zpěvu v naší obci za účasti těchto 
pěveckých sborů:
– Chór mieszany „SUCHA“ (Horní Suchá, Stonava)
– Przedszkole (Horní Suchá)
– Chór żeński „KALINA“ (Karviná)
– Chór męski „HARFA“ (Bielsko-Biała)
– Chór żeński „ŠÁRKA“ (Horní Suchá)

Zahájení sborového odpoledne provedl pan Bronislav Zyder,
předseda našeho PZKO
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Vtipnou moderátorkou hudebního odpoledne byla Mgr. Grażyna Siwek

Mužský pěvecký sbor Harfa – Bielsko-Biała

Součástí slavnostního odpoledne bylo i vyznamenání těch, kteří se 
o rozvoj sborového zpěvu v obci nejvíce zasloužili.

Seznam vyznamenaných osob pod názvem „Odznaczenia“ viz příloha 
č.27-08.

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „95 let sborového 
zpěvu“.
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XVI.3.6. Wykopki
18. října připravila místní skupina PZKO akci na oslavu ukončení 

sběru brambor.
V zcela zaplněném sále Dělnického domu vystoupily děti ze Základní 

školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, příspěvková orga-
nizace. Jako hlavní host programu vystoupili členové folklorního souboru 
„Olšina“ z Orlové.

Pro všechny přítomné byly připraveny nápoje, koláče, zákusky i teplá 
jídla, která se podávala v prostorách PZKO.

Část souboru Olšina při vystoupení

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Wykopki“.

XVI.3.7. Suszanie

XVI.3.7.1. Krojovaný ples
2. února se naši „Suszanie“ zúčastnili v Kulturním domě ve Žďáru 

nad Sázavou XI. Národního krojovaného plesu Folklorního sdružení Čes-
ké republiky. Byl věnován folkloru Opavského a Těšínského Slezska a Os-
travska.
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Suszanie byli mezi deseti pozvanými soubory a reprezentovali tak naši 
obec.

Text v polském jazyce „SUSZANIE reprezentowali gminę Sucha Górna 
na XI. Národním krojovém plesu“ – viz příloha č.13-08.

XVI.3.7.2. Suszanie a Blędowianie
19. dubna se utkaly dva soubory pracující pod PZKO, a to naši Sus-

zanie a Blędowianie z Horních Bludovic. Chlapci a dívky z obou souborů 
mezi sebou sehráli fotbalová a volejbalová utkání.

Sportovní setkávání obou souborů je již tradiční, v pořádání turnaje 
se oba soubory pravidelně střídaly. Letos se turnaj odehrál v naší sportov-
ní hale.

Fotografie ze slavnostního zahájení turnaje

Volejbalový zápas dívčích družstev

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Turnaj“.
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XVI.3.7.3. Suszanie v Rzeszówie
Už po šesté se Suszanie ve dnech 16. až 24. července zúčastnili Světo-

vého festivalu polských folklórních souborů v Rzeszowie, aby tak repre-
zentovali Horní Suchou.

Festivalu se zúčastnilo 42 souborů z patnácti zemí. Celkem vystoupilo 
na 1300 účinkujících.

Každý z účastníků výjezdu zaplatil ze svého 1000 Kč, ostatní výdaje 
pokryly dary sponzorů, Obec Horní Suchá a MK PZKO.

Suszanie poslali pohled z Rzeszówa na obec – viz příloha č.40-08.
Článek „Na festiwal w Rzeszowie nie tylko z trojakiem“ — Głos Ludu 

12.7.2008 viz příloha č.46-08.

XVI.3.7.4. 55. výročí vzniku souboru
V sobotu 29. listopadu v 16 hodin se uskutečnil v Domě kultury Petra 

Bezruče v Havířově jubilejní koncert k 55. výročí vzniku tanečního a pě-
veckého souboru „Suszanie“.

Koncert shlédlo na 500 spokojených diváků. Program trval s dvaceti-
minutovou přestávkou tři hodiny.

Suszanie předvedli polské národní tance – marsz a mazur, také łowic-
kie. První část věnovali tancům českým a dolňáckým, v druhé části to byly 
tance západních Čech a Slovenska.

V závěru programu byli vyznamenáni zasloužilí členové souboru a za-
zněla přání, aby se soubor dožil v činnosti dalších jubileí.

Závěrečná děkovačka

Další fotografie: Kronika 2008- fotogalerie na CD: „Suszanie–55. vý-
ročí“.

Článek“Z folklorem przez życie“-Głos Ludu 2.12.2008 viz příloha č.61-08.
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XVI.4. Sbor dobrovolných hasičů

XVI.4.1. Bilance roku 2008
Výjezdová jednotka byla dvanáctičlenná. Uskutečnila celkem třicet 

výjezdů. Sedmkrát zasahovala u požáru, dvakrát likvidovala kontami-
novanou půdu, jedenkrát zasahovala u povodně a dvacetkrát likvidovala 
bodavý hmyz.

Velitelem výjezdové jednotky SDH Horní Suchá byl Rostislav Krhovjak.
Během celého roku se výjezdová jednotka SDH Horní Suchá odborně 

vzdělávala na periodických školeních, pořádaných na HZS v Karviné.
Jednotka SDH se zúčastnila několika předváděcích akcí. Zde prezen-

tovala svoji techniku. Požární hlídky asistovaly u mnoha společenských 
a sportovních akcí.

XVI.4.2. Ples hasičů
Na sobotu 23. února připravil místní Sbor dobrovolných hasičů Hor-

ní Suchá ples do prostor Kulturního domu.
Hrála hudba „Santropéz“. Cena vstupenky byla 400 Kč – ve vstupném 

byla večeře, na stole nealkoholické nápoje a slané tyčinky, oříšky a bram-
bůrky.

Kromě barů a hudby byla pořadateli připravena i tombola, v progra-
mu plesu vystoupil i „hadí muž Rosťa.“

Podle hodnocení se ples vydařil, účastníci, kteří byli většinou z Haví-
řova nebo Karviné, odcházeli nad ránem spokojeni.

Podle tradice ples zahájil Tomáš Stefan, starosta SDH

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Ples hasičů“.
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XVI.5. Ženský pěvecký sbor Šárka – Bilance roku 2008
Na zkouškách se sbor scházel jedenkrát týdně a uskutečnil deset vy-

stoupení. Sbor spolupracoval s místní základní školou a Základní umělec-
kou školou Jana Kalety v Českém Těšíně.

Pěvecký sbor pracoval jako občanské sdružení a pravidelně dostával 
na svoji činnost peníze z grantu na kulturní a sportovní projekty, který 
vyhlašovala obec.

Z deseti vystoupení, které sbor uskutečnil v roce 2008 byl nejúspěšnější 
předvánoční koncert v katolickém kostele v Horní Suché, kde sbor vystou-
pil společně s dětmi hornosušských škol.

XVI.6. Český zahrádkářský svaz

XVI.6.1. Velikonoční výstava „Vítání jara“
Ve dnech 15.–17. března uspořádala Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu č.16 ve svém Domě zahrádkářů velikonoční výsta-
vu „Vítání jara“.

Velmi pěkně uspořádaná expozice připomněla všem návštěvníkům 
blížící se jaro a hlavně Velikonoční svátky.

Mezi exponáty byly i práce žáků našich škol.

Velikonoce

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „ČZS-Vítání jara“.



198

XVI.6.2. Výstava „Kouzlo vánoc“
V době od 6. do 8. prosince uspořádali členové ČZS v prostorách Domu 

zahrádkářů předvánoční výstavu.
Kromě členů svazu vystavovaly i děti obou našich škol, které výstavu 

kolektivně navštívily.

Záběr z výstavy

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „ČZS-Kouzlo vá-
noc“.

XVI.6.3. Některé další akce ZO ČZS
Organizace pro své členy pořádala přednášky na různá témata, která 

se týkají např. výživy a ochrany rostlin. Také v přednáškové oblasti spo-
lupracovala s místní organizací ČČK. Tematický byly zaměřeny i zájez-
dy – navštívili výstavu ovoce, zeleniny a dřevin v Polsku.

Zvláštní pozornosti občanů obce i ostatních se těšilo moštování ovoce, 
hlavně jablek.
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XVI.7. ZO KSČM (kulturní akce)

XVI.7.1. MDŽ
12. března v sále Dělnického domu připravila pro své členy oslavu 

Mezinárodního dne žen organizace komunistické strany.
Sál byl zaplněný pouze z části. Když odešel doprovod vystupujících 

dětí zůstalo obsazených asi 50 židlí.
V programu vystoupil předseda ZO KSČM Jan Charvát, děti našich 

škol a „Havířovské babky“.

Jan Charvát při projevu

Havířovské babky

Další fotografie“ Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „MDŽ ZO KSČM“.
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XVI.7.2. Den vítězství
8. května se sešla skupinka příznivců komunistické strany v prosto-

rách požární zbrojnice, aby si připomněla výročí osvobození. O kulturní 
program se postarala taneční skupina UNO-MIX.

Současně byli představeni kandidáti této strany do senátních voleb.

Účastníci oslav

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Den vítězství“.

XVI.7.3. Den horníků
6. září se sešli příznivci a sympatizanti komunistů v prostorách hasič-

ské zbrojnice, aby oslavili Den horníků.
Odpoledne bylo účastníků akce velmi málo, sešli se až večer.
Oslavu zahájil předseda místní organizace Jan Charvát, o kulturní 

program se postaraly „Havířovské babky“.

Účastníci oslav Dne horníků

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „ZO KSČM-Den 
horníků“.
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XVII. Tělovýchova a sport

XVII.1. Tělovýchovná jednota Dolu František
XVII.1.1. Neinvestiční dotace

ZO na svých zasedáních schválilo TJ DF poskytnutí neinvestiční dota-
ce v celkové výši 275 000 Kč.

XVII.1.2. Změna majitele budovy
Valná hromada Tělovýchovné jednoty Dolu František na svém zasedá-

ní 4. září odsouhlasila převod budovy č.p. 869, která byla v majetku TJ, 
do majetku obce. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá s tímto zamýšleným 
krokem vyslovilo souhlas na svém zasedání 21. srpna.
Poznámka: Tento krok byl jen vyústěním mnohaletých provozních problémů 
tělovýchovné jednoty poté, co ukončil činnost Důl František a na údržbu nezby-
ly potřebné finanční prostředky.

XVII.1.3. Problémy s budovou
V lednu 2008 došlo k havárii na ústředním topení. Byla vyměněna top-

ná tělesa v sále. Podzimní akce se nekonaly v důsledku poruchy na kotlích 
ústředního topení. Jednota nemá dostatek finančních prostředků na jejich 
výměnu. Od září 2008 jedná TJ s Obcí Horní Suchá o převodu hlavní bu-
dovy do majetku obce – oboustranný souhlas.

V roce 2008 uspořádal oddíl kopané tři halové turnaje,a to: starších 
žáků, mladších žáků a mladší přípravky. Družstvo mužů se zúčastnilo 
zimního turnaje „REFOTAL CUP“ v Albrechticích.

Poznámka: Hlavním důvodem problémů s budovou TJ byly značné ne-
dostatky v práci nájemců bytu v budově. Jeden beze stopy zmizel a druhý 
neplatil nájem a netopil, proto došlo k havárii topení.

XVII.1.4. Členská základna – oddíly
Tělovýchovná jednota dolu František Horní Suchá,je sdružením občanů 

provozující tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospo-
dářskou činnost. V roce 2008 měla celkem 374 členů sdružených v oddílech:

Kopané 181
Tenisu 41
Nohejbalu 21
Volejbalu 16
ASPV (asociace sportu pro všechny) 104
Aerobic UNO-MIX 12
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Oddíly získávají prostředky pro svoji činnost členskými příspěvky, 
dary, dotacemi obce a vlastní hospodářskou aktivitou.

XVII.1.5. Výbor TJ
Činnost tělovýchovné jednoty (TJ) je řízena Výkonným výborem, kte-

rý byl zvolen na valné hromadě TJ dne 24. 3. 2006, pro období 2006 až 
do valné hromady v 2009 a v roce 2008 pracoval ve složení:

Milan Machálek předseda TJ
Václav Štix místopřeseda TJ odstoupil k 30. 6
Jiří Bembenek tajemník TJ
Ing. Bohumil Pelikán ekonom TJ
Věra Brandysová kronikář TJ
Ing. Rostislav Uher člen
Ing. Bořivoj Bohanus člen revizní komise
Ing. Jiří Tajdus člen
Ervin Wala člen revizní komise
Ing. Jan Lipner člen
Mgr.Oldřich Broda předseda revizní komise TJ
Marian Adámek člen
Jiří Pyszko  člen (kooptován 1. 7.)
V podzimní části soutěže došlo k rozpadu výboru oddílu fotbalu. Funk-

ci složil předseda Václav Štix, činnost člena výboru a hospodáře oddílu 
ukončil Alfred Rychlik. Pro pracovní vytížení odstoupil Ing. Stanislav Za-
jaczek. Řízením oddílu do valné hromady byl pověřen Jiří Bembenek.

XVII.1.6. Fotbal
V roce 2008 bylo v jarní části soutěže zařazeno celkem 5 družstev. 

V podzimní části 6, rozšířených o družstvo starší přípravky.

XVII.1.6.1. Muži
Po úspěšném absolvování zápasů v I. B třídě naši muži postoupili do I. 

A třídy skupiny B krajského přeboru. Fotbalisté zažili velmi úspěšné jaro 
sezóny 2007/2008. Mužstvo vedené trenéry Jaromírem Bembęnkem a La-
dislavem Audym vstoupilo do jarní sezóny s malou ztrátou na vedoucí Ný-
dek. V jarní části ale dvanáctkrát vyhráli a pouze jednou odešli poraženi. 
Soutěž vyhráli s přesvědčivým náskokem 14 bodů a postoupili.

Změna to byla veliká. Dostali se do skupiny daleko silnějších mužstev 
a tomu také odpovídal začátek soutěže. Po 6. kole byli se ziskem 4 bodů 
na 9. místě tabulky. Po podzimní části byli na 13. místě (předposlední). 
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V 1. A třídě vedli mužstvo Jaromír Bembenek a Patrik Gój, vedoucím muž-
stva byl Jaroslav Jelínek a masér Jakub Kurzeja.

Změnily se i finanční nároky – vyšší cestovné, vyšší náklady na hráče, 
trenéry i vybavení.

XVII.1.6.2. Přípravka
Mužstvo mladší přípravky se začalo budovat v roce 2007, na tréninky 

na jaře 2008 chodilo pravidelně 30 hráčů.
Družstvo mladší přípravky se v okresním přeboru umístilo po jarní 

části soutěže na 5. místě. Družstvo vedli trenéři – Patrik Gój,Rostislav Ros-
marín a Petr Bembenek. PO podzimní části skončilo na 4. místě. Ve vedení 
družstva vystřídal Rostislava Rosmarína Jan Konesz.

Družstvo starší přípravky bylo nově přihlášeno do soutěže v okresním 
přeboru od sezóny 2008/09. Po podzimní části se umístilo na 6. místě v ta-
bulce. Družstvo vedou trenéři – Petr Mládek a Rostislav Rosmarín.

XVII.1.6.3. Soustředění
V červnu se uskutečnilo soustředění mladých adeptů fotbalu.

Mladší přípravka fotbalistů TJ DF na soustředění
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Mladší přípravka fotbalistů TJ DF – tablo

Mladší přípravka při zápase

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogaletie na CD: „Mladší příprav-
ka-soustředění“.

Další fotografie: Kronika 2008 fotogalerie na CD: „Příprav-
ka_2007-2008“.

XVII.1.6.4. Dorostenci
Svou soutěž absolvovali jako na houpačce – se silnými soupeři vyhrá-

vali a se slabými prohráli nebo remizovali. Nakonec se v okresním přebo-
ru v jarní části umístili na 6. místě, v podzimní části obsadili na 5. místo.

Družstvo vedli trenéři – Pavel Krucina a Radovan Orel. Vedoucím 
mužstva byl Roman Raš.
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XVII.1.6.5. Žákovská mužstva
V TJ jsou dvě žákovská fotbalová mužstva. Jak u mladších tak u star-

ších došlo v jarní části k velkému výkonnostnímu růstu.
Starší žáci získali v jarní části 3 body a byli v tabulce na 7. místě 

a po podzimní části byli na 10. místě. Družstvo vedli trenéři – Tomáš Ka-
leta, Martin Toma a Radim Chromik.

Mladší žáci v jarní části soutěže se umístili na 7. místě a po podzimní 
části se umístili na druhém místě v tabulce. Družstvo vedou trenéři – Ma-
rek Szelong,Tomáš Konesz. Vedoucím družstva je Tomáš Kluziok.

Do práce s mládeží se jako trenéři zapojili starší hráči A mužstva. Vý-
sledkem toho byl obrovský nárůst zájmu dětí o fotbal a značné navýšení 
počtu dětí ve fotbalovém oddíle.

XVII.1.7. Oddíl nohejbalu
V roce 2008 se družstva mužů a dorostu, oddílu nohejbalu, účastnily 

krajské soutěže. Družstvo mužů ukončilo soutěž na 4. místě. Dorost obsa-
dil v tabulce soutěže pěkné 2. místo.

Oddíl využil dotaci na nákup cen a pohárů do soutěží a na nájem tě-
locvičny k tréninkům a zimní část soutěže.

XVII.1.8. Oddíl volejbalu
Oddíl volejbalu registruje celkem 25 členů, 13 mužů, 10 dorostenek 

a 2 ženy trenérky.
Muži se umístili v okresním poháru mužů na 3. místě. Dorostenky, 

z důvodu absence přeboru dorostenek v okrese v první polovině roku 
2008, hrály v okresním poháru mládeže. Od září jsou dorostenky zařaze-
ny do okresního poháru žen kde v soutěži skončily na 6.místě.

V turnaji LAPAJO v Karviné, pořádaného v březnu 2008, se dorosten-
ky umístily na 5.místě.

Oddíl zorganizoval v roce 2008 již třetí ročník turnaje smíšených 
družstev „Vítání léta,“ za účasti 10-ti smíšených družstev. Turnaj navazo-
val na akci obce H. Suchá „Vítání léta.“ Na závěr roku a pro propagaci 
Sportovní haly v horní Suché, uspořádal oddíl 28. 12. 2008 „Mini turnaj“ 
ve volejbalu a badmingtonu za účasti 34 sportovců.

Dlouholetý předseda oddílu  a trenér družstva dorostu a žen, Ing. Bo-
řivoj Bohanus odstoupil v počátku roku pro nemoc z funkce předsedy. 
(Čestný předseda). Vedení oddílu se do řádné valné hromady ujal pan Jiří 
Pyszko za spolupráce pana Otakara Černého a paní Ivety Martiníkové.
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XVII.1.8.1. O pohár starosty
V naší sportovní hale se v sobotu 17. května uskutečnil volejbalový 

turnaj „O pohár starosty“. Jedná se o turnaj, kterého se účastní smíšená 
volejbalová družstva. Letos to byla družstva Horní Suché, Dobré, Lučiny, 
Albrechtic, ASPV Horní Suchá, Soběšovic, Těrlicka a Domaslovic.

Současně se hrál i turnaj „O pohár Těrlické přehrady“.
Turnaj zahájil místostarosta Horní Suché Josef Žerdík a po skončení 

ceny vítězům předal náš starosta Ing. Jan Lipner.
Výsledky turnaje „O pohár starosty“:
1. Těrlicko
2. Horní Suchá
3. Albrechtice
4. Dobrá
5. ASPV Horní Suchá
6. Soběšovice
7. Lučina
8. Domaslovice
Výsledky turnaje „O pohár Těrlické přehrady“:
1. Těrlicko
2. Albrechtice
3. Soběšovice
4. Lučina
5. Domaslovice

Místostarosta Josef Žerdík při zahájení turnaje
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Starosta naší obce Ing. Jan Lipner při vyhodnocení turnaje

Záběr z turnaje

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Volejbalový tur-
naj“.

XVII.1.9. Oddíl ASPV
Činnost oddílu ASPV (asociace sportu pro všechny) byla rozdělena 

do tří aktivit: aerobic, zdravotní TV a volejbal.
První dvě aktivity byly zastoupeny ženami, volejbal byl aktivitou pře-

vážně mužskou. Každou činnost vedli odborně školení cvičitelé. Kromě 
těchto pravidelných cvičebních hodin (5 hod./týden) pořádal výbor ASPV 
ještě veřejné sportovně - kulturní akce.

Letošní rok oddíl zahájil lednovým koulením bowlingu v Horní Suché 
spojené s valnou hromadou.
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Na 1. máje zorganizoval oddíl cyklistický výlet na Prašivou. 15. 5. vy-
stoupilo se svým cvičením družstvo aerobiku pod názvem „Klobouková“ 
na oslavě svátku matek, pořádaným hornosušskými důchodci.

17. 5 se naše družstvo zúčastnilo turnaje smíšených družstev „Turnaje 
starosty obce.“ Turnaje se účastnila rovněž družstva z okolních obcí. Naše 
družstvo obsadilo 4. místo.

24.–25. 5. se uskutečnil jarní víkendový pobyt družstva aerobiku 
za účasti 22 členek. Kromě cvičení navštívily i bazén v Ostravici.

8. 6. zorganizoval oddíl zájezd členů a rodinných příslušníků do Nýd-
ku spojený se soutěžemi a výšlapem, na Čantoryji.

6. 9 uspořádal oddíl tradiční volejbalový turnaj „Volehraj.“ Soutěže 
se účastnilo 10 družstev z okolních obcí a měst. Družstvo ASPV obsadilo 
2. místo.

10.–12. 10. se naše cvičenky zúčastnily okresního srazu cvičitelů 
na Visalajích pod Lysou horou.

25.–26. 10. se 21 cvičenek aerobiku účastnilo víkendového pobytu 
na chatě Salajka v Horní Lomné.

XVII.1.10. Oddíl aerobic UNO MIX
Taneční kroužek UNO MIX prováděl pravidelné nácviky tanečních 

kreaci o sobotách a nedělích. Od září se oddíl rozšířil o nové členy souboru.
Vedoucím tanečního kroužku byla paní Věra Brandýsová.
Kroužek pořádal 7. října soutěž „O zlatý pohár TK UNO MIX“ a účast-

nil se dalších tanečních soutěží, např. v Příboře a Zlíně. Také vystupoval 
pro organizace v obci, např. měl 15. dubna vystoupení pro rodiče a nebo 
pro ZŠ 28. dubna při akci Miss školy.

XVII.1.11. Oddíl tenisu
Na začátku a konci sezony uspořádal oddíl otevřený turnaj o „Přebor 

oddílu“.
Oddíl zorganizoval turnaj pro tenisové amatéry, kteří nejsou registro-

váni v ČTS.
Oddíl pokračoval s výchovnou činností v tenisové přípravce, kterou 

vedou dva zkušení trenéři. Děti se 2× týdně pod dohledem trenérů věnují 
nácviku tenisové dovednosti.

V každoroční soutěži družstev se naše týmy umístily na 1.,2. a 3. mís-
tě v okresní soutěži.

V chorvatském Vrsáru dokonce dvojice Geryk- Brodecký vyhrála sou-
těž ve čtyřhře.
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XVII.2. Turnaj školních družstev
11. června se uskutečnil na hřišti Tělovýchovné jednoty Dolu Franti-

šek Horní Suchá fotbalový turnaj školních žákovských družstev „ O pohár 
starosty“, za účasti žákovských družstev ze Stonavy, Albrechtic a Horní 
Suché.

Turnaj vyhrálo a vítězný pohár převzalo družstvo žáků naší základní 
školy.

XVII.3. Florbal

XVII.3.1. Neinvestiční dotace
ZO schválilo Florbalovému klubu Horní Suchá neinvestiční dotaci 

v celkové výši 178 000 Kč.

XVII.3.2. Jak vstoupili do nového roku

XVII.3.2.1. Muži A
Ve druhé lize se mužstvu nedařilo a čekal je téměř jistý boj o záchra-

nu. Po výměně trenéra (Roman Kantor) se mužstvo v druhé lize zachráni-
lo a také v příští sezóně si zahráli třetí nejvyšší soutěž v republice.

V soutěži hrálo dvanáct mužstev, FbK Horní Suchá skončil na devá-
tém místě.

Soupiska
Brankáři: Roman Roudenský, Zdeněk Kročil, Patrik Mik, Jozef Dose-

děl.
Obránci: Tomáš Podlesný, Petr Krucina, Libor Gavlas, Zbyněk Satin-

ský Zbyněk, Jedlička Jan, Kristin Dalibor, Palowski Jakub, Mikula Ond-
řej, Krhovjak David.

Útočníci: Jakub Šumpich, Petr Šimek, Martin Petřík, David Pavlíček, 
Lukáš Mikula, Filip Mocek, Jakub Kantor, Ondřej Melník, Michael Bílek, 
Tomasz Cielecký, Martin Brablc, Radek Rybárik, Voktěch Kopia.

Realizační tým:
Trenér: Roman Kantor
Vedoucí mužstva: Libor Gavlas

XVII.3.2.2. Muži B
Po loňském sestupu do šesté ligy potvrdili roli jednoho z favoritů a byli 

v tabulce třetí. Ze skupiny postoupil jen jeden a tak zůstali ve stejné soutěži.
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XVII.3.2.3. Junioři a dorostenci
Obě družstva se potýkala s nedostatkem hráčů a v tabulce se pohybo-

vala na spodních příčkách. Také je oslabovala skutečnost, že řada juniorů 
a dorostenců startovala v mužských kategoriích.
Soupiska
Brankáři: Patrik Mik,Tomáš Holub, Josef Doseděl
Obránci: Lukasz Feber, David Krhovjak, Vojtěch Molenda, Stanislav Dr-
bul, Ondřej Lipner, Dalibor Kristin
Útočníci: Václav Rašík, Martin Brablc, Vít Ferfecki, Ondřej Pletnický, Ja-
kub Vítek, Dominik Šebek, Tomasz Cielecki, Michael Bílek, Jakub Kantor, 
Radek Rybářík.
Trenér: Jakub Palowski
Vedoucí mužstva: Ondřej Mikula

XVII.3.2.4. Juniorky
Od sezóny 2008/2009 se v klubu poprvé představil tým juniorek vede-

ný bývalým trenérem mužstva A Robertem Hrubošem.
Soupiska
Brankář: Eliška Ochmanová
Hráčky: Anna Celuchová, Hana Zborovská, Tereza Heczková, Radka Heu-
mannová, Barbora Kaniová, Tereza Chobotová, Hana Kellerová, Hana 
Furmančíková, Klára Ponczová, Hana Dybová, Martina Širůčková.
Realizační tým:
Trenér: Robert Hruboš
Vedoucí mužstva: Petr Chobot

XVII.3.2.5. Mladší žáci
Ligu hráli v tomto roce poprvé a předváděli výborné výkony, které je 

vynesly na druhou – postupovou – příčku tabulky. Postoupili tak do nej-
vyšší regionální soutěže

XVII.3.2.6. Elévové
Vyhráli základní skupinu a postoupili do nadstavbové soutěže, v níž 

se umístili uprostřed tabulky, na čtvrtém místě.

XVII.3.3. Žákovský turnaj v Polsku
22.–23. listopadu se v polském městě Nowy Targ uskutečnil za účasti 

polských, slovenských a českých týmů florbalový turnaj žákovských druž-
stev.
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FbK Horní Suchá nasadil do turnaje dvě družstva. Kromě mladších 
žáků se do bojů o poháry „Burmistrza Nowego Targu“ pustilo i družstvo 
elévů.

Mladší žáci obsadili 2. místo, když ve finále podlehli hráčům Nižné 
(Slovensko) 3:4, elévové skončili také druzí.

XVII.3.4. Czech Open
Czech Open 2008 byl největším florbalovým turnajem v ČR. Od 31. čer-

vence do 3. srpna obsadil téměř všechny pražské haly. Turnaje se zúčastni-
lo 239 družstev z 18 zemí. Do letní florbalové metropole se sjeli florbalisté 
z Austrálie, České Republiky, Dánska, Estonska, Finska, Itálie, Lotyšska, 
Německa, Norska, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Slo-
vinska, Španělska, Švédska a Švýcarska. Hlavním lákadlem byla elitní 
kategorie mužů. Již tradičně finálový den hostila pražská O2 aréna.

V prvním utkání naši nastoupili proti mladému švýcarskému výběru 
Corcelles Selections a po dobrém výkonu ho porazili 3:0. Ve druhém utká-
ní se potkali s nejsilnějším mužstvem ve skupině FBC Kladno a prohráli 
1:3. V souboji o druhé místo ve skupině se naši utkali s maďarským cel-
kem Phoenix Firebal a porazili ho 2:0. Ve druhém kole play-off se utkali 
s neznámým ruským soupeřem FC Voenmech a vyhráli 1:0. Ve finále na-
razili na slovenský tým Grasshoppers Žilina a prohráli 1:2 na samostatné 
nájezdy a tak cesta turnajem našeho mužstva skončila ve třetím kole play-
off. Turnaj tak neskončil pro naše mužstvo propadákem jako v roce 2007. 
Předností byla výborná hra v obraně a dobří gólmani, protože v pěti zá-
pasech dostali pouze pět branek a ve třech zápasech neinkasovali vůbec.

XVII.3.5. O pohár starosty
V sobotu 6. prosince a v neděli 7. prosince uspořádal aktivní Florba-

lový klub Horní Suchá mezinárodní turnaj mladších žáků „O pohár sta-
rosty“. Turnaj se konal v naší sportovní hale a zúčastnila se tato družstva: 
Slavia Havířov, Fbk Horní Suchá, Fbo Nižná (Slovensko), UKS Ludzmierz 
(Polsko), Vikings Kopřivnice a Szarotka Nowy Targ (Polsko). Pohár si od-
nesli mladší žáci Fbo Nižná, naši byli třetí.
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Účastníci turnaje

Ceny vítězným kolektivům i jednotlivcům předal Ing. Jan Lipner, 
starosta obce

Turnaj měl svoji základnu v „červené“ škole. Celý turnaj vyhráli naši.
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Florbalový tur-

naj“.

XVII.4. Sportovní odpoledne
30. prosince připravili zaměstnanci OÚ pro sebe a své přátele ve spor-

tovní hale sportovní odpoledne. Rok 2008 ukončili tím, že udělali něco pro 
své zdraví.
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Zaměstnanci OÚ v akci

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: Sportovní odpo-
ledne zaměstnanců OÚ“.

XVII.5. Ondřej Broda

XVII.5.1. Mistrovství České republiky
8. a 9. března se v Pardubicích konalo plavecké mistrovství České re-

publiky. Ondřej zde v nejkratším sprintu na 50 m kraul obsadil 3. místo.
Článek „Na mistrovství republiky získal Ondřej Broda bronz“ – Haví-

řovsko 11. 3. 2008 viz příloha č.9-08.
Článek „Havířovský Broda má bronz“ – Horník 13. 3. 2008 viz přílo-

ha č.10-08.

XVII.5.2. Závody v Karviné
Ondřej se tohoto „velikonočního“ plaveckého klání v Karviné účastní 

pravidelně a většinou úspěšně.
V jubilejním desátém ročníku plaveckého souboje se v závodě na 50 m 

prsa umístil na druhém místě, ve svých hlavních disciplínách na 50 m 
a 100 m kraul nenašel přemožitele a zvítězil. V závodě na 100 m kraul vy-
tvořil nový rekord závodu, ten předcházející mu také patřil.

Článek „Plavci Havířova uspěli v Karviné“ – Deník 20. 3. 2008 viz 
příloha č.14-08.

XVII.5.3. Žilina
Na „Jarní ceně Žiliny“ 5. a 6. dubna byl Ondra velmi úspěšný. V sil-

né mezinárodní konkurenci závodníků sedmi zemí vyhrál jak v závodě 
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na 50 m kraul, tak na 100 m kraul. Ve vložené disciplíně na 50 m motýlek 
byl třetí.

Článek „Broda v Žilině dvakrát vyhrál“ – Havířovsko 8. 4. 2008 viz 
příloha č.28-07.

Článek „Plavec Ondřej Broda kraloval v Žilině“ – Horník 10. 4. 2008 
viz příloha č.35-08.

XVII.5.4. Praha 2008
7. a 8. června se Ondřej zúčastnil třetího kola Českého poháru v pla-

vání „ Praha 2008“. Závody se uskutečnily v plaveckém areálu Praha–Po-
dolí.

Po celkem neúspěšném vystoupení ve druhém kole v Ostravě, kdy skon-
čil na pátém místě, uspěl v Praze a ve své disciplíně na 50 m kraul obsadil 
v silné mezinárodní konkurenci plavců z Anglie, Turecka, Izraele, Gruzie, 
Rakouska, Slovenska a našich závodníků druhé místo.

Ondřej startoval celkem třikrát a byl jednou druhý, jednou třetí a jed-
nou pátý.

Článek „Přes republika na olympiádu?“ – Horník 12. 6. 2008 viz pří-
loha č.25-08.

Článek „Ondřej Broda uspěl v Českém poháru“ – Havířovsko 
17. 6. 2008 viz příloha č.26-05.

XVII.5.5. Cena Moravské brány
V sobotu 11. října se Ondřej zúčastnil 18. ročníku uvedeného závodu 

a prokázal, že patří do absolutní sprintérské špičky a popáté v řadě zvítě-
zil v závodě na 50 m kraul.

Článek „Triumf plavců Slávie Havířov“ – Horník 17. 10. 2008-viz pří-
loha č.53-08.

XVII.5.6. Malá cena Nového Jičína
12. října dopoledne pokračovaly plavecké závody 32. ročníkem Malé 

ceny Nového Jičína. Zde se bojovalo nejen o vítězství v jednotlivých disci-
plínách, ale i o celkové vítězství.

V závodě na 50 m prsa skončil Ondřej třetí.
Vrcholem závodu byla disciplína 100 m volný způsob. Ondřej obhájil 

vítězství a také zvítězil celkově.
Článek „Plavec Ondřej Broda v Novém Jičíně opět zvítězil“ – Deník 

14. 10. 2008-viz příloha č.52-08.
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XVII.5.7. Velká cena města Kopřivnice
Při druhém kontrolním závodě 26. října v Kopřivnici nenašel Ondra 

na tratích 50 m a 100 m kraul vážnějšího konkurenta.
Na stometrové a padesátimetrové trati bezpečně zvítězil, v závodě 

na 50 m prsa byl třetí.
Článek „Havířovský plavec Ondřej Broda opět kraloval sprin-

tům“ – Havířovský deník 31. 10. 2008-viz příloha č.54-08.

XVII.5.8. Český pohár ve Znojmě
15. listopadu se ve Znojmě uskutečnily plavecké závody, které byly 

vypsány také jako 3. kolo Českého poháru.
Po dvou výhrách v Nové Jičíně a Kopřivnici dokázal Ondra zvítězit 

v disciplíně 50 m kraul i na Jižní Moravě.
Článek „Plavec O. Broda vyhrál i ve Znojmě“ – Horník 20. 10. 2008 

viz příloha č.55-08.
Článek „Ondřej Broda vyhrál potřetí v řadě“ – Havířovský deník 

27. 10. 2008-viz příloha č.56-08.

XVII.6. Badmintonový turnaj
V neděli 18. května se v naší sportovní hale uskutečnil badmintono-

vý turnaj ve čtyřhře mužů za účasti třinácti dvojic. Sedm účastníků bylo 
z Horní Suché.
Výsledky:
1. Moravec–Židel
2. Petrovics–Poledník
3. Frodl–Chrastecký

Hrálo se současně na třech kurtech.
Organizačně turnaj zajistil Miroslav Klímek, správce sportovní haly.
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Miroslav Klímek při zahájení turnaje

Hrálo se současně na třech kurtech

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Badmintonový 
turnaj“.
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XVII.7. Taneční sport -Marek Swětík a Tereza Dohnanská
Marek Swetik & Renata Dohnanska spolu začali tančit v roce v lednu 

roku 2000. Reprezentovali Českou republiku. Tehdy tančili v kategorii Ama-
téři. Jejich první soutěž byla v německém Mannheimu v srpnu roku 2000. 
Nejlepším umístěním v této kategorii bylo 1. místo na soutěži „Amateur Latin 
2007“ v Kopřivnici. Od dubna roku 2008 přešli do kategorie Profesionálové.
– Mistři ČR v latinsko-amerických tancích
– 2× Vicemistři ČR
– Vicemistři střední Evropy
– 5× Mistři ČR Družstev
– Čtvrt finále ME
– finalisté Stuttgart Rising Star
– výherci mnoha soutěží

Marek Swětík také podnikal jako fyzická osoba nezapsaná v obchod-
ním rejstříku s předmětem činnosti „jiná zábavná činnost“ – vyučoval se 
svojí partnerkou společenské tance.

XVII.8. Motoristický sport – Těrlický okruh
Po osmnácti letech se podařilo pořadatelům ve dnech 23. a 24. červen-

ce obnovit tradici „Zlatého Kahance“ – motocyklové závody na Těrlickém 
okruhu. Závod se tentokrát jel v obráceném směru, tedy z Těrlicka na Blu-
dovický kopec, přes Životíce a zpět do Těrlicka. Zlatý Kahanec získal Jiří 
Brož, který startoval ve třídě nad 600 ccm a vytvořil nový traťový rekord.                         

Kromě toho, že se naši občané mohli závodu zúčastnit jako diváci, 
organizace závodu se jich – a dost nemile dotkla – tím, že byla omezena 
doprava MHD a byly změněny tratě MHD č.2 a č.13 tak, že autobusy ne-
jezdily z Pacalůvky přes Životíce na Bludovický kopec, ale jezdily přes Hor-
ní Suchou a kopírovaly trať linkových autobusů H orní S uchá –  H avířov.                                        

XVII.9. Petra Kocurová – vodní lyžování

XVII.9.1. Grand prix Košice
Ve dnech 12. a 13. července se uskutečnil v Košicích (Slovensko) závod 

ve vodním lyžování „Grand prix of the  cable Košice“.
Petra zde byla úspěšná, když figurální jízdu suverénně vyhrála, první 

byla i v kombinaci, ve slalomu obsadila 2. místo a ve skocích byla čtvrtá.
XVII.9.2. Grand prix Havířov

Ve dnech 19. a 20. července se uskutečnily závody na Těrlické přehra-
dě jako „Grand prix of the cable Havířov“. Petra zde byla druhá v kombi-
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naci, 2. místo obsadila i ve figurální jízdě, třetí byla ve skocích a ve slalo-
mu obsadila 4. místo.

Petra Kocurová – na obrázku vlevo

Petra při figurální jízdě

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Grand prix Ha-
vířov“.

XVII.9.3. Grand prix Lublin
Ve dnech 23. a 24. srpna se v polském Lublinu konaly závody „Grand 

prix of the cable Lublin“. Petra zde kombinaci vyhrála, 2. místo obsadila 
ve skocích a figurální jízdě, ve slalomu byla čtvrtá.
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Petra Kocurová – první zprava

XVII.9.4. Mistrovství Evropy juniorů
Ve dnech 29. až 31. srpna se v polském Lublinu konalo Mistrovství 

Evropy juniorů ve vodním lyžování. Petra zde ve figurální jízdě obsadila 
2. místo. Na 2. místě se umístilo i reprezentační družstvo.

XVII.9.5. Mistrovství světa
V době od 6. do 10. září se konalo v Londýně Mistrovství světa ve vod-

ním lyžování. Petra zde ve figurální jízdě obsadila 6. místo a v kombinaci 
byla osmá.
Poznámka: V tomto roce Petra ukončila svoji závodní i trenérskou činnost 
v oddíle vodního lyžování.

XVII.10. Jan Chrobok – vodní lyžování

XVII.10.1. Grand prix Košice
Ve dnech 12. a 13. července se v Košicích (Slovensko) „Grand prix of 

cable“ ve vodním lyžování. Jenda zde ve skocích obsadil 5. místo, v kom-
binaci byl šestý, ve figurální jízdě a ve slalomu obsadil 8. místo.

XVII.10.2. Grand prix Havířov
Ve dnech 19. a 20. července se Jenda zúčastnil závodů na Těrlické 

přehradě, které se jely jako „Grand prix of the cable Havířov“. Ve skocích 
a kombinaci obsadil 2. místo, ve slalomu byl třetí a ve figurální jízdě 
čtvrtý.



220

XVII.11. Jan Lysáček – minikáry
V sobotu 4. října se konalo v Koňakově u Českého Těšína 4. kolo Me-

zinárodního mistrovství České republiky ve slalomu minikár. Zúčastnilo 
se ho 66 závodníků. Mezi nimi byl i závodník z Horní Suché Jan Lysá-
ček – 8 let. V závodě v Koňakově se sice umístil na 3. místě, ale vítězství 
na závodech v Hlubočkách 28. června a Velešíně 30. srpna mu pomohlo 
stát se mistrem ČR v kategorii M-1 (4–8 let). Slavnostní vyhlášení se usku-
tečnilo 8. listopadu v sídle autoklubu ČR v Praze.

XVII.12. Vyhlášení nejlepších sportovců
Mezi nejúspěšnějšími sportovci za rok 2008 byli vyhlášeni v Havířově 

5. března 2009 i tři sportovci z naší obce. Shodou okolností se všichni vě-
novali vodnímu lyžování. Byli to: Petra Kocurová, obsadila 1. místo mezi 
juniorkami, dále bez určení pořadí Pavlína Balonová a Jan Chrobok.

Na fotografii zleva – Jan Chrobok, Pavlína Balonová a Petra Kocurová – 
za nimi jejich otcové

Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CVD: „Nejlepší spor-
tovci“.
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XVIII. Počasí

XVIII.1. Přehled počasí v jednotlivých měsících

Leden
Měsíc začal dost mrazivě. Ranní teploty dosahovaly až k -10 °C. Vůbec 

nesněžilo, objevil se jen sníh s deštěm. Často foukal silný vítr.

Únor
Denní teploty klesaly pod 0 °C je výjimečně. 15. února padal sníh. 

Stále vál silný vítr.

Březen
1.a 2. března zasáhla naše území vichřice EMMA. Přišla od západu, 

prohnala se Německem a v některých oblastech republiky napáchala velké 
škody. Na její následky zemřeli dva lidé, z toho jedna holčička. V mnoha 
oblastech republiky nešel několik dní elektrický proud. V obci nenadělala 
podstatné škody. 19. března začalo sněžit, sníh ale nezůstal, na druhý den 
roztál, i když ranní teploty klesly až na -5 °C. Znovu foukal silný vítr, kte-
rý na horách měl sílu vichřice. Sníh s deštěm se objevil i v dalších dnech, 
souvislou sněhovou pokrývku ale nevytvořil.

Duben
Měsíc byl teplotně normální, ale v prvních deseti dnech s deštěm. 

Na horách padal sníh. V noci byly teploty kolem +5 °C, k ránu se ještě 
objevily přízemní mrazíky.

Další dny byly podobné – v noci se teploty pohybovaly kolem +6 °C, 
ve dne kolem 15 °C, poměrně časté dešťové přeháňky.

Celkově lze říci, že duben byl srážkově průměrný a teplotně podprů-
měrný.

Květen
Užívali jsme si první slunečné a opravdu teplé dny, nevadily ani ob-

časné srážky.
Závěr měsíce byl teplotně úžasný. V noci už nebyly ani přízemní mra-

zíky a teploty se pohybovaly kolem +7 °C, denní dosahovaly až 29 °C. 
Poslední květnový den byla bouřka a padaly drobné kroupy, škody nena-
dělaly.



222

Červen
Měsíc začal krásným počasím, bylo teplo, ve dne až 29 °C. Kolem 

10. června se ochladilo, ale po 20. červnu přišla tropická vedra – teplota 
ve dne dosáhla 30 °C – současně se objevily bouřky s přívalovým deš-
těm. Největší bouřka s silným větrem byla 25. června. Byly poválené stro-
my a potrhaná elektrická vedení, takže v republice bylo na 800 000 lidí 
bez elektřiny. V naší obci nešla elektřina od 21.00 hodin do druhého dne 
do 11.00 hodin. Na následky vichřice zemřeli v ČR dva lidé.

Červenec
V letošním červenci se počet chladných dnů protáhl. V jiných létech 

takovéto počasí bývá až v polovině září. Od 7. července se denní teploty 
pohybovaly kolem 17 °C. Nízké teploty trvaly celý týden. Podzimní počasí 
také připomínaly občasné ranní mlhy.

12. července velmi silná bouře s přívalovými dešti a vichřicí, která 
zasáhla severní Moravu, k večeru zcela ochromila dopravu v úseku Stu-
dénka – Jistebník na hlavním železničním tahu z Ostravy do Olomouce. 
Ke zranění osob nedošlo.

Srpen
Začátek měsíce se vydařil. Nebyly žádné srážky a teploty dosáhly ně-

kolikrát k tropické třicítce.
Druhá polovina měsíce byla srážkově i bouřkově nadnormální. Teplo-

ty sice ve dne dosahovaly v průměru 25 °C, ale 21. srpna se obloha zatáh-
la a až do konce měsíce bylo proměnlivé počasí.

Září
S začátkem školního roku přišlo krásné „babí léto“. Žádné srážky 

a teploty kolem 28 °C, Silné ochlazení – ranní teploty klesly na 5 °C – s deš-
ťovými srážkami přišlo až 13. září a trvalo až do 25. září. Jedním z po-
sledních zářijových krásných dní byla neděle 28. září. Pak přišlo znovu 
ochlazení s dešťovými přeháňkami.

Říjen
Až do 22. října bylo krásné počasí. Ranní teploty sice klesly na 3–5 °C, 

ale ve dne bylo slunečno a teploty dosáhly až k 20 °C. 23. října se ochladilo 
a pršelo. 30. října se přihnala vichřice. Na horách zaznamenali rychlost 
větru 129 km/hod.

V naší obci silný vítr nezpůsobil žádné větší škody.
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Listopad
Měsíc začal krásným počasím a v republice padaly teplotní rekordy. 

Občas přišly dešťové přeháňky, přesto byly naměřeny denní teploty, která 
se blížily 20 °C. V poslední dekádě se ochladilo, foukal silný vítr, 19. lis-
topadu padal první sníh, hned ale roztál. Den na to napadl nový sníh, 
zůstal, ale 28. listopadu začalo pršet, všechen sníh zmizel, teplota i v noci 
se držely nad 0 °C.

Prosinec
1. prosinec byl, pokud se týkalo počasí, velmi pěkný den. Slunečné 

počasí, denní teplota se blížila +10 °C. 24. prosince nasněžilo 5 cm, začalo 
mrznout. V noci a k ránu klesla teplota až na -13 °C.

XVIII.2. Měření teploty a stavu počasí z  amatérské 
meteorologické stanice na Potoční ulici v Horní Suché (paní 

Tomanová)
Poznámka: Teplota ve °C měřena v době od 1. 1. do 29. 3. a od 25. 10. do 31. 12. 
v 7.00 hodin ráno a ve 14.00 hodin odpoledne podle SEČ, od 30. 3. do 24. 10. 
podle L-SEČ.
Datum Teplota  Stav počasí
1. 1. -2,3 -0,1 jasno
2. 1. -2,5 -2,1 polojasno
3. 1. -7,0 -6,0 polojasno
4. 1. -9,3 -6,5 zamračeno
5. 1. -11,8 2,7 polojasno
6. 1. 1,1 2,3 zamračeno, déšť
7. 1. 0,0 3,5 jasno
8. 1. 4,2 8,0 jasno, déšť
9. 1. -4,4 7,0 jasno, vítr
10 .1. 1,6 4,0 polojasno
11. 1. -3,8 7,5 jasno, silný vítr
12. 1. 7,4 10,4 jasno, vítr
13. 1. 3,4 6,2 jasno
14. 1. -3,1 9,4 jasno
15. 1. -2,4 5,7 jasno, vítr
16. 1. 7,1 8,8 jasno, silný vítr
17. 1. 1,3 6,6 zamračeno
18. 1. 6,6 7,1 polojasno
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19. 1. 6,9 10,3 zamračeno, déšť
20. 1. 8,5 10,7 zamračeno, déšť
21. 1. 9,6 10,6 polojasno, silný vítr
22. 1. 8,3 2,8 polojasno, vítr
23. 1. 0,2 2,6 jasno, sníh, vítr
24. 1. 2,4 6,1 polojasno
25. 1. 2,2 5,9 jasno, vítr
26. 1. 3,8 6,5 jasno, silný vítr
27. 1. 2,4 1,8 polojasno, sníh s deštěm
28. 1. 1,0 2,9 jasno
29. 1. 2,8 6,1 zamračeno
30. 1. -2,4 6,3 jasno, vítr
31. 1. 2,8 4,4 polojasno
Průměrná teplota v lednu byla v 7.00 hod. +1,1 °C, ve 14.00 hod. +4,9 °C.

1. 2. 3,8 7,9 jasno, silný vítr
2. 2. 7,0 6,2 polojasno
3. 2. -4,1 7,1 jasno
4. 2. 6,4 10,2 polojasno, silný vítr
5. 2. 1,0 8,9 polojasno, silný vítr
6. 2. 7,7 10,4 jasno, vítr, déšť
7. 2. 4,1 5,3 polojasno
8. 2. 3,1 4,6 polojasno
9. 2. -0,7 1,5 jasno
10. 2. -1,8 3,4 jasno, vítr
11. 2. -3,4 1,6 jasno
12. 2. -5,0 6,4 jasno
13. 2. 0,8 2,3 zamračeno
14. 2. 1,4 1,6 zamračeno, sníh
15. 2. -2,6 0,8 jasno, sníh
16. 2. -5,3 -4,2 jasno, silný vítr
17. 2. -8,0 -1,5 jasno, silný vítr
18. 2. -0,6 1,3 polojasno, déšť
19. 2. 2,5 4,7 polojasno
20. 2. 1,8 8,0 polojasno
21. 2. 2,3 8,4 polojasno
22. 2. 7,5 8,3 zamračeno
23. 2. 7,4 10,6 polojasno, vítr
24. 2. 8,1 15,8 polojasno. Vítr
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25. 2. 1,8 12,9 zamračeno, vítr
26. 2. 3,0 14,9 polojasno, vítr
27. 2. 9,3 10,6 polojasno
28. 2. 2,6 10,3 jasno, vítr
29. 2. 1,7 10,2 zamračeno, vítr, déšť
Průměrná teplota v únoru byla v 7.00 hod. +1,8 °C, ve 14.00 hod. +13,0 °C.

1. 3. 10,1 9,5 polojasno, silný vítr
2. 3. 5,7 7,6 polojasno
3. 3. 6,9 7,2 polojasno, vítr
4. 3. 1,7 6,1 polojasno
5. 3. 1,1 3,2 polojasno
6. 3. -1,8 5,7 jasno
7. 3. 2,2 10,2 jasno, vítr
8. 3. -2,0 10,4 polojasno, mlha
9. 3. 1,8 11,7 jasno
10. 3. -0,8 11,9 jasno, vítr
11. 3. 5,8 12,0 jasno
12. 3. 7,8 8,7 polojasno, silný vítr
13. 3. 5,6 6,3 jasno, silný vítr
14. 3. 4,2 7,6 polojasno
15. 3. 4,6 9,2 jasno
16. 3. 4,5 10,1 polojasno
17. 3. 8,4 5,0 déšť
18. 3. 2,5 4,9 jasno, sníh, vítr
19. 3. 0,8 4,1 polojasno, sníh
20. 3. -0,5 -0,2 jasno, sníh
21. 3. 2,1 5,8 zamračeno, vítr
22. 3. 4,4 9,1 polojasno, vítr
23. 3. 2,6 6,7 jasno
24. 3. 1,3 1,8 sníh (4 cm)
25. 3. 2,5 3,7 jasno, sníh
26. 3. 1,6 2,7 jasno, vítr
27. 3. 3,1 7,7 polojasno
28. 3. 2,2 13,9 jasno
29. 3. 9,9 13,3 jasno, déšť
30. 3. 6,4 14,3 jasno
31. 3. 3,8 16,5 jasno, vítr
Průměrná teplota v březnu byla v 7.00 hod. +3,6 °C, ve 14.00 hod. +8,0 °C.
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1. 4. 0,5 13,6 jasno, vítr
2. 4. 7,4 7,2 jasno, déšť
3. 4. 6,6 10,6 polojasno
4. 4. 6,0 8,6 polojasno
5. 4. 5,9 10,2 polojasno
6. 4. 2,1 14,0 polojasno
7. 4. 7,9 9,1 polojasno, déšť
8. 4. 2,0 12,0 jasno
9. 4. 6,1 18,4 jasno
10. 4. 15,5 20,5 jasno, vítr
11. 4. 7,3 21,0 polojasno
12. 4. 14,4 8,7 polojasno, déšť
13. 4. 5,3 14,7 jasno
14. 4. 5,9 16,6 polojasno, vítr
15. 4. 7,3 18,4 zamračeno
16. 4. 7,2 7,0 déšť
17. 4. 5,6 13,3 polojasno
18. 4. 5,3 13,6 polojasno, mlha
19. 4. 8,7 11,9 zamračeno, déšť
20. 4. 7,3 11,3 zamračeno
21. 4. 5,3 14,8 polojasno, mlha, vítr
22. 4. 8,3 10,5 zamračeno, vítr
23. 4. 7,3 13,8 polojasno, vítr
24. 4. 5,5 15,7 jasno, vítr
25. 4. 5,3 18,3 jasno
26. 4. 9,0 17,0 polojasno
27. 4. 4,3 19,5 jasno, vítr
28. 4. 2,8 19,4 polojasno
29. 4. 4,0 17,9 jasno, vítr
30. 4. 9,3 17,0 polojasno
Průměrná teplota v dubnu byla v 7.00 hod. +6,5 °C, ve 14.00 hod. +14,2 °C.

1. 5. 10,0 16,3 polojasno
2. 5. 7,3 18,6 polojasno, vítr
3. 5. 9,3 14,0 zamračeno, déšť
4. 5. 10,7 12,3 zamračeno, silný déšť
5. 5. 10,6 17,9 polojasno, vítr
6. 5. 5,2 15,7 mlha, zamračeno, déšť
7. 5. 3,9 17,2 jasno, vítr
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8. 5. 4,2 17,7 polojasno
9. 5. 9,7 16,8 zamračeno, vítr
10. 5. 5,0 18,0 zamračeno, vítr
11. 5. 5,0 19,9 zamračeno, vítr
12. 5. 8,4 22,7 polojasno, vítr
13. 5. 7,6 23,7 zamračeno, vítr
14. 5. 9,3 20,0 polojasno
15. 5. 7,6 24,5 zamračeno
16. 5. 14,3 21,0 polojasno, déšť, vítr
17. 5. 12,5 25,4 polojasno
18. 5. 17,2 21,0 polojasno
19. 5. 12,3 9,5 zamračeno, déšť
20. 5. 8,3 9,5 zamračeno, déšť
21. 5. 10,3 12,5 zamračeno, déšť
22. 5. 10,0 12,1 mlha, zamračeno
23. 5. 11,6 15,0 mlha, polojasno
24. 5. 11,8 18,0 mlha, polojasno
25. 5. 11,3 17,3 mlha, polojasno
26. 6. 10,7 21,3 polojasno
27. 5. 10,4 27,4 zamračeno
28. 5. 15,0 20,8 polojasno, vítr
29. 5. 12,3 22,8 polojasno, vítr
30. 5. 11,0 26,4 zamračeno
31. 5. 14,4 29,0 zamračeno, déšť, kroupy
Průměrná teplota v květnu byla v 7.00 hod. 9,9 °C, ve 14.00 hod. +18,8 °C.

1. 6. 16,6 25,5 zamračeno, vítr
2. 6. 11,8 25,8 zamračeno
3. 6. 11,6 28,0 zamračeno, vítr
4. 6. 17,2 25,2 zamračeno
5. 6. 11,3 21,1 zamračeno, silný vítr
6. 6. 11,4 22,5 zamračeno, vítr
7. 6. 14,6 19,1 zamračeno, déšť
8. 6. 16,9 22,1 polojasno, déšť
9. 6. 13,2 26,0 zamračeno, déšť
10. 6. 14,1 27,4 zamračeno
11. 6. 17,2 21,5 polojasno, déšť
12. 6. 14,8 18,9 zamračeno
13. 6. 7,6 22,5 zamračeno
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14. 6. 7,1 19,5 polojasno, vítr
15. 6. 11,0 19,2 polojasno
16. 6. 6,7 22,3 zamračeno
17. 6. 13,8 15,5 polojasno
18. 6. 12,6 22,6 mrholení, polojasno
19. 6. 8,1 25,4 polojasno
20. 6. 12,3 26,5 polojasno
21. 6. 12,5 26,5 jasno
22. 6. 12,3 28,6 jasno
23. 6. 21,0 30,6 jasno, vítr
24. 6. 14,0 24,2 polojasno, déšť, vítr
25. 6. 12,0 28,6 polojasno, vítr, bouřka
26. 6. 12,8 26,2 polojasno, déšť
27. 6. 18,2 28,1 polojasno
28. 6. 12,6 22,3 polojasno
29. 6. 12,3 25,6 jasno
30. 6. 13,0 27,6 polojasno, déšť, vítr
Průměrná teplota v červnu byla v 7.00 hod. 13,0 °C, ve 14.00 hod. +24,2 °C.

1. 7. 14,0 24,0 polojasno
2. 7. 11,8 26,7 polojasno
3. 7. 12,0 29,1 jasno
4. 7. 18,3 20,2 bouřka, zamračeno, déšť
5. 7. 14,4 16,0 zamračeno
6. 7. 10,2 25,1 polojasno
7. 7. 19,5 19,2 zamračeno, déšť
8. 7. 14,0 22,0 polojasno, déšť
9. 7. 15,4 14,8 polojasno, déšť
10. 7. 13,0 22,2 zamračeno, silný vítr
11. 7. 13,0 29,0 jasno
12. 7. 17,0 29,3 bouřka, polojasno
13. 7. 17.5. 27,4 zamračeno, bouřka
14. 7. 14,6 16,8 zamračeno, déšť
15. 7. 14,7 18,4 zamračeno
16. 7. 15,3 24,0 polojasno, déšť
17. 7. 14,8 17,6 zamračeno, déšť
18. 7. 13,3 22,0 polojasno
19. 7. 15,0 24,1 polojasno
20. 7. 17,6 25,6 jasno



229

21. 7. 13,9 17,6 polojasno, déšť
22. 7. 9,5 20,0 zamračeno
23. 7. 12,7 17,2 zamračeno, déšť
24. 7. 14,7 17,4 zamračeno, déšť
25. 7. 18,8 19,3 polojasno, déšť
26. 7. 14,7 25,7 polojasno
27. 7. 14,0 27,0 polojasno, silný vítr
28. 7. 16,6 28,6 polojasno, silný vítr
29. 7. 15,3 27,8 polojasno
30. 7. 13,5 27,5 jasno
31. 7. 18,1 28,0 polojasno, déšť
Průměrná teplota v červenci byla v 7.00hod. +14,4 °C, ve 14.00 hod. +22,9 °C.

1. 8. 13,9 28,1 polojasno
2. 8. 17,0 24,9 polojasno, bouřka
3. 8. 18,0 26,7 jasno
4. 8. 19,0 29,7 polojasno, vichřice
5. 8. 16,3 23,0 polojasno, silný vítr
6. 8. 12,3 22,7 zamračeno
7. 8. 11,7 26,8 polojasno
8. 8. 16,1 25,4 jasno
9. 8. 16,8 22,0 zamračeno, déšť
10.8. 11,8 21,6 polojasno, vítr
11. 8. 13,4 27,0 polojasno, vítr
12. 8. 13,8 28,1 polojasno, silný vítr
13. 8. 17,4 22,2 zamračeno
14. 8. 14,4 26,1 jasno
15. 8. 17,6 28,2 polojasno, déšť, kroupy
16. 8. 14,2 15,0 zamračeno, déšť
17. 8. 13,8 19,3 polojasno
18. 8. 11,3 23,9 polojasno, silný vítr
19. 8. 11,0 26,5 polojasno, silný vítr
20. 8. 14,5 24,5 zamračeno
21. 8. 14,2 24,2 polojasno
22. 8. 12,2 26,4 polojasno
23. 8. 20,8 21,5 polojasno
24. 8. 13,8 18,6 zamračeno
25. 8. 13,3 22,2 polojasno
26. 8. 14,9 22,0 polojasno, déšť
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27. 8. 13,0 24,2 polojasno
28. 8. 14,0 25,8 jasno
29. 8. 16,7 20,9 polojasno, déšť
30. 8. 13,1 17,9 zamračeno
31. 8. 6,8 21,1 zamračeno
Průměrná teplota v srpnu byla v 7.00 hod. +14,4 °C, ve 14.00 hod. +23,8 °C.

1. 9. 8,0 23,5 polojasno
2. 9. 12,0 25,7 polojasno
3. 9. 11,7 26,9 polojasno
4. 9. 18,8 24,6 zamračeno
5. 9. 14,0 27,0 jasno
6. 9. 14,0 28,5 polojasno, silný vítr
7. 9. 15,0 23,7 polojasno
8. 9. 15,5 18,6 zamračeno, déšť
9. 9. 9,8 23,0 polojasno
10. 9. 9,6 23,0 polojasno
11. 9. 13,1 23,2 polojasno
12. 9. 13,0 19,8 polojasno, mlha, déšť
13. 9. 7,5 13,2 polojasno
14. 9. 6,0 11,3 zamračeno
15. 9. 9,3 10,2 zamračeno, déšť, silný vítr
16. 9. 6,3 8,5 zamračeno, déšť
17. 9. 6.0 9,0 zamračeno, déšť
18. 9. 7,2 12,1 zamračeno, déšť
19. 9. 8,3 11,5 polojasno
20. 9. 8,4 9,3 zamračeno, déšť
21. 9. 7,9 9,3 zamračeno, déšť
22. 9. 8,3 12,6 zamračeno
23. 9. 10,2 12,4 mlha, zamračeno
24. 9. 10,5 12,2 zamračeno, déšť
25. 9. 10,8 13,0 polojasno, silný vítr
26. 9. 7,8 15,6 polojasno
27. 9. 9,5 15,5 mlha, polojasno
28. 9. 3,6 17,0 mlha, jasno
29. 9. 5,3 16,5 mlha, jasno, silný vítr
30. 9. 9,6 15,5 polojasno
Průměrná teplota v září byla v 7.00 hod., 9,9 °C ve 14.00 hod. 17,1 °C.
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1. 10. 11,2 15,6 zamračeno, silný vítr
2. 10. 13,0 16,8 zamračeno
3. 10. 11,0 13,2 zamračeno, slabý déšť
4. 10. 9,0 9,3 zamračeno, déšť
5. 10. 2,5 12,1 jasno, silný vítr
6.  10. 6,5 15,3 polojasno, vítr
7. 10. 12,0 13,4 zamračeno, slabý déšť
8. 10. 11,5 16,5 jasno
9. 10. 8,5 15,0 mlha, polojasno, déšť
10. 10. 11,3 13,9 mlha, zamračeno, déšť
11. 10. 6,2 18,0 jasno
12. 10. 7,3 17,7 jasno
13. 10. 8,7 18,0 jasno
14. 10. 8,5 17,6 mlha, polojasno
15. 10. 13,5 17,4 mlha, polojasno
16. 10. 13,9 17,9 polojasno, silný vítr
17. 10. 9,5 12,6 polojasno, silný vítr
18. 10. 5,8 13,0 jasno
19. 10. 3,8 12,5 jasno, silný vítr
20. 10. 3,4 15,5 jasno
21. 10. 2,9 18,0 mlha, jasno, silný vítr
22. 10. 3,9 17,0 mlha, polojasno
23. 10. 6,9 7,4 zamračeno, déšť
24. 10. 1,5 9,5 mlha, zamračeno
25. 10. 6,3 10,0 zamračeno
26. 10. 0,2 9,7 jasno
27. 10. 0,8 14,5 polojasno
28. 10. 6,7 12,5 mlha, zamračeno
29. 10. 6,7 17,0 polojasno, silný vítr
30. 10. 13,6 18,2 jasno, vichřice
31. 10. 5,0 15,7 polojasno, vítr
Průměrná teplota v říjnu byla v 7.00 hod. 7,5 °C, ve 14.00 hod. 14,5 °C.

1. 11. 14,1 15,2 zamračeno, déšť
2. 11. 5,8 16,3 polojasno
3. 11. 8,7 14,7 mlha, polojasno
4. 11. 7,8 17,5 polojasno
5. 11. 10,1 21,7 jasno, silný vítr
6. 11. 7,2 12,7 polojasno
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7. 11. 9,6 14,1 mlha, polojasno
8. 11. 6,1 14,8 mlha, polojasno, déšť
9. 11. 10,0 13,1 polojasno
10. 11. 2,9 14,5 polojasno
11. 11. 1,2 12,1 polojasno, silný vítr
12. 11. 1,2 10,3 zamračeno
13. 11. 8,5 8,8 zamračeno
14. 11. 6,9 9,0 zamračeno, slabý déšť
15. 11. 6,3 10,1 polojasno, silný vítr
16. 11. 7,8 9,0 zamračeno, silný vítr
17. 11. 4,7 5,5 zamračeno, déšť
18. 11. -4,7 4,5 jasno, silný vítr
19. 11. 2,1 5,9 polojasno, silný vítr
20. 11. 6,6 8,3 zamračeno, déšť, silný vítr
21. 11. 4,1 4,3 zamračeno, vítr
22. 11. -0,9 -1,5 sníh
23. 11. -1,8 0,6 sníh, polojasno
24. 11. -0,1 3,4 zamračeno
25. 11. 2,2 1,8 zamračeno
26. 11. 0,2 2,5 polojasno, silný vítr
27. 11. 2,0 4,6 mlha, polojasno
28. 11. -0,9 5,3 jasno, silný vítr
29. 11. 3,2 6,2 zamračeno, déšť
30. 11. 6,3 10,9 polojasno, silný vítr
Průměrná teplota v listopadu byla v 7.00 hod. 4,6 °C, ve 14.00 hod. 9,2 °C.

1. 12. 5,5 14,9 jasno, silný vítr
2. 12. 5,3 7,2 jasno, silný vítr
3. 12. 3,9 6,0 polojasno
4. 12. -0,3 5,2 polojasno
5. 12. 1,9 7,3 mlha, jasno, silný vítr
6. 12. 3,6 6,0 polojasno
7. 12. 4,3 4,3 zamračeno, déšť
8. 12. 2,9 2,4 zamračeno, sníh s deštěm
9. 12. -1,0 3,8 jasno
10. 12. -3,0 6,0 mlha, jasno
11. 12. 4,6 10,1 polojasno, silný vítr
12. 12. 5,2 7,0 zamračeno, déšť
13. 12. 2,4 0,3 mlha, zamračeno, slabý déšť
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14. 12. -1,3 2,7 polojasno
15. 12. -0,6 0,6 mlha, polojasno
16. 12. 6,0 10,3 polojasno
17. 12. 5,9 10,1 zamračeno, déšť
18. 12. 7,0 4,8 zamračeno, déšť
19. 12. 1,5 1,8 sníh s deštěm
20. 12. 2,4 3,4 zamračeno, vítr
21. 12. 4,6 5,2 polojasno, vítr
22. 12. 5,5 7,4 zamračeno
23. 12. 4,2 4,6 polojasno
24. 12. -2,0 2,3 polojasno
25. 12. -1,5 -0,3 sníh
26. 12. -1,6 -0,8 zamračeno
27. 12. -1,9 -2,7 zamračeno
28. 12. -4,9 -4,3 zamračeno
29. 12. -7,4 -3,5 jasno
30. 12. -11,0 -0,8 jasno
31. 12. -9,7 0,4 jasno
Průměrná teplota v prosinci byla v 7.00 hod. 1,0 °C, ve 14.00 hod. 3,9 °C.

XIX. Chronologicky seřazené události

Leden
Členská schůze PZKO (6. 1.)
Zasedání RO (8. 1.)
5. obecní ples (11. 1.)
Balik przedszkola (12. 1.)
Mimořádné zasedání RO (16. 1.)
Ples PZKO (19. 1.)
Zasedání RO (24. 1.)
Zápis žáků do 1. třídy polské ZŠ (24. 1.)
Zápis žáků do 1. třídy české ZŠ (24. a 25. 1.)

Únor:
Ples KSČM (2. 2.)
Suszanie ve Žďáru nad Sázavou – účast na Národním krojovém plese 
(2. 2.)
Jan Bartoň oslavil 80. narozeniny (5. 2.)
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Zasání RO (7. 2.)
Havířský bál KHD (7. 2.)
První volba prezidenta republiky (8. 2.)
Ples sportovců (8. 2.)
Volba prezidenta republiky (8. 2. a 15. 2.)
Bal szkolny – ZŠ s pol.jaz.vyučovacím (9. 2.)
Další (tříkolová) volba prezidenta republiky (15. 12.)
Školní ples české ZŠ (15. 2.)
Zasedání RO (21. 2.)
Zasedání ZO (21. 2.)
Ples hasičů (23. 2.)
Zabíjačka–Świniobicie PZKO (23. 2.)
Balik-polská ZŠ (29. 2.)

Březen:
Vichřice EMMA (1. 3. a 2. 3.)
Oslava MDŽ – připravila KaSK (8. 3.)
Ondřej Broda-Mistrovství ČR v plavání – 3. místo na 50m kraul (8.–9. 3.)
MDŽ v PZKO (9. 3.)
MDŽ – ZO KSČM (12. 3.)
Výroční členská schůze KHD (13. 3.)
Velikonoční výstava „Vítání jara“ – ČZS (15.–17. 3.)
Zasedání RO (20. 3.)
Mimořádné zasedání ZO (20. 3.)
Kolaps na dálnici D1 – havarovalo celkem 116 aut (20. 3.)
Mimořádní zasedání RO (27. 3.)
Karneval české ZŠ (27. 3.)
Muzikantský rej (28. 3.)
Výstava obrazů Emanuela Svrčiny (31. 3.)

Duben:
Zasedání RO (3. 4.)
Zasedání RO (17. 4.)
Zasedání ZO-projednání závěrečného účtu za rok 2007, schválení grantů 
pro rok 2008 (17. 4.)
Den Země – obě ZŠ (18. 4.)
Suszanie a Blędowianie – sport – setkání dvou folklorních souborů v naší 
sportovní hale (19. 4.)
Mimořádné zasedání RO (22. 4.)
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Kolaudace průmyslové haly v PZF (22. 4.)
Zasedání RO (29. 4.)

Květen:
Výročí osvobození obce (3. 5.)
Hornosušská pouť (4. 5.)
Oslava Dne vítězství – ZO KSČM (8. 5.)
Smažení vaječiny – KaSK (9. 5.)
Humanitární sbírka (12.–15. 5.)
Zasedání RO (15. 5.)
Oslava svátku matek – KHD (15. 5.)
O pohár starosty – volejbal – turnaj smíšených družstev (17. 5.)
Badmintonový turnaj – čtyřhra mužů (18. 5.)
Wyscig kolarski – cyklistický závod pro děti i dospělé (24. 5.)
Zasedání RO (29. 5.)
Den otevřených dveří na české ZŠ (30. a 31. 5.)
Radovánky – česká ZŠ (31 .5.)

Červen:
Mimořádné zasedání RO (3. 6.)
Zasedání ZO (5. 6.)
Ondřej Broda – Český pohár – plavání (7.–8. 6.)
95 let sborového zpěvu v obci PZKO (8. 6.)
Fotbalový turnaj školních družstev „O pohár starosty“ (11. 6.)
Zasedání RO (12. 6.)
Pasování na školáky – česká MŠ (12. 6.)
Smažení vaječiny – KHD (12. 6.)
Festyn – polská ZŠ (14. 6.)
Vojtech Uher získal první cenu v soutěži animovaných filmů (16.–18. 6.)
Zemřela dirigentka sboru Šárka Anna Šišková (16. 6.)
Vítání léta – KHD (17. 6.)
Odstřel skipové věže na Dole Dukla (19. 6.)
Vítání léta v amfiteátru v areálu TJ DF (21. 6.)
Zasedání RO (26. 6.)

Červenec:
Petra Kocurová-Grand prix Košice – vodní lyžování – 1., 2. a 3. místo 
(12.–13. 7.)
Suszanie na festivalu v Rzeszówie – světový festival polských folklorních 
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souborů (16.–24. 7.)
Zasedání RO (17. 7.)
Vítání léta KHD (17. 7.)
Petra Kocurová – Grand prix Havířov – vodní lyžování (19.–20. 7.)
Oprava mostu přes Sušanku u OKD-Dopravy a. s. (21. 7.–21. 10.)
Těrlický okruh – motocyklový závod (23. a 24. 7.)
Zasedání RO (24. 7.)

Srpen:
Výročí Životické tragédie (2. 8.)
Vichřice zasáhla naši obec (4. 8.)
Zasedání RO (7. 8.)
Zájezd KHD (19. 8.)
Zasedání RO (21. 8.)
Zasedání ZO (21. 8.)
Petra Kocurová – Grand prix Lublin Polsko – vodní lyžování (23.–24. 8.)
Cyklistický závod pro dospělé PZKO (30. 8.)
Skončila platnost padesátihaléřových mincí (31. 8.)

Září:
Zahájení školního roku 2008/2009 – obě školy (1. 9.)
Schůze KaSK – příprava akcí (2. 9.)
Zasedání RO (4. 9.)
Válná hromada TJ DF odsouhlasila převod hlavní budovy na stadioně 
na obec (4. 9.)
Výstava „Hornictví Havířova“ (4. 9.)
Den horníků – KHD (4. 9.)
Den horníků – ZO KSČM (6. 9.)
Petra Kocurová – Mistrovství světa v Londýně – vodní lyžování (6.–10. 9.)
Výstava obrazů MUDr. Józefa Mackowskiego (8. 9.)
Zasedání RO (18. 9.)
Fedrování s folklórem – folklorní festival (20. 9.)
Vinobraní KHD (25. 9.)
Zasedání RO (26. 9.)
Vítání občánků (27. 9.)
Svatba člena ZO Ing. Ivo Jančara (27. 9.)

Říjen:
Zasedání RO (2. 10.)
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Jan Lysáček- – minikáry (4. 10.)
Loučení s létem KHD (16. 10.)
Volby do zastupitelstev krajů (17. a 18. 10.)
Wykopki PZKO (18. 10.)
Den jubilantů (21. 10.)
Zasedání RO (23. 10.)
Zasedání ZO (23. 10.)
Lampionový průvod – obě školy (24. 10.)
Florbalový turnaj – polská ZŠ (29. 10.)
Zasedání RO (30. 10.)
Beseda s občany – RPG byty (30. 10.)

Listopad:
Sportovní knoflík – obě ZŠ (7. 11.)
Zasedání RO (13. 11.)
Mimořádné zasedání ZO (13. 11.)
Ondřej Broda-Český pohár – plavání (15. 11.)
Závěr tanečního kurzu – Marek Swětík a Renata Dohnanská (20. 11.)
Florbalový turnaj v Polsku FbK Horní Suchá (22.–23. 11.)
55. výročí založení souboru Suszanie – slavnostní koncert v KDPB v Haví-
řově (29. 11.)

Prosinec:
Barborková veselice KHD (4. 12.)
Florbalový turnaj O pohár starosty (6.–7. 12.)
Výstava „Kouzlo vánoc“ ČZS (6.–8. 12.)
Sportovní odpoledne zaměstnanců OÚ (30. 12.)
Skončila platnost občanských průkazů bez strojově čitelných kódů (31. 12.)
Poznámka: V tomto roce byla započata revitalizace bývalého Dolu František, 
začala rekultivace odvalu a kaliště. Revitalizaci prováděla firma OKD a. s. 
Jednalo se o největší investiční akce v obci.



238

XX.Informátor

Informátor č.1/2008 viz příloha č.2-08
Informátor č.2/2008 viz příloha č.3-08
Informátor č.3/2008 viz příloha č.22-08
Informátor č.4/2008 viz příloha č.23-08
Informátor č.5/2008 viz příloha č.24-08
Informátor č.6/2008 viz příloha č.43-08
Informátor č.7/2008 viz příloha č.47-08
Informátor č.8/2008 viz příloha č.57-08
Informátor č.9/2008 viz příloha č.64-08
Informátor č.10/2008 viz příloha č.65-08
Informátor č.11/2008 viz příloha č.66-08
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XXI. Použité zkratky

a. s. akciová společnost
ASPV asociace sportu pro všechny
CD kompaktní disk
č. číslo
ČČK Český červený kříž
ČD  České dráhy
česká MŠ Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
 příspěvková organizace
česká ZŠ  Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, 
 příspěvková organizace
ČEZ distributor elektrické energie
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
E.ON distributor elektrické energie
EU Evropská unie
ev.  Evidenční, evidence
Fa firma
fin. finanční
KaSK kulturní a sportovní komise
KD kulturní dům
KDPB Kulturní dům Petra Bezruče v Havířově
KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie-Česká strana lidová
KHD klub hornických důchodců
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
k.ú.  katastrální území
L-SEČ Letní středoevropský čas
MČR Mistrovství České republiky
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MDŽ Mezinárodní den žen
ME Mistrovství Evropy
MHD městská hromadná doprava
MJ mega joul (džaul)
m.j. mimo jiné
MK místní komunikace
MS Mistrovství světa
MSK Moravskoslezský kraj
MŠ mateřská škola – česká mateřská škola – oficielní název:
 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,
 příspěvková organizace
náb.  náboženství
ND národní divadlo
ODS Občanská demokratická strana
OKD Ostravsko-karvinské doly
OP okresní přebor
OÚ obecní úřad
org.  organizace
o.z. oborový závod
p. paní, pan
parc. Parcela
PaZS protialkoholní a záchytná stanice
PC osobní počítač
PHM pohonné hmoty
pol.  politika, politiku, politická
polská škola Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
 vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
PRE Pražská energetika a. s.
PZF Průmyslová zóna František
PZKO Polský kulturně-osvětový svaz – Polski Związek
 Kulturalno Oświatowy
PZŠ Základní škola s polským jazykem vyučovacím – oficiální
 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



241

SEČ Středoevropský čas
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
ÚIK ústřední inventarizační komise
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 oficiální
 název: Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
 příspěvková organizace
ZUŠ základní umělecká škola
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Článek „Śmerć w stawie“ – Głos Ludu 9. 2. 2008



Příloha č.6-08
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Muzikantský rej – plakát



Příloha č.12-08

Text v polském jazyce „Świniobicie, albo Zabíjačka“ 23. 2. 2008

W niektórych kołach PZKO ubywa tradycyjnych dorocznych imprez, są 
jednak koła, w których jest odwrotnie. W Suchej Górnej zrodziły się w 
ostatnich latach dwie nowe imprezy – „Fedrowanie z folkorem“ oraz „Świ-
niobicie“. Obydwie zyskały sobie dużą popularność i zadomowiły się na 
dobre w kalendarzu wydarzeń kulturalnych gminy.

Na uczestników trzeciego z kolei „Świniobicia“, które odbyło się w sobo-
tę 23 lutego 2008 w Domu Robotniczym, czekała niespodzianka. Program 
kulturalny przygotowali tym razem członkowie ZPiT Suszanie – widowi-
sko oparte na popularnej rosyjskiej bajce „Mrozik“. Reżyserią zajął się 
Marian Pilch, w rolach głównych wysząpili Joanna Filuś, Jakub Toman i 
Marian Wilczek. Dowcipne, pięknie podbarwione muzyką przedstawienie 
podobało się zarówno starszym widzom, jak i dzieciom, które chwilami 
głośno wyrażały swe emocje. Nie zabrakło nawet zdalnie sterowanych le-
gendarnych saneczek „samochodek“.

Gościnnie wystąpiła jabłonkowska Nowina ze swym popularnym reper-
tuarem ludowych piosenek i przyśpiewek. „Zabijaczkowe“ specjały, które 
były jednym z głównych magnesów imprezy, przygotowali panowie pod 
kierownictwem Leszka Buchty, zaś panie z Klubu Kobiet żwawo uwijały 
się, by obsłużyć wszystkich gości, czekających na jelita i inne frykasy.



Příloha č.13-08

Text v polském jazyce „SUSZANIE reprezentowali gminę Sucha Górna na 
XI. Národním krojovém plesu“

Dnia 2. 2. 2008 przebiegł w Domie Kultury we Žďářu nad Sázavou 
„XI. Národní krojový ples Folklorního sdružení České republiky”, na któ-
rym był prezentowany folklor Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego oraz 
Ostrawy. Organizatorami tego balu byli tak samo jak w latach poprzed-
nich Folklorní sdružení ČR, Miasto Žďár nad Sázavou, Okręg Vysočina, 
Horácké folklorní sdružení, Hasičský záchranný sbor ČR i Dom Kultury 
we Žďáře nad Sázavou, a razem z nimi w tym roku również FoS Śląska 
Cieszyńskiego, FoS Śląska Opawskiego i FoS Ostrawa. Patronat nad balem 
przyjęli Miroslava Němcová, zastępca przewodniczącego Izby Poselskiej 
Parlamentu RC, Miloš Vystrčil, hetman Okręgu Vysočina oraz Václav Ka-
sík, dyrektor generalny Czeskiej Rozgłośni Radiowej.

Na „Národním krojovém plese” jest każdego roku prezentowana kultu-
ra ludowa jednego regionu etnograficznego w Republice Czeskiej, a uczest-
niczą w nim nie tylko zespoły folklorystyczne i miłośnicy folkloru z danego 
regionu, ale również mnóstwo miłośników pieśni i tańców ludowych z ca-
łej republiki a także z zagranicy. Tym razem byli na balu goście ze Słowa-
cji, Bułgarii, Mołdawii, Polski, Gruzji, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Rosji, 
Serbii, Bośni i Hercegowiny, itd.

Autorem a reżyserem programu balu był Miroslav Ekart. Do współpra-
cy zaprosił 10 zespołów folklorystycznych i dwie kapele, które przedstawiły 
się gościom i uczestnikom balu we wspólnych układach oraz w widowisku 
taneczno-śpiewaczym po nazwą „W tej ostrawskiej gospodzie”.

Śląsk Cieszyński reprezentowały zespoły: Regionalny Zespół Taneczny 
„Błędowianie” z Hawierzowa z Kapelą Kamraci, Zespół Folklorystyczny 
„Gorole” z Mostów koło Jabłonkowa z kapelą, Regionalny Zespół „Odra” 
z Ostrawy, Regionalny Zespół „Olšina” z Orlowej i Zespół Pieśni i Tań-
ca „Suszanie” z Suchej Górnej ze swoją kapelą. Śląsk Opawski i Ostrawę 
reprezentowały: Regionalny Zespół „Bejatka” ze Štítiny, Zespół Folklory-
styczny „Hlubina” z Ostrawy, Seniorski Zespół Folklorystyczny „Ischias” 
z Opawy, Śląski Zespół „Heleny Salichowej” z Ostrawy ze swoją kapelą, 
Zespół Folklorystyczny „Vrtek” z Opawy z kapelą, Kapela „Opavští hudci” 
z Opawy i Kapela „Kubalovci” z Opawy. Swoją obecnością zaszczycili bal 
obok oficjalnych patronów również Miloslav Vlček, przewodniczący Izby 
Poselskiej Parlamentu RC, František Dohnal, prezydent Nejvyššího kon-



trolního úřadu, cały szereg posłów i senatorów Parlamentu RC, Miroslav 
Štěpán, dyrektor generalny Hasičského záchranného sboru RC, Petr Pon-
car, członek prezydium Allianz Ubezpieczalni, a. s., przewodniczący Výbo-
ru Izby Poselskiej Parlamentu RC Zdeněk Škromach, František Dopšík, 
przewodniczący Związków Zawodowych MŠMT RC.

„Národní krojový ples” był uwieńczeniem trudnych przygotowań, które 
rozpoczęły się już w drugiej połowie ubiegłego roku, a były kontynuowane 
na zgrupowaniach w styczniu roku bieżącego.

Podołanie czasowych wymogów przygotowań było dla członków ZPiT 
Suszanie bardzo trudne, ponieważ w styczniu były realizowane występy 
na balach na naszym terenie ze specjalnie przygotowanym nowym pro-
gramem balowym według wcześniejszych zamówień. I tak na przykład się 
stało, że prawie połowa członków zespołu poszła na zgrupowanie w sobotę 
12 stycznia prosto z Balu Gminnego, gdzie niektórzy z nich pracowali w 
barze a inni się bawili, zaś w piątek przed zgrupowaniem w sobotę 26 
stycznia zespół absolwował występy na 2 balach a po zgrupowaniu wie-
czorem na 3 balach. Również sam udział w „Národním krojovém plesu” 
był bardzo męczący. Odjazd autobusem do Žďářu nad Sázavou był już 
o godz. 4:30 nad ranem, po zjechaniu się wszystkich uczestników przebie-
gła czterogodzinowa próba generalna, potem też niezbyt przyjemne czeka-
nie na rozpoczęcie się balu o godz. 20:00, absolwowanie całego programu 
na ostro i powrót autobusem o godz. 02:00 w nocy. Zpowrotem w Su-
chej Górnej byliśmy około 6:00 godz. rano. Oprócz programu oficjalnego, 
który przebiegał w sali głównej domu kultury, niektóre zespoły włącznie 
naszego przedstawiły się w foyer z 20-minutowym programem własnym. 
W konkursie o najsympatyczniejszą parę balu nasz zespół reprezentowali 
Agata Rzyman i Wojtek Kadłubiec, a chociaż nie wygrali, ich prezentacja 
była wysoko oceniana. Na koniec wypada dodać, że wszyscy jesteśmy za-
dowoleni z tego, że ten trudny okres czasu jest już za nami, ale z drugiej 
strony nas bardzo cieszy, że udało nam się pokazać nasz piękny folklor cie-
szyński na tak prestiżowej całopaństwowej imprezie i tym samym godnie 
reprezentować nasz region i gminę.

Przygotowała Barbara Mračna - kierownik ZPiT Suszanie



Příloha č.14-08
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Článek „Výrobní hala pro Iry je hotová“ – Havířovsko 15. 1. 2008
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Článek „Zrušení pohřebného odnesou města a obce“ – Právo 15. 1. 2008
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Článek „Růst spotřebitelských cen se dramaticky zvyšuje“
Právo 10. 1. 2008
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Článek „Čeká nás největší zdražení za 7 let“ – Právo 14. 1. 2008
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Informátor č. 3/2008
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Informátor č. 4/2008
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Informátor č. 5/2008
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Článek „Přes republika na olympiádu?“ – Horník 12. 6. 2008
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Článek „Ondřej Broda uspěl v Českém poháru“ – Havířovsko 17. 6. 2008



Příloha č.27-08

Odznaczenia

95 – lecie zorganizowanego śpiewactwa w Suchej Górnej
dnia 8 czerwca 2008

ODZNACZENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WRĘCZONE 
PRZEZ PREZESA ZG PZKO P.ING. ZYGMUNTA STOPĘ

STOPIEŃ ODZNACZENIA

Za zasługi złoto  Buława Helga
    Kiszka Anna
    Szegecs Halina

Za zasługi srebro  Kunc Irena
    Kubját Markéta

Za zasługi bronz  Faja Krystyna
    Frei Věra
    Krużel Anna

Zasłużony dla Związku złoto Rzyman Oto
     Tomiczek Jan

Zasłużony dla Związku srebro Szostok Emilia
     Siuda Władysław
     Pukowiec Terezja

ODZNACZENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR WRĘCZONE PRZEZ  
WICEPREZESA ZARZĄDU ZRZESZENIA ŚPIEWACZO-MUZYCZNEGO P.PROF.ALOJZEGO 

SUCHANKA

STOPIEŃ ODZNACZENIA

Odznaka złota  Bajger Marta
    Woźnica Fryderyk 

Odznaka srebrna  Hawranek Eugeniusz
    Kiszka Anna
    Ing. Kuczera Bronisław
    Mec Maria

Odznaka bronzowa Kubját Markéta
    Szegecs Halina
    Tomiczek Jan
    Wawrzyczek Marta



Příloha č.28-08

Článek „Broda v Žilině dvakrát vyhrál“ – Havířovsko 8. 4. 2008



Příloha č.29-08

Plakát k výstavě obrazů Emanuela Svrčiny

Srdečně zveme na výstavu obrazů
Emanuela Svrčiny,

která se koná
v sále Dělnického domu

v Horní Suché.
Výstavu si můžete prohlédnout

ve dnech 1.–3.dubna 2008
od 11 do 17 hodin.



Příloha č.30-08

Přehled ředitelů Dolu František

Jméno Ve funkci od  do Počet roků  měsíců
Ing. LARES Otto 1911 1920  9
Ing. ZADRA Josef 1920 1923  3 
Ing. PALISA Hubert 1923 1.12.1936  13
Dr.Ing. SAHLIGER Raimund 1.12.1936 1.10.1938  1 10
Ing. GODULA Aloiz 1.10.1938 1.10.1939  1
Dr.Ing. SAHLINGER Raimund 1.10.1939 1.2.1944  4 4
Ing. TENSCHERT Rudolf 1.2.1944 1.5.1945  1 3
Ing. LIPOWSKI Josef 1.5.1945 26.7.1945 3
Dr.Ing. Ř Í M A N Alois 26.7.1945 1.1.1947  1 5
Ing. LIPOWSKI Josef 1.1.1947 17.5.1948  1 4
Ing. ŠTÁBLA Oldř. 17.5.1948 1.5.1951  3
p. MALIŠ Frant. 1.5.1951 15.10.1951 5
Dr.Ing. ŘÍMAN Alois 15.10.1951 21.1.1952 3
p. KREJČÍ Oldř. 21.1.1952 1.5.1953  1 3
p. BÖHM Alois 1.5.1953 1.11.1958  5 6
Ing. PĚKELKO Jar. 1.11.1958 1.7.1959 8
Ing. BILAN Jindř. 1.7.1959 1.1.1970  10 6
Ing. MOTLOCH Bohumír 1.1.1970 15.5.1970 4
Ing. MRÁZEK Mir. 15.5.1970 31.1.1981  10 11
Ing. TOLASZ Lev 1.4.1981 31.1.1990  8 10
Ing. WANTULA Zdislav 1.8.1990 31.12.1990 5
Ing. LUCÁK Otakar 1.1.1991 7.3.1993  2 2
Ing. RABÍN Tadeáš 8.3.1993 31.5.1995  2 3
Ing. STRÁNÍK Jan 1.6.1995 30.6.1995 1
Ing. ŠAŘEC Jiří 1.7.1995 31.12.1996  1 6
Ing. SCHELLONG Lubomír 1.1.1997  30.6.1999  2 6
Ing. Goj Josef  1.7.1999  31.12.200l  2 6

Ředitelé podniku Důl František v Horní Suché
Od založení šachty v roce 1911 až po likvidaci všech důl. děl v roce 2002 – zasypání jam.

Dnem 1. 7. 1995 Důl František ztrácí samostatnost a stává se (jako Důl Dukla) závodem Dolu Lazy.
Funkce závodních v období od 1. 7. 1995 do 31. 12. 2004 vykonávali:
Ing. Bohumír Bednář, Ing. Pavel Bartoš, Ing. Pavel Hadrava. Ing. Gerhard Kareta (až do dokončení likvi-

dačních prací v dole i na povrchu k 31. 12. 2004).
Ražba důl. děl ukončena k 31. 3. 1999 a těžba ukončena (symbolický poslední vozík) dne 30. 6. 1999.
Dnem 1. 7. 2001 Důl František se stává objektem likvidace důlních i povrchových objektů, kterými byl 

pověřen st. podnik DIAMO, závod Odra, Ostrava. V roce 2002 zasypání jam F-2, F-1 a nakonec F-4.
K 1. 2. 2005 byl areál Dolu František převeden na Obec Horní Suchá, která se zavázala uvedený prostor 

připravovat jako průmyslovou zónu pro podnikatelské aktivity.
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Stránka naší obce v autoatlasu České republiky
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Článek „Obce opět mohou žádat o peníze na dvojjazyčnost“ – Havířovsko 
13. 5. 2008
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Příloha č.38-08

Vojtěch Uher – certifikát



Příloha č.39-08

Článek „Jak kopali na Dukle a Františku“ – Horník 28. 8. 2008



Příloha č.40-08

Suszanie poslali pohled z Rzeszówa na obec



Příloha č.41-08

Článek „Gospodarze nie udzielili gościom glosu“ – Głos Ludu 5. 8. 2008



Příloha č.42-08

Článek „Muzyka jest doskonalszą mową niż słowa“ – Głos Ludu 26. 8. 2008



Příloha č.43-08

Informátor č. 6/2008



Příloha č.44-08

Článek „Ostatnia wieża Dukli lega w gruzach“ – Głlos Ludu 21. 6. 2008



Příloha č.45-08

Článek „Obyvatelé z Horní Suché uvítali léto velkolepou veselicí“
Havířovsko 24. 6. 2008



Příloha č.46-08

Článek „Na festiwal w Rzeszowie nie tylko z trojakiem“
Głos Ludu 12. 7. 2008



Příloha č.47-08

Informátor č. 7/2008



Příloha č.48-08

Fedrování s folklórem – plakát

Obec Horní Suchá ve spolupráci 
s MS PZKO Horní Suchá
            Vás srdečně zvou na třetí

Obec Horní Suchá ve spolupráci 
s MS PZKO Horní Suchá
            Vás srdečně zvou na třetí

   Gmina Sucha Górna  
oraz  MK  PZKO Sucha Górna
  serdecznie zapraszają na trzecie

   Gmina Sucha Górna  
oraz  MK  PZKO Sucha Górna
  serdecznie zapraszają na trzecie

sala Domu Robotniczego w Suchej Górnej

20. 9. 2008 sál Dělnického domu v Horní Suché

godz. hodin

          W programie wystąpią:
   V programu se představí soubory:

Kroj vřele vítán!!! Strój ludowy lub górniczy 
bardzo mile widziany!!!

Kroj vřele vítán!!! Strój ludowy lub górniczy 
bardzo mile widziany!!!

Předprodej vstupenek a závazná objednávka/Zamówienia i sprzedaż biletów:
+420 603 523 847, +420 586 425 645 - 6         mistostarosta@hornisucha.cz 
+420 602 537 316, +420 728 363 493              weiserowie@seznam.cz
Závaznou rezervaci potvr�te do/Bilety do zamówienia najpóźniej do 15. 9. 2007

Vojenský umělecký soubor 

  ONDRÁŠ
Host VIP/Gość VIP:  

Večeře 
Kolacja100,- Kč

Vstupné 
Bilet wstępu100,- Kč

ŠMYKŇA, SLEZAN, DUDOSKI, 
     ZAOLZI, SUSZANIE



Příloha č.49-08

Fedrování s folklórem – sponzoři
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Šlechtitelská pálenice 
Horní Suchá



Příloha č.50-08

Fedrování s folklórem – soubory

1. Suszanie  -  zahájení/zagajenie

2. Slezan  -  tance z Tešínského Slezska
3. Dudoski  -  góralskie pieśni z Podhala

4. Šmykňa  -  tance z oblasti Hronu

5. Suszanie  -  tance ze Západních Čech
6. Dudoski  -  melodie z okolic Żywca

7. Slezan  -  goralské tance
8. Zaolzi & Šmykňa  -  cikánské tance
9. Šmykňa  -  Krucené zo Zemplína

Přestávka/przerwa - večeře/kolacja

10. VÚS Ondráš  -  Veselé dovednosti

1. Suszanie  -  zahájení/zagajenie

2. Slezan  -  tance z Tešínského Slezska
3. Dudoski  -  góralskie pieśni z Podhala

4. Šmykňa  -  tance z oblasti Hronu

5. Suszanie  -  tance ze Západních Čech
6. Dudoski  -  melodie z okolic Żywca

7. Slezan  -  goralské tance
8. Zaolzi & Šmykňa  -  cikánské tance
9. Šmykňa  -  Krucené zo Zemplína

7. Slezan  -  goralské tance
8. Zaolzi & Šmykňa  -  cikánské tance
9. Šmykňa  -  Krucené zo Zemplína

10. VÚS Ondráš  -  Veselé dovednosti

Přestávka/przerwa - večeře/kolacja



Příloha č.51-08

Článek „Konec haléřové historie“ – Lidové noviny 12. 8. 2008

Poslední srpnový den tohoto roku končí platnost padesátihaléřové mince.
Ukončení platnosti poslední haléřové mince dává možnost ohlédnutí se za existencí haléřů 
na našem území.

PRAHA Padesátihaléřová mince je poslední platnou haléřovou mincí v naší historii, a zrušení haléřů tak 
bylo pro ČNB historicky zásadním rozhodnutím.

Z hlediska praktického bylo toto rozhodnutí nutné a racionální, neboť padesátihaléřové mince přestaly 
plnit roli oběživa a velmi často byly předmětem stížností nejen obchodníků, ale i veřejnosti. ČNB jich po-
stupně dala do oběhu přes 420 milionů kusů a každý rok musela nechávat desítky milionů kusů vyrobit, 
protože se do centrální banky vracelo pouhých 10 procent mincí.

Historie dlouhá sedm století Haléř byl drobná stříbrná mince, ražená původně již ve 13. století v mincov-
ně ve městečku Hall am Kocher ve Švábsku. Latinsky se nazýval denarius hallenses, německy häller a česky 
pak haléř.

V českých zemích se poprvé objevil ve 2. polovině 14. století, kdy toto jméno dostala drobná stříbrná 
jednostranná mince. Znovu pak byly haléře raženy za vlády Ferdinanda I. (1526-1564). Podruhé se haléř 
objevil za vlády Marie Terezie (1740-1780). Nebyl však již ražen ze stříbra, ale z mědi. V rámci reformy 
zavedené v roce 1892 císařem Františkem Josefem I. se haléř opět objevuje jako nejmenší nominál měny. 
Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa byla přijata koruna, která se dělila na 100 haléřů. 
Nejmenší mince - dvouhaléř - byla ražena od roku 1923. Jednohaléřová mince se objevuje v československé 
měně až v roce 1953 v rámci neblaze proslulé měnové reformy.

Za dobu své existence na území Československa a České republiky byly haléřové mince raženy v celkem 
osmi nominálních hodnotách - 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 a 50 haléřů. Současná podoba poslední haléřové mince, 
tedy padesátihaléře, je v oběhu od 12. května 1993 a pochází od akademického sochaře Vladimíra Oppla.

Haléř jako rekordman Haléř dosáhl v rámci své historie mnoha rekordů. Nejstarší ročník jednoho halé-
ře s letopočtem 1953 totiž platil téměř čtyřicet let - od 1. 6. 1953 až do 30. 4. 1993 -, což představuje jeden 
z rekordů v délce platnosti platidla v moderních dějinách naší země. Tento jednohaléř je zároveň nejniž-
ším a současně i nejlehčím nominálem, vážil pouhých 0,5 gramu. Nebyl však nejmenší z hlediska plochy. 
Nejmenší haléřovou mincí byl český desetihaléř vzor 1993, který platil do 31. 10. 2003.

Nejvzácnější, a tedy i nejdražší haléřová mince je pětihaléř s letopočtem 1924, jehož cena se na aukci vy-
šplhala na 253 000 korun, což je ve srovnání s jeho nominální hodnotou v době klesajících akciových trhů 
velmi vysoká výnosnost.

Současný padesátihaléř byl ražen na plně automatizovaných linkách a jeho výroba se značně lišila od his-
torické ruční nebo poloautomatické ražby. Také materiál, ze kterého byly haléře raženy, doznal značných 
změn, ale většinou materiál na výrobu haléřových mincí odpovídal jejich kupní síle, byl tedy co nejlevnější 
a pro ražbu nejjednodušší. Prvorepublikové haléřové mince byly ze zinku (2 h) nebo ze slitiny mědi a zinku 
(5 a 10 h) a ze slitiny mědi a niklu (50 h). Protektorátní válečné haléře byly vyráběny výhradně ze zinku, 
poválečné opět ze slitiny.

Od roku 1951 byl k výrobě haléřových mincí používán až na výjimky hliník, popř. slitina hliníku a hořčí-
ku. To platilo pro haléřové mince z doby měnové reformy a platí to i pro poslední padesátihaléř.

S padesátihaléři nebude již od 1. září 2008 možné platit za zboží ani služby. Doba výměny komerčními 
bankami je vyhláškami centrální banky stanovena do 31. srpna 2009. Česká národní banka pak bude i nadá-
le přijímat a měnit neplatné padesátihaléře ještě po dobu dalších pěti let, až do konce srpna 2014.



Příloha č.52-08

Článek „Plavec Ondřej Broda v Novém Jičíně opět zvítězil“
Deník 14. 10. 2008



Příloha č.53-08

Článek „Triumf plavců Slávie Havířov“ – Horník 17. 10. 2008



Příloha č.54-08

Článek „Havířovský plavec Ondřej Broda opět kraloval sprintům“
Havířovský deník 31. 10. 2008



Příloha č.55-08

Článek „Plavec O. Broda vyhrál i ve Znojmě“ – Horník 20. 10. 2008



Příloha č.56-08

Článek „Ondřej Broda vyhrál potřetí v řadě“
Havířovský deník 27. 10. 2008



Příloha č.57-08

Informátor č. 8/2008 



Příloha č.58-08

Článek „Kaszuby wołają nas“

Kaszuby wołaja nas!
Dwanaście pięknych dni nad Bałtykiem wraz ze swymi rówieśnikami z innych szkół polskich spędzili we 

wrześniu uczniowie klasy siódmej górnosuskiej podstawówki. Przebywali tu w tzw. zielonej szkole, której 
celem była integracja polskiej młodzieży z Zaolzia oraz poznanie Pomorza, a zwłaszcza Kaszub, regionu 
położonego na  zachód i  północ od  Gdańska. Czas mijał na  wycieczkach – młodzież zwiedziła Gdańsk, 
Gdynię, Sopot, półwysep Hel, Jastrzębią Górę, Rozewie, ruchome wydmy w Łebie czy na przykład muzeum 
kaszubskie w Kartuzach. Wraz z autochtonami zamieszkującymi te strony – Kaszubami – poznawała ich 
język i kulturę. Dziś już każdy siódmak w Suchej Górnej wie, co to „króci” a co „dłuzi”, co to „chojne” a co 
„kaszebska stoleca”,  a większość poznała smak kaszubskiej tabaki, którą zażywa się tam nawet w czasie ka-
zań w kościele. W przerwach między wycieczkami autokarem młodzież miała zajęcia nad morzem, by w jak 
największym stopniu powdychać bałtycki jod. A wieczorami – oczywiście zabawy, dyskoteki i fi lmy. Można 
stwierdzić, że zielona szkoła w stu procentach spełniła oczekiwania. Trzeba też powiedzieć, że rodzice po-
kryli koszta wyjazdu (3.500 koron na dziecko) tylko w niewielkiej części, bo większość sfi nansowano z środ-
ków zdobytych przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie w polskim ministerstwie spraw zagranicznych 
i środków Kongresu Polaków w RC. Suszan poza tym zasponsorowała gmina Sucha Górna – wyposażyła 
ich w żółte czapki z herbem Suchej Górnej, dzięki którym byli wszędzie znakomicie widoczni, oraz sporo 
gadżetów, które wykorzystane zostały w czasie zajęć. Koszulkami i gadżetami pomogła również fi rma ČEZ.

Decyzja jest więc jasna – jeśli wszystko potoczy się po naszej myśli, za rok wyjeżdżamy nad Bałtyk znów, 
bo jak się śpiewa w kaszuibskiej piosence : „Kaszubskie jeziora, kaszubski las kaszuby wołaja nas!



Příloha č.59-08

Článek „Dwujęzyczność kością w gardle“ – Głos Ludu 23. 12. 2008



Příloha č.60-08

Článek „Nová výrobní hala pro společnost BEFRA ELECTRONIC“
TCHAS zpravodaj prosinec 2008



Příloha č.61-08

Článek „Z folklorem przez życie“ – Głos Ludu 2. 12. 2008



Příloha č.61-08

Článek „Z folklorem przez życie“ – Głos Ludu 2. 12. 2008



Příloha č.62-08

Článek „Byty RPG: lidé měli řadu dotazů“ – Havířovsko 11. 11. 2008



Příloha č.63-08

Článek „Průmyslovou zónu dokončí ještě letos“ – Havířovsko 30. 9. 2008



Příloha č.64-08

Informátor č. 9/2008



Příloha č.65-08

Informátor č. 10/2008



Příloha č.66-08

Informátor č. 11/2008



Příloha č.67-08

Tabulka ceny plynu v roce 2008

Ro ní odb r v 
pásmu 

nad - do 
kWh/rok 

Maximální cena dvousložková 
(v etn  DPH) 

Cena za odebraný 
plyn K /kWh

Stálý m sí ní 
plat za 

p istavenou
kapacitu 

v K

od
1.1.2008

od
1.4.2008

od
1.7.2008

od
1.10.2008

od
1.1.2008

od
1.7.200

8

Severomoravská 
plynárenská, a.s. 

do 1 890 1,53220 1,55890 1,66720 1,81926 45,70 45,70
nad 1 890 do 9 

450 1,10159 1,12830 1,23660 1,38866 81,00 81,00

nad 9 450 do 15 
000 

0,99580 1,02251 1,13081 1,28287 

194,14 194,1
4

nad 15 000 do 20 
000 214,96 214,9

6
nad 20 000 do 25 

000 235,19 235,1
9

nad 25 000 do 30 
000 256,37 256,3

7
nad 30 000 do 35 

000 

0,99580 1,02251 1,13081 1,28287 

277,67 277,6
7

   
nad 35 000 do 40 

000 299,09 299,0
9

nad 40 000 do 45 
000 321,59 321,5

9
nad 45 000 do 50 

000 345,15 345,1
5

nad 50 000 do 55 
000 367,76 367,7

6
nad 55 000 do 63 

000 399,41 399,4
1

nad 63 000 0,92486 0,95156 1,05986 1,21192 



Příloha č.68-08

Tarifní sazby elektřiny v roce 2008

Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spot ebu)

cena za 1 MWh v K
E.ON PRE EZ

4629,47 4968,57 4729,62
jisti m sí ní plat v K

jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 52 52,36 54,74 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 54 57,12 59,50 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 55 59,50 61,88 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 58 63,07 65,45 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 60 67,83 70,21 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 62 73,78 76,16 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 66 80,92 83,30 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 71 90,44 92,82 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 0,36 0,71 0,71 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 0,12 0,24 0,24 

Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro st ední spot ebu)

cena 1 MWh v K
E.ON PRE EZ

4130,51 4335,62 4075,69
jisti m sí ní plat v K

jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 77 80,92 79,73 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 93 102,34 98,77 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 105 116,62 111,86
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 119 134,47 128,52
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 140 159,46 149,94
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 162 188,02 176,12
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 191 223,72 208,25
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 228 270,13 249,90
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 2,86 3,57 3,21 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 0,95 1,19 1,07 



Příloha č.68-08

Tarifní sazby elektřiny v roce 2008

Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním ízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 4553,96 4324,73 4563,50 
nízký tarif 1663,01 1700,87 1595,20 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 94 95,20 97,58 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 122 124,95 127,33 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 141 145,18 147,56 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 165 170,17 172,55 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 197 204,68 207,06 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 234 245,14 247,52 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 280 295,12 297,50 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 341 360,57 362,95 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 4,64 5,00 5,00 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 1,55 1,67 1,67 

Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním ízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 3288,48 3169,54 3215,01 
nízký tarif 1659,05 1698,45 1592,62 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 144 141,61 143,99 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 203 199,92 202,30 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 241 238,00 240,38 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 290 286,79 289,17 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 356 353,43 355,81 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 434 430,78 433,16 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 530 527,17 529,55 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 655 652,12 654,50 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 9,64 9,64 9,64 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 3,21 3,21 3,21 



Příloha č.68-08

Tarifní sazby elektřiny v roce 2008

Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním ízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 2985,89 2460,06 2743,44 
nízký tarif 2057,70 1984,05 1911,54 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 148 152,32 154,70 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 207 216,58 218,96 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 248 259,42 261,80 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 298 312,97 315,35 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 368 387,94 390,32 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 448 473,62 476,00 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 548 580,72 583,10 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 678 719,95 722,33 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 10,00 10,71 10,71 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 3,33 3,57 3,5 

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním ízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 2648,04 2424,04 2640,53 
nízký tarif 2157,66 2079,25 2080,52 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 155 163,03 168,98 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 219 233,24 241,57 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 262 280,84 290,36 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 316 340,34 351,05 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 391 422,45 435,54 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 476 516,46 533,12 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 584 634,27 654,50 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 723 787,78 812,77 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 10,71 11,78 12,14 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 3,57 3,93 4,05 
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y y
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytáp ní s tepelným erpadlem
uvedeným do provozu do 31. b ezna 2005 
a operativním ízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 2639,61 2400,55 2567,23 
nízký tarif 2157,66 2062,59 2084,09 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 77 73,78 76,16 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 93 90,44 92,82 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 105 102,34 104,72 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 119 116,62 119,00 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 140 136,85 139,23 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 162 159,46 161,84 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 191 188,02 190,40 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 228 224,91 227,29 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 2,86 2,86 2,86 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 0,95 0,95 0,95 

Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytáp ní s tepelným erpadlem
uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 
a operativním ízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin 

E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 2648,04 2424,04 2581,03 
nízký tarif 2157,66 2062,59 2084,09 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 155 163,03 168,98 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 219 233,24 241,57 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 262 280,84 290,36 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 316 340,34 351,05 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 391 422,45 435,54 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 476 516,46 533,12 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 584 634,27 654,50 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 723 787,78 812,77 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 

EZ 47,60 
10,71 11,78 12,14 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 

EZ 47,60 
3,57 3,93 4,05 
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Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
E.ON PRE EZ

cena 1 MWh v K
vysoký tarif 5918,80 5844,73 6219,26 
nízký tarif 2023,23 1920,98 2000,85 

jisti m sí ní plat v K
jisti  do 3x10 A do 1x25 A v etn 62 53,55 61,88 
jisti  nad 3x10 A do 3x16 A v etn 71 58,31 70,21 
jisti  nad 3x16 A do 3x20 A v etn 77 60,69 76,16 
jisti  nad 3x20 A do 3x25 A v etn 84 65,45 83,30 
jisti  nad 3x25 A do 3x32 A v etn 93 72,59 92,82 
jisti  nad 3x32 A do 3x40 A v etn 105 78,54 104,72 
jisti  nad 3x40 A do 3x50 A v etn 119 86,87 119,00 
jisti  nad 3x50 A do 3x63 A v etn 138 96,39 138,04 
jisti  nad 3x63A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 1,43 0,83 1,43 

jisti  nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. cen  se p ipo te E.ON 47,60 PRE 45,22 EZ 47,60 0,48 0,24 0,48 
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