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II. Co přinesl rok 2010  

II.1. Události v obci

II.1.1. 20 let samostatné nezávislé obce

V sále bývalého kina, které se nacházelo v prostorách komplexu „Na Cí-
sařství“, se 9. ledna 1990 sešli občané obce, aby deklarovali nesouhlas se 
sloučením Obce Horní Suchá s Havířovem, k němuž došlo bez souhlasu 
občanů obce. Přítomní občané požadovali opětovné osamostatnění obce. 
Do koordinačního výboru byli zvoleni: Jan Bardoň, Ing. Arch. Bronislav 
Firla, Otokar Kraina a Vładyslaw Recman. Zmíněný výbor dokázal v prů-
běhu jednoho měsíce vyjednat a zorganizovat místní referendum, v němž 
občané většinou hlasů vyjádřili rozhodnou vůli žít do budoucna  v terito-
riálně i samosprávně samostatné obci. Legislativní stránku jednání výbor 
posunul do takového stavu, že již v červnu 1990 mohli občané Horní Su-
ché přistoupit ke svobodným a demokratickým volbám v nezávislé obci. 
Občanské fórum v těchto volbách získalo většinu hlasů. Prvním starostou 
v novodobé historii obce se stal ing. Miroslav Miller.

Článek“20 let samostatné nezávislé Horní Suché“
-Informátor č.1/2010-viz příloha č.1-2010. 
Poznámka: Údaje uvedené v článku jsou neúplné a nepřesné.
Magistrát města Havířova vykonává samostatnou působnost a pře-

nesenou působnost v základním rozsahu pro územní obvod statutárního 
města Havířova a dále přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu v územním 
obvodu statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, 
Horní Suchá a Těrlicko. 

II.1.2. Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Podle tiskové zprávy ze dne 21. ledna za přispění evropských peněz 
prokoukne veřejné prostranství v Horní Suché.

Horní Suchá získala dotaci 27,2 milionů korun z Regionálního ope-
račního programu (ROP) Moravskoslezsko na výstavbu klidové zóny a re-
vitalizaci veřejných prostranství. Jako jediná na Karvinsku uspěla v kon-
kurenci obcí s 500 až 5000 obyvateli z celého kraje a ostatních veřejných 
a neziskových subjektů, které v těchto malých obcích měly zájem investo-
vat. O úspěchu projektu rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko 
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20. ledna 2010, když v celém kraji podpořila 77 záměrů částkou 638 mi-
lionů korun. 

Nové centrum v Horní Suché bude představovat klidová zóna, která 
vznikne úpravami ulic Sportovní a Centrum. Rekonstrukcí projdou povr-
chy vozovek a chodníků, bude zde instalován mobiliář, přibude osvětlení 
a vzniknou také nová parkoviště. Součástí projektu je také rekonstrukce 
kanalizace a nové rozvody elektrických a jiných sítí, ale i obnova zeleně 
v přilehlém parku. „Tato zóna bude poměrně rozsáhlá, ale hlavně repre-
zentativní. Zpříjemní lidem cestu za nákupy, bude tím pravým místem 
pro setkávání a procházky,“ uvedl starosta Horní Suché Ing. Jan Lipner. 

Proč mezi desítkami úspěšných projektů figurovala Horní Suchá jako 
jediná na Karvinsku? „Dotace jsou vyčleněny zvlášť na podporu velkých, 
středně velkých měst a malých obcí do 5000 obyvatel. Jelikož těch je na Kar-
vinsku z celého kraje nejméně, významně to ovlivňuje také množství míst-
ních potenciálních příjemců dotací,“ vysvětlil David Sventek, ředitel Úřa-
du Regionální rady Moravskoslezsko. „Horní Suchá spíše potvrdila, že se 
dá v početné konkurenci a mezi mnoha zajímavými záměry prosadit ty 
své. Navíc již napodruhé,“ poukazuje Sventek na dříve schválenou dotaci 
určenou na výstavbu sportovišť u základní školy v Horní Suché. Celková 
hodnota díla byla 9 milionů Kč.

Poznámka: Dříve mezi příjemci dotací z ROP Moravskoslezsko byly 
také Dětmarovice, kde za evropské dotace rekonstruovali základní školu, 
nebo Dolní Lutyně, která díky evropským zdrojům rekonstruovala kultur-
ní středisko. „O to úspěšnější byla při získávání dotací středně velká města 
na Karvinsku. Dvě největší města v regionu, Karviná a Havířov, měla 
navíc přislíbeny stovky milionů korun na realizaci svých integrovaných 
plánů rozvoje,“ dodal Sventek.

II.1.3. Opravna kol

Nová opravna kol byla otevřena k 1. únoru na ulici Centrum v budo-
vě sídla drogerie a výrobny ponožek v bývalé prodejně papírnictví.
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II.1.4. Navázání nové spolupráce

Vzhledem k tomu, že se v poslední době nedařila spolupráce se slo-
venským městem Gelnica, uskutečnilo se setkání s zástupci slovenské obce 
Nižná.

První kontakty obstaraly již v roce 2005 florbalisté obou obcí a položi-
li tím základ k ještě širší spolupráci. 

Delegace slovenské obce Nižná ve složení Ing. Eugen Dedinský, staros-
ta obce, ředitel školy a Mgr. Marian Klimčík, člen RO navštívila 7. dubna 
naši obec.

Prohlédli si některé části obce, navštívili sportovní halu, byli v prosto-
rách tělovýchovné jednoty a prošli Průmyslovou zónu František.

Vlevo Ing. Jan Lipner, starosta naší obce, Ing. Eugen Dedinský, starosta 
Nižné a Mgr. Marian Klimčík, člen RO Nižná

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Návštěva z Nižné 2010“

II.1.4.1. Nižná

Erb a vlajka obce
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II.1.4.2. Stručná historie obce Nižná

Nižná je obec na severním Slovensku v okrese Tvrdošín. Je význam-
ným turistickým centrem. Okolí obce je vhodné pro letní pěší turistiku 
a v zimě slouží lyžařům nedaleké lyžařské středisko Skicentrum Uhliská. 
Rekreaci poskytuje také místní krytá plovárna.  V obci se nachází Střední 
odborné učiliště (se zaměřením na informatiku, elektrotechniku a řemesl-
né práce) a Střední umělecká škola. Počet obyvatel byl k 31.12.2004 4068.

Nižná je jednou z obcí, které znají přesný datum svého založení. Bylo 
to 12. listopadu 1355.  

V průběhu poměrně krátkého období se zde usadili mnozí členové 
zemanského rodu Revických.

V roce 2010 byl starostou obce Ing. Eugen Dedinský. Na obecním 
úřadě pracovalo dalších 8 zaměstnanců. Obecní zastupitelstvo mělo 11 po-
slanců, obecní rada měla 5 členů.

Obec Nižná je podobná naší obci jak velikostí, tak i v ostatních oblas-
tech - sportu, školství i kultuře.

II.1.5. Povodně v obci

Ani naše obec se nevyhnula velké vodě. 18. května se i malé poto-
ky, v nichž v suchém létě voda téměř chybí, vylily do širokého okolí. Tak 
např. Sušanka zaplavila celý park pod obecním úřadem a voda sahala 2 m 
od stěn domovů s pečovatelskou službou. V pohotovosti byla obec, práci 
odvedli i členové sboru dobrovolných hasičů, členové OO PČR v Horní 
Suché i zaměstnanci obce pod vedením pana Vostrého. Podmáčená půda 
neudržela kořeny stromů a ty pak napadaly na zem a nadělaly materiální 
škody na majetku občanů obce. V obci nebyl nikdo zraněn.

První varování, že přijde velká voda, se vždy objeví v zahrádkářské 
kolonii pod ulicí Havířská v Podolkovicích. Majitelé zahrádek zde zúžili 
koryto potoka, tím zmenšili jeho průtok na navíc provedli oplocení, takže 
prakticky znemožnili jeho údržbu.
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II.1.6. Volby do Zastupitelstva Obce 
Horní Suchá - komunální volby

II.1.6.1. Termín a místo konání

Volby byly vyhlášeny na pátek 15. října v době od 14.00 hod. do 22.00 
hod. a na sobotu 16. října od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V naší obci byly připraveny čtyři volební místnosti v české základní 
škole.

Jedna ze čtyř volebních komisí

Volit přišla i Milada Adamiecová, matka Ing. Martina Adamiece, který 
byl ve volbách zvolen zastupitelem

Další fotografie: Kronika 2010 fotogalerie na CD: „Komunální volby 2010“.
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II.1.6.2. Volební výsledky

II.1.6.2.1. Celkové výsledky

Počet
volených

členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

c
e
l
k
e
m

zpr. v %

4 4 10015 1 3597 1 541 42,84 1 540 20 924

Kanditátní listina Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočte-
né %

platných 
hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

číslo název abs. v %

1
Česká str.
sociálně 
demokr.

3 595 17,18 15 20 924,00 17,18 2

2

Občanská 
demo-

kratická 
strana

2 396 11,45 15 20 924,00 11,45 1

3

Sdružení 
Nezá-
vislých 

H.Suchá

11 071 52,91 15 20 924,00 52,91 9

4

Komu-
nistická 
str.Čech 

a Moravy

3 862 18,46 15 20 924,00 18,45 3 x

II.1.6.2.1. Nové zastupitelstvo obce

Kandidátní listina
poř.
číslo

Kandidát
věk Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvolení Mandát

číslo název příjmení, 
jméno, tituly abs. v %

1 Česká str.soci-
álně demokr. 1 Siwek Karol 

Ing. 52 ČSSD ČSSD 396 11,01 1 *

1 Česká str.soci-
álně demokr. 7 Moldrzyk 

Rudolf 69 ČSSD BEZPP 376 10,45 2 *

2
Občanská 

demokratická 
strana

2 Folwarczný 
Tomáš Mgr. 43 ODS BEZPP 217 9,05 1 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

1 Lipner Jan 
Ing. 45 "STAN" BEZPP 949 8,57 1 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

2 Žerdík Josef 49 "STAN" BEZPP 942 8,50 2 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

3 Zyder Broni-
slav 58 "STAN" BEZPP 807 7,28 3 *
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3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

4 Pilch Mari-
an Ing. 32 "STAN" BEZPP 762 6,88 4 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

5 Weiser Ma-
rian Ing. 50 "STAN" BEZPP 765 6,90 5 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

6 Chlebik Petr 
Ing. 54 "STAN" BEZPP 739 6,67 6 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

7 Adamiec 
Martin Ing. 39 "STAN" BEZPP 739 6,67 7 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

8 R ychlik Ed-
vard Mgr. 58 "STAN" BEZPP 689 6,22 8 *

3
Sdružení 

Nezávislých 
H.Suchá

9 Richterová 
Blanka 49 "STAN" BEZPP 767 6,92 9 *

4
Komunistic-
ká str.Čech 
a Moravy

2 Stefan Tomáš 47 KSČM BEZPP 358 9,26 1 *

4
Komunistic-
ká str.Čech 
a Moravy

5 Faja Evžen 63 KSČM KSČM 343 8,88 2 *

4
Komunistic-
ká str.Čech 
a Moravy

1 Charvát Jan 63 KSČM KSČM 324 8,38 3 *

II.1.6.2.2. Náklady

Na volby do zastupitelstva obce obdržela obec dotaci ze státního roz-
počtu v částce 82 720 Kč. Skutečné náklady byly 88 734 Kč - rozdíl dopla-
tila obec ze svého rozpočtu.

II.1.7. Ocenění

II.1.7.1. Podnikatelská nemovitost roku 2009

26. října byla Průmyslová zóna František vyhlášena podnikatelskou 
nemovitostí roku 2009.

Brownfield roku 2009: ze zavřeného Dolu František se stala moderní 
průmyslová zóna a za úspěšnou revitalizaci území černouhelného dolu 
byla PZF vyhlášena podnikatelskou nemovitostí roku.

Nejúspěšnější podnikatelskou nemovitostí, která vznikla revitalizací 
nevyužívaného objektu – takzvaného brownfieldu – se v roce 2009 stala 
Průmyslová zóna František. Druhé a třetí místo v soutěži Podnikatelská 
nemovitost roku 2009 – Brownfield roku získal českobudějovický Hotel 
Budweis a DinoPark Ostrava. Nejlepší Brownfield byl oceněn během slav-
nostního vyhlašování výsledků tradiční soutěže Podnikatelská nemovitost 
roku 2009, kterou již po desáté uspořádaly agentura CzechInvest, Minis-
terstvo průmyslu a obchodu a sdružení AFI.
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První místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Brown-
field roku získala Průmyslová zóna František z Horní Suché na Karvin-
sku. Vznikla z nevyužívaného černouhelného dolu, jenž nesl jméno rakous-
kého císaře Františka Josefa I. V době jeho největší slávy zde pracovalo až 
3,5 tisíce horníků, dnes sem za prací dochází přes tři sta místních. „Když 
v roce 1999 vyjel na povrch poslední vozík uhlí, byla to pro obec se čtyřmi 
a půl tisíci obyvateli citelná ztráta,“ vysvětlil důvody pro oživení této ob-
lasti starosta Horní Suché Jan Lipner. 

Radnice přeměnila nevyužívaný důl v prosperující průmyslovou zónu 
s pomocí státních a evropských dotací. Bývalá administrativní budova 
dolu dnes slouží jako podnikatelský inkubátor, nově byla vybudována 
také lehká průmyslová hala. Ve čtrnáctihektarové zóně působí deset let 
po uzavření dolu František na 25 firem z různorodých odvětví.

Ocenění za Obec Horní Suchá převzali z rukou Ing. Martina Kocour-
ka, ministra průmyslu a obchodu Ing. Jan Lipner, starosta obce, Josef 
Žerdík, místostarosta, Ing. Jan Wdówka, správce PZF a Ing. Petr Chlebik, 
člen RO.

Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, při vyhlašování 
výsledků soutěže
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Ing. Jan Lipner, starosta obce-vpravo-s cenou za PZF

Část delegace obce-zleva Ing. Jan Wdowka, Ing. Jan Lipner
 a Ing. Petr Chlebik

Videozáznam: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Brownfield PZF“.
Článek“Velké vítězství obce-Informátor č.11/2010 viz příloha č.63-10.

Poznámka: Definice lokality typu „brownfield“ - brownfield je plocha, která 
byla v minulosti využívána pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo ji-
nou činnost a mohla by být v následku této nebo předchozí činnosti kontami-
nována (ekologická zátěž) či jinak zdevastována, což snižuje její atraktivitu 
pro budoucí využití. Může se jednat například o zcela nebo z části opuštěné 
průmyslové areály, staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní pozemky, bý-
valé vojenské prostory, vybydlené obytné čtvrti atd. Pozemek typu brownfield 
je původně využívané území, jehož ekonomický potenciál není plně využit. Toto 
území může být neobsazené, opuštěné a důsledkem dřívějšího používání devas-
tované a kontaminované. Tím je omezena jeho atraktivita pro budoucí využití. 
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Samotný pozemek brownfield může být součástí mnohem většího území.
Své nové využití našel i zchátralý mlýn z roku 1296, který stojí v centru Českých 
Budějovic. V říjnu roku 2009 byl otevřen po komplexní rekonstrukci a od té 
doby slouží jako čtyřhvězdičkový hotel s restaurací a konferenční místností. 
Za úspěšnou regeneraci chátrajícího objektu získal Hotel Budweis druhé místo 
v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009 - Brownfield roku.
Na třetím místě v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Brownfield 
roku se umístil DinoPark Ostrava. Zregenerované území odvalu šachty a sklád-
ky o rozloze 35 hektarů nyní využívají především rodiny s dětmi – slouží totiž 
jako zábavní a naučný park s dinosauří tématikou. Za sezónu přivítá Dino-
Park Ostrava odhadem 180 tisíc návštěvníků. 
Poznámka: Podnikatelská nemovitost roku byla odborná soutěž vyhlašovaná 
každoročně Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Minis-
terstvem průmyslu a obchodu a Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Ge-
nerálním partnerem letošního ročníku soutěže byla Skupina ČEZ, partnerem 
byly ČSOB, Národní Galerie, QUIX a Zátiší Catering. Mediálními partnery 
akce byly Euro, Z1, E15 a Strategie.
Soutěžní investiční projekty posuzovala komise složená ze zástupců Minister-
stva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, sdružení AFI, 
agentury CzechInvest a vítězů minulých ročníků. Letos poprvé se slavnostní 
vyhlašování výsledků konalo současně s odtajněním vítězů soutěže Investor 
roku. Ceny byly předány za přítomnosti hostů z řad členů vlády, výborů Po-
slanecké sněmovny a Senátu, hejtmanů, velvyslanců, významných investorů, 
majitelů a správců podnikatelských nemovitostí a developerů.

Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Brownfield roku 
1. místo: Průmyslová zóna FRANTIŠEK
2. místo: Hotel Budweis
3. místo: DinoPark Ostrava

II.1.7.2. Fedrování s folklórem

Obec Horní Suchá a MS PZKO získali  první místo v 2. ročníku Cen 
Nadace OKD  v kategorii Projekt roku - program Pro radost za akci Fed-
rování s folklórem.

Nadace OKD každoročně oceňovala významné osobnosti nezisko-
vé sféry a také neziskové projekty realizované s podporou Nadace OKD 
v předcházejícím roce, které měly největší dopad a dlouhodobý přínos pro 
veřejnost. 

V kategorii „Projekt roku – program Pro radost“ Obec Horní Suchá 
uspěla se svou akcí Fedrování s folklórem, která připomínala kulturní ko-
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řeny a tradice Ostravska a Těšínského Slezska. Program pro radost pod-
poroval projekty, které se snažily zlepšit úroveň kultury a využití volného 
času. Cílem bylo pomáhat rozvíjet regionální tradice a kulturně – spole-
čenské styky se sousedními státy. Akce byla i příkladem vzorného soužití 
národností a spolupráce obce a místní organizace PZKO.

Ceny nadace byly předány 3. listopadu v Hornickém muzeu Landek 
v Ostravě - Petřkovicích za účasti vrcholového vedení společnosti OKD 
v čele s generálním ředitelem Dr.Ing. Klaus-Dieter Beckem. 

Za Obec Horní Suchá se akce zúčastnil místostarosta Josef Žerdík 
a Ing. Marian Weiser, kteří společně s Janem Mračnou byli duchovní-
mi otci akce. Součástí krásného poháru a diplomu byl i šek na 10.000,- 
Kč, který se stal příslibem pro budoucí práci spojenou s dalším ročníkem 
FEDROVÁNÍ S FOLKLÓREM. 

Josef Žerdík, místostarosta a Ing. Marian Weiser-vpravo-přebírají 
ocenění

Další fotografie: Kronika 2010 fotogalerie na CD: 
„Cena za Fedrování s folklórem“.
Článek“Horní Suchá a MS PZKO získali první místo“
-Informátor č.11/2010 viz příloha č.63-10.
Článek“Fedrování s folkórem je nejlepší“
-Havířovsko 9.11.2010 viz příloha č.66-10.
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II.1.8. Veřejně prospěšné práce a pomoc Evropské unie  
a Evropského sociálního fondu naší obci

V letech 2008 - 2010 byla vytvářena pracovní místa VPP v rámci Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Financování proběhlo 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

V období od 1. dubna 2010 do 31. října 2010 bylo v Obci Horní Su-
chá podpořeno 12 pracovních míst na VPP za 797.300 Kč. Výše příspěvku 
z ESF činila 677.705 Kč a ze státního rozpočtu ČR 119.595 Kč.

Pracovní místa vytvořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu ve-
řejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací. 

Uplatnili se zde především nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání, 
kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. 
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II.2. Události v České republice

II.2.1. Polský prezident v Praze

Polský prezident Lech Kaczyński navštívil ve dnech 21. – 22. ledna 
naši republiku.

21. ledna byl s poctami přivítán na nádvoří Pražského hradu, násle-
dovalo soukromé setkání prezidentských párů a společná večeře.

Oba prezidenti společně kritizovali Evropskou unii.

II.2.3. Mimořádná schůze PS

V Poslanecké sněmovně skončila 10. února 68. mimořádná schůze 
na níž se našim poslancům nepodařilo projednat ani jediný bod.

II.2.4. Předvolební plakáty

Větší města začala hned na začátku roku 2010 zahlcovat velká množ-
ství předvolebních plakátů. Nic proti tomu, jen kdyby jednotlivé strany 
stavěly na svých programech. Takto se snažily zdiskreditovat své politické 
odpůrce..

II.2.5. Gripeny

Problematický pronájem švédských stíhacích letounů Gripen použila 
pravice 12. února v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k tomu, aby 
levici zabránila protlačit před volbami sadu sociálních zákonů ( např. za-
chování výše mateřské dovolené na úrovni roku 2009, třinácté důchody 
apod.).

II.2.6. Nákup vakcín

Ministerstvo zdravotnictví kvůli obavám z pandemie prasečí chřipky 
zvažovalo objednávku 20 milionů vakcín za více než 5 miliard Kč. Obří 
kontrakt na poslední chvíli zarazil 13. února premiér Jan Fischer.
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II.2.7. Stávka

Dopravní odbory vyhlásily na 1. března v době od 4.00 hodin do 9.00 
hodin stávku. Měla zasáhnout především železniční dopravu a pražskou 
městskou dopravu. Odborům vadilo vyšší zdanění zaměstnaneckých vý-
hod, které platilo od 1. ledna.

Poznámka: Nejvýrazněji protestovali železničáři, kterým by nová pra-
vidla výrazně zdražila např. režijní jízdné.

Poslanecká sněmovna rozhodla o vrácení hodnoty výhod na úroveň 
roku 2009, Senát toto zamítl, Poslanecká sněmovna znovu výhody přizna-
la a prezident republiky novelu nepodepsal. Sněmovna znovu prezident-
ské veto přehlasovala a stávka se tak nekonala.

II.2.8. Dohoda USA - Rusko

Ruský prezident Dmitrij Medvěděv přiletěl 7. dubna do Prahy, aby 
zde s prezidentem USA Barackem Obamou podepsali odzbrojovací doho-
du START.

Kromě podpisu smlouvy oba prezidenti jednali s naším prezidentem 
Václavem Klausem a dalšími našimi představiteli. Obama jednal také 
s dalšími jedenácti evropskými představiteli.

Praha byla v době návštěvy - od 7. do 9. dubna „obleženým městem“ 
dík bezpečnostním opatřením.
Poznámka: Zdá se, že význam smlouvy z vojenského hlediska zdaleka nebyl 
tak velký, jak tvrdila zejména středoevropská média. Význam té smlouvy byl 
především v tom, že šlo o opatření posilující důvěru mezi USA a Ruskem.

II.2.9. Vláda schválila zprávu o řešení problémů ovzduší 
v Moravskoslezském kraji

Vláda na svém zasedání 9. dubna schválila zprávu o řešení problémů 
ovzduší v Moravskoslezském kraji.  

Podle ministra zemědělství Jakuba Šebesty spočívají změny hlavně 
v tom, že bude usnadněno čerpání prostředků z fondu životního prostředí.

Ministr dále dodal, že vláda jednala i o možném hrazení ozdravných 
pobytů s výukou ekologické tématiky pro děti z postižených krajů.

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji byla dlouhodobě kritická, 
každoročně zde docházelo k překračování platných imisních i cílových 
imisních limitů stanovených z hlediska ochrany lidského zdraví pro řadu 
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znečišťujících látek. Úroveň znečištění byla zde nejvyšší v rámci celé České 
republiky, v době smogových situací bylo u některých látek dosahováno až 
desetinásobku platného imisního limitu.

II.2.10. Nový pražský arcibiskup

Dne 13. února 2010 bylo zveřejněno rozhodnutí papeže Benedikta 
XVI., kterým byl novým pražským arcibiskupem jmenován Mons. Th-
Lic. Dominik Duka, dosavadní sídelní biskup královéhradecký. Mons. 
Dominik Duka  převzal úřad arcibiskupa pražského 10. dubna 2010 
v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní pon-
tifikální bohoslužbě. 

II.2.11. ČR na tapetě

Výroční zpráva USA o stavu lidských práv vydaná 13. března kriti-
zovala přístup ČR k řešení romské otázky, pašování lidí, korupci a výsky-
tu neonacizmu.

Článek“ČR na tapetě kvůli Romům a korupci“
-Právo 12.3.2010 viz příloha č.11-10.

II.2.12. Princ Charles v České republice

Následník britského trůnu princ Charles s chotí Camillou navštívili 
12. března naši republiku. Setkali se s prezidentem Klausem, bývalým 
prezidentem Havlem a také, jako zastánci  ekologie, navštívili Hostětín, 
vesnici s 250 obyvateli, která byla známá svými fungujícími ekoprojekty.

Článek“Střední Evropa hostí prince - ekologa“
-Havířovský deník 13.3.2010 viz příloha č.14-10.

II.2.13. Sopka

Vulkán na jihu Islandu, který nebyl aktivní po dvě stě let, se opět pro-
budil k životu. Úřady z jeho nejbližšího okolí evakuovaly několik stovek 
lidí. Většina z nich se však až na obyvatele 14 farem vrátila domů. Sopka 
se nacházela pod ledovcem Eyjafjallajökull nedaleko vesnice Skógar při-
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bližně 160 kilometrů jihovýchodně od islandské metropole Reykjavíku. 
Nebyla hlášena žádná zranění a bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Úřa-
dy se však obávaly, že by mohl tající led způsobit rozsáhlé sesuvy, jako se 
to stalo při erupci v letech 1821 až 1823. Předtím se tato sopka probudila 
naposledy roku 1612. Značná část vzdušného prostoru nad Islandem byla 
uzavřena kvůli možným obtížím s leteckými motory a při navigaci skrze 
mraky popela. Letiště, včetně naší Ruzyně, byla podle stavu mraku pope-
la střídavě zavírána a otvírána, na lety čekaly tisíce lidí. První lety zruši-
ly České aerolinie 15. dubna.
Poznámka: I obyvatelé naší obce se s pravidelnou leteckou linkou nedostali 
včas z Londýna domů.

II.2.14. Povodně

V polovině měsíce května hustě pršelo v celé Evropě, také v naší repub-
lice. V některých místech měla voda ničivější sílu než v roce 1997. V Troub-
kách, po třinácti letech opět zaplavených, začali 19. května sčítat škody. 
Voda, která natekla do osmdesáti procent domů, totiž začala pomalu opa-
dat. Bilance nebyla ve srovnání s rokem 1997 tak tragická, lidé však byli 
rozčarovaní. Velká voda vtrhla do Troubek v noci z pondělí 17. na úterý 
18. května. Nad obcí se rychle vytvořily laguny, domy začala zaplavovat 
voda a rozlitá Bečva zaplavila téměř celou vesnici. Hladina vody tu místy 
dosahovala až 1,3 metru. Pětistovka obyvatel opustila své domovy. Lidé si 
stěžovali, že se proti vodě neudělala od minulé povodně žádná opatření ze 
strany státu a státních orgánů. V Třinci se při povodni utopila jedna žena, 
přes dvacet lidí bylo v republice zraněno. V dalších dnech dělaly velké sta-
rosti ujíždějící svahy, např. na Jablonecku, v Havířově, Karviné a dalších 
místech. Lidé byli evakuování ze staticky narušených domů.

II.2.15. Hokejisté přivezli titul mistra světa

Od 7. května do 23. května se konalo v Německu mistrovství světa 
v hokeji. Naši ve skupině porazili Francii 6:2, s Norskem prohráli 2:3, 
Švédsko porazili 2:1, se Švýcarskem prohráli 2:3. Dále porazili Lotyšsko 
3:1, porazili Kanadu 3:2, Finsko porazili 2:1 na samostatné nájezdy, Švéd-
sko porazili 3:2 na samostatné nájezdy a ve finále zdolali Rusko 2:1.
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II.2.16. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky

Na území České republiky byly na základě rozhodnutí prezidenta re-
publiky ze dne 5. února 2010 stanoveny dny konání těchto voleb na pátek 
28. května a sobotu 29. května 2010.

II.2.16.1. Volební účast 

Česká republika celkem:
62.6 % oprávněných voličů volilo
37.4 % nevolilo

II.2.16.2. Zisk a ztráta mandátů

Česká strana sociálně demokratická -18 56
Občanská demokratická strana -28 53
TOP 09 +41 41
Komunistická strana Čech a Moravy 0 26
Věci veřejné +24 24

Poznámka: Tabulka platí pro celou Českou republiku. První číslo na řádku 
ukazuje,kolik strana získala (+),nebo ztratila (-) mandátů oproti stavu před 
těmito volbami. Druhé číslo na řádku ukazuje, kolik poslanců strana po těchto 
volbách bude mít.

II.2.16.3. Rozdělení poslaneckých mandátů

-Česká strana sociálně demokratická ( ČSSD ) - 56
-Občanská demokratická strana ( ODS ) - 53
-TOP 09 ( TOP 09 ) - 41
-Komunistická strana Čech a Moravy ( KSČM ) - 26
-Věci veřejné ( VV ) - 24

II.2.16.4. Náklady

Na ůhradu nákladů s konáním voleb do PS PČR obec obdržela ze stát-
ního rozpočtu dotaci 82 720 Kč. Skutečné náklady na volby byly 89 417 Kč 
- rozdíl doplatila obec ze svého rozpočtu.
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II.2.17. Nová vláda

II.2.17.1.  Nový předseda vlády

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval  28. června 2010 na Praž-
ském hradě RNDr. Petra Nečase, předsedu Občanské demokratické stra-
ny, premiérem a pověřil jej sestavením nové vlády České republiky.

II.2.17.2. Jmenování vlády

Prezident Václav Klaus jmenoval 13. července na Pražském hradě no-
vou vládu. Česko řídil koaliční kabinet ODS, TOP 09 a Věcí veřejných 
pod taktovkou předsedy občanských demokratů Petra Nečase. Prioritou 
vlády bylo odpovědně hospodařit a bojovat s korupcí. Prezident kabine-
tu popřál, aby byl stabilní. Měl se podle něj pustit do reforem, ale nikoli 
do revoluce, a navázat na práci svých předchůdců. Nečasova vláda podle 
Klause nastupovala v těžké době, může ale ukázat, že Česká republika je 
schopna obstát.

II.2.17.3. Hlasování o nedůvěře vládě

Jmenovitému hlasování o nedůvěře vládě 21. prosince předcházela 
zhruba čtyřhodinová debata. Dominovaly jí kritické projevy opozičních 
poslanců na adresu kabinetu. Úřadující šéf nejsilnější opoziční strany Bo-
huslav Sobotka podotkl, že vláda postavila svůj program na boji proti ko-
rupci, ale dosud podle něho žádné výsledky nemá. Kabinet není schopen 
ani vyřešit skandál na ministerstvu životního prostředí. Podle nahrávek 
pořízených exředitelem Státního fondu životního prostředí Liborem Mi-
chálkem existuje podezření, že z fondu měly být vyváděny peníze pro ODS 
a Drobilovu kariéru. Nedůvěru vládě vyslovilo pouze 80 přítomných zá-
stupců ČSSD a KSČM. Pro vyslovení nedůvěry byl potřeba 101 hlas. Ze 
118 koaličních poslanců chybělo při hlasování pět, z opozičních pak dva 
zástupci ČSSD.
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II.2.18. Dopis amerického prezidenta odstupujícímu 
premiérovi ČR

Americký prezident Barack Obama zaslal 23. července dopis bývalé-
mu českému premiérovi Janu Fischerovi. Napsal, že za jeho působení se 
zlepšily vztahy obou zemí a posílila transatlantická spolupráce. V dopise 
Fischerovi gratuloval k úspěšnému zvládnutí úřadu.

Ing. Jan Fischer, CSc. a Barack Obama

„V době, kdy odcházíte z funkce, chci ocenit úspěchy, jichž jste dosáhl 
jako premiér České republiky, a poděkovat vám za ně,“ napsal Obama. 
Za úřadování obou politiků USA zrušily plánovanou výstavbu radaru 
v Brdech. Obama to loni v září v noci telefonoval přímo Fischerovi. Obama 
připomněl i svou dubnovou návštěvu. Zemi navštívil společně s ruským 
prezidentem Dmitrijem Medvěděvem při podpisu smlouvy Start. Obama 
ocenil českou pohostinnost.
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II.2.19. Druhé povodně

Českou republiku už letos zasáhly druhé povodně. Zatímco na jaře po-
stihly především severní Moravu a Slezsko, prudké deště na konci prv-
ního srpnového týdne vylily vodní toky z břehů na severu Čech.  Řada 
obcí se ocitla pod vodou, povodeň strhla celé domy, běsnícímu vodnímu 
živlu padly za oběť mosty, zničeny byly také klíčové úseky silnic. Škody 
se počítají na miliardy, vláda se proto rozhodla navrhnout speciální po-
vodňovou daň. Povodně si vyžádaly celkem pět lidských životů. Do zá-
chranných prací byla zapojena vedle hasičů i policie a armáda. Vrtulníky 
zachraňovaly lidi ze střech domů, evakuováno muselo být přes dva tisíce 
lidí. Už v květnu 2010 byly zaplaveny desítky obcí, včetně Troubek, které 
se staly symbolem povodní v roce 1997. I tehdy řada lidí přišla o domov 
a potřebovala pomoc.  Povodně na Liberecku a Ústecku udeřily v srpnu 
několikrát za sebou. První povodně přišly 7. srpna. Voda ničila majetek 
a také zabíjela. Průtrž mračen a krupobití zasáhlo i Prahu. 

Sušanka se začala vylévat z koryta 31.8.2010
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Divoké kačeny pod okny DPS 3.9.2010

Další fotografie z povodní: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Druhé povodně 2010“.

II.2.20. Evropské hlavní město kultury

V první fázi o titul „Evropské hlavní město kultury 2015“ soutěžila 
tři naše města: Hradec Králové, Ostrava a Plzeň. Ve výběrové komisi 
byla určena dvě města, která nejlépe splňovala cíle procesu a kritéria sta-
novená v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Členové výběrové komise rozhodli, že do užšího výběru postoupí Ost-
rava a Plzeň.

8. září proběhlo v Praze druhé kolo. Zde byl projekt Plzně vyhodnocen 
jako lépe odpovídající cílům a kriteriím akce („evropský rozměr“ a „město 
a občané“). 

II.2.21. Stávka státních zaměstnanců

Tisíce demonstrantů zaplavily 21. září Prahu. Na  stávku hasičů, 
policistů a dalších státních zaměstnanců dorazilo na 40 tisíc lidí. Demon-
strovali hlavně kvůli plánovanému snížení platů o 10%. Pochod vyrazil 
v 11:45 z Letné, zastavil se u ministerstva vnitra, pokračoval k Úřadu vlá-
dy a na druhý vltavský břeh na náměstí Jana Palacha. Policisté vyzvali 
řidiče, aby do centra Prahy vůbec nevjížděli auty.
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Poznámka: Při zastávce u budovy ministerstva vnitra část demonstrantů vnik-
la do budovy a došlo k ničení majetku.

II.2.22. Senátní volby

 Ve dnech 15. a 16. října proběhly společně s komunálními volbami 
i volby do Senátu Parlamentu České republiky. 
Poznámka: V naší obci se do Senátu nevolilo.

II.2.23. Státní maturity

V týdnu od 11. do 16. října absolvovali studenti středních škol gene-
rální zkoušku státních maturit. Všichni psali test z češtiny, druhý si mohli 
vybrat, když se rozhodovali mezi matematikou a cizím jazykem. Vybrat 
si mohli i to, jestli absolvují maturitu snažší nebo obtížnější. Po dlouhých 
odkladech absolvují studenti středních škol státní maturity na konci škol-
ního roku 2010/2011.

II.2.24. Znovu stávka

8. prosince zasáhla Českou republiku celodenní stávka zaměstnanců 
státní a veřejné správy. Hlavním důvodem stávky bylo krácení jejich pla-
tů o 10%. Protestovali také proti dalším vládním úsporám a změnám zá-
koníku práce. Podle odborářů se stávky v mnoha českých městech přímo 
zúčastnilo na 20 000 lidí, další 120 000 stávku podpořilo různými jinými 
formami. Podle premiéra Petra Nečase ve stávce nešlo o obhajobu práv 
zaměstnanců, ale odbory spolu s levicovou opozicí se snažily destabilizo-
vat zemi. Ke stávce se negativně vyjádřil i prezident Václav Klaus.

II.2.25. Odchod lékařů z nemocnic

Ke konci roku 2010 rozvázalo z finančních důvodů na 4000 lékařů 
pracovní poměr v nemocnicích v akci „Děkujeme - odcházíme“. To zname-
ná, že ze zaměstnání odejdou k 1. březnu 2011. Lékaři požadovali srovna-
telné platy např. s lékaři v Německu.  
Poznámka: Nátlak odborových funkcionářů na lékaře a postup samotných léka-
řů, aby rozvázali pracovní poměr, odsoudil i Václav Klaus, prezident republiky.
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II.2.26. Sportovec roku 2010

II.2.26.1. Ondřej Synek

Český skifař Ondřej Synek byl zvolen nejlepším veslařem světa za rok 
2010. Světový šampion zvítězil v prestižní anketě Mezinárodní veslařské 
federace FISA před novozélandskou dvojkou bez kormidelníka Eric Mu-
rray, Hamish Bond a německou osmiveslicí. Ocenění převzal ve Windso-
ru nedaleko Londýna.

Ondřej Synek
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II.2.26.2. Martina Sáblíková

Sportovkyní roku 2010 v České republice se stala dvojnásobná olym-
pijská vítězka a držitelka bronzové medaile ze Zimních olympijských her 
v kanadském Vancouveru, světová a evropská šampiónka a vítězka Svě-
tového poháru v rychrobruslení Martina Sáblíková. Sportovkyní roku se 
stala již potřetí ( ještě 2007 a 2009).   

Martina Sáblíková

II.2.27. Některé ekonomické údaje za rok 2010

Úspěšný byl průmysl a zahraniční obchod. Českému průmyslu se v roce 
2010 dařilo. Po neúspěšném roce 2009 byl 10 % meziroční růst v roce 2010 
příjemným překvapením. Na celkovém růstu se automobilový průmysl 
podílel jednou třetinou. Výrazně také přispěla výroba kovodělných vý-
robků, strojírenství a výroba elektroniky. Na svou historicky nejvyšší hod-
notu dosáhl v roce 2010 obrat zahraničního obchodu. Meziročně vzrostl 
o výrazných 19 %. Také vývoz se v loňském roce přiblížil hranici 20 %, 
dovoz ji dokonce překročil. Největší pozitivní vliv na obchodní bilanci měl 
vývoz silničních vozidel, negativně se na obchodní bilanci podepsal dovoz 
ropy a zemního plynu. Pokles zaznamenalo stavebnictví a maloobchod.  
Po stagnaci v roce 2008 se poslední dva roky vyznačovaly poklesem sta-
vební výroby. Pokles byl částečně zmírněn dokončením několika velkých 
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dopravních staveb, spuštěním programu Zelená úsporám a realizací čet-
ných staveb fotovoltaických elektráren. Pokles objemu stavebních zakázek 
na konci roku 2010 o 18 % nenaznačil, že by české stavebnictví čekal jedno-
duchý rok 2011. Maloobchodní prodej rostl, i když mírně. Pomohl mu ze-
jména prodej a opravy motorových vozidel a nepatrně i prodej potravin. 

Problémy byly se zaměstnáváním mladých. Celková zaměstnanost se 
v roce 2010 téměř nezměnila, navzdory výrazným úspěchům českého prů-
myslu. Minimální pohyby na trhu práce dopadl nejvíce na mladé zaměst-
nance. Počty dlouhodobě nezaměstnaných osob do 30 let se od roku 2008 
téměř zdvojnásobily. 
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II.3. Události ve světě

II.3.1. Zemětřesení na Haiti

Nejchudší zemi západní polokoule Haiti zasáhlo 12. ledna ničivé země-
třesení. Zemětřesení zasáhlo na tři miliony lidí a vyžádalo si na 200 000 
životů. Další desetitisíce lidí byly zraněny. Celý svět, včetně ČR, organi-
zoval sbírky a humanitární pomoc.

Provizorní stanové třídy v Petit Goave

II.3.2. Zimní olympijské hry

Zimní olympijské hry byly otevřeny v kanadském Vancouveru slav-
nostním zahájením 13. února a skončily 28. února.

Českou republiku reprezentovalo celkem 92 sportovců. Nejúspěšnější 
naší sportovkyní na OH byly Martina Sáblíková, která v rychlobruslení  
vybojovala 2 zlaté medaile a 1 bronzovou. 2 bronzové medaile přivezl i bě-
žec na lyžích Lukáš Bauer – jednu za závod jednotlivců na 15 km a dru-
hou za stejnou soutěž v družstvech. Zklamali hokejisté, kteří nepostoupili 
do závěrečných bojů o medaile.
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II.3.3. Havárie polského vládního letadla

II.3.3.1. Polský prezident Lech Kaczyński zahynul při leteckém neštěstí

Polsko zasáhla nečekaná tragédie. Při nehodě letadla 10.dubna u Smo-
lenska v Rusku zahynul prezident Lech Kaczyński, jeho manželka a další 
polští vrcholní činitelé a politici, například guvernér polské centrální ban-
ky. Kaczyński letěl uctít památku Poláků, které za války popravili Rusové 
v Katyni. Letoun na smolenském letišti Severnyj nezvládl v husté mlze 
přistávací manévr. Zachytil o koruny stromů a začal hořet. Ruské minis-
terstvo zahraničí potvrdilo, že havárii nikdo nepřežil. 
Poznámka: Jednou z obětí byl i senátor Andrej Szewiński, který před tím na-
vštívil naši obec a podporoval dotace pro PZKO na rekonstrukci Domu PZKO.

II.3.3.2. Dva dny smutku

Na dny rozloučení s ostatky obětí havárie polského vládního letadla 
vyhlásila vláda ČR dva dny smutku - 17. a 18. dubna.

Pohřbu se zúčastnila i delegace ČR na čele s Václavem Klausem, prezi-
dentem republiky. 

II.3.4. Volba prezidenta v Polsku

Hlavními kandidáty na post prezidenta v Polsku byli předseda Sejmu 
Bronislaw Komorowski z liberální Občanské platformy premiéra Donalda 
Tuska a šéf sociálně-konzervativní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw 
Kaczyński, bratr tragicky zesnulého prezidenta.

V poslední volbě 9. července voliči dali svůj hlas Bronislawu Komorov-
skému.

II.3.5. Světová hospodářská krize

II.3.5.1. Ekonomiky v recesi

Celosvětová ekonomická krize byla v roce 2008 naznačena několika 
důležitými faktory. Prvotní příčinou byla americká hypoteční krize v roce 
2007, která postupně přerostla ve světovou finanční krizi 2008. Význam-
nou roli sehrála rovněž vysoká cena ropy v první polovině roku 2008, 
která vedla k poklesu reálného hrubého domácího produktu a zvedla spo-
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třebitelské ceny. Cenu ropy hnaly vzhůru spekulativní obchody - penzij-
ní a hedgingové fondy ( Hedging je ochranný nástroj chránící před rizi-
ky investičních ztrát ) nakupovaly komodity, aby snížily riziko portfolia 
pramenící z akciových trhů, slabý dolar a rostoucí poptávka Číny před 
olympiádou. Když na podzim 2008 naplno udeřila finanční krize, smetla 
nejen přední světové banky a akciové trhy, ale i cenu ropy. Ta se z červen-
cového maxima 147 USD za barel propadla během dvou měsíců o třetinu, 
její pád pokračoval, až na konci roku 2008 prolomila hranici 40 USD 
za barel. Podle OSN čelila světová ekonomika největšímu poklesu od Velké 
hospodářské krize ve třicátých letech 20. století. To se potvrdilo i v odha-
du ekonomického růstu pro rok 2009. Mezinárodní měnový fond ve své 
prognóze z ledna 2009 uvedl, že globální ekonomický růst spadne v roce 
2009 na 0,5 %, zatímco v roce 2008 dosahoval 3,4 %. Přitom ještě v listo-
padu 2008 činil odhad růstu pro rok 2009 2,2 %. V březnu 2009 přinesl 
bankovní dům Goldman Sachs daleko pochmurnější odhad - podle něj by 
měla světová ekonomika v roce 2009 klesnout o 1,0 %. Rovněž Světová 
banka očekávala první propad globální ekonomiky od roku 1945. Mož-
nost sestupné revize svého odhadu až do záporných hodnot naznačil i Me-
zinárodní měnový fond. Příčinou prohlubování krize bylo, že i přes velký 
rozsah politických rozhodnutí a akcí zůstaly finanční toky nadále pod tla-
kem, a táhly reálnou ekonomiku dolů. Stále nedošlo k obnovení důvěry 
investorů a spotřebitelů v řešení podnikaných na záchranu ekonomik. 
Nadále klesaly ceny aktiv, ubývalo bohatství domácností a tím pádem kle-
sala spotřebitelská poptávka. České hutnictví se zotavovalo z hospodářské 
krize, když v pololetí vzrostly tržby meziročně o 10,8 procenta na téměř 47 
miliard korun. Objem výroby ocelářského průmyslu se od ledna do konce 
června zvýšil dokonce o 32 procent. Podle makroekonomů jsme měli eko-
nomickou recesi za sebou. jiného názoru byla většina českých firem. Podle 
nich krize trvala i a v některých oborech, zejména ve stavebnictví, bude 
pokračovat i v roce 2011. 

Do práce jezdit firemním vozem, na oběd za stravenky, ve volném čase 
zdarma do bazénu - tzv. zaměstnanecké benefity motivovaly stávající i po-
tenciální zaměstnance. Firmy ale v době krize dobře zvažovaly, kdo si 
bonus zaslouží. Celkem 85 procent tuzemských zaměstnanců přišlo v po-
sledním roce o některý z firemních benefitů. Nejčastěji firmy lidem krátily 
třinácté platy a pravidelné finanční bonusy, dále pak využívání služeb-
ního auta pro soukromé účely, týden dovolené navíc a firemní jazykové 
kurzy.
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Propadl se i trh s pivem - v roce 2008 klesl asi o jedno procento, v roce 
2009 o necelých šest procent, v roce 2010 o dvanáct procent. Tento pokles 
byl hlavně důsledkem zvýšení spotřební daně na pivo.

II.3.5.2. Řecko

Řecké hlavní město Atény se změnilo v některých dnech v bitevní pole, 
do ulic vyrazily tisíce lidí. Běsnící dav měl na svědomí i první oběti. V hoří-
cí bance, kterou rozzuření demonstranti zapálili, uhořeli tři lidé. Protestní 
pochody během generální stávky přerostly v pouliční válku. Na 1500 hlíd-
kujících policistů demonstranti házeli také Molotovovy koktejly.  Řekové 
bojovali proti úsporným opatřením, která chystala vláda. Ekonomika stá-
tu byla už léta ve velkých problémech a státní dluh se v roce 2010 vyšplhal 
na hrůzných 7,7 bilionu korun. Přestože některé státy eurozóny souhlasily 
s půjčkou Řecku, řecký rozpočet beztak potřeboval radikální škrty:
• Zmrazení mezd a důchodů státním zaměstnancům na tři roky.
• Snížení 13. a 14. platů lidem, kteří pobírají méně než 3000 eur měsíčně 

(v přepočtu 78 000 korun), zrušení dodatečných platů těm, kteří berou 
více.

• Snížení 13. a 14. důchodů lidem, kteří měsíčně dostávají méně než 2500 
eur (v přepočtu 65 000 korun), zrušení dodatečných důchodů těm, kteří 
berou více.

• Zvýšení DPH z 21 na 23 procent, zvýšení spotřební daně na alkohol, 
cigarety, pohonné hmoty.

• Zvýšení hranice pro odchod do důchodu z 65 let u mužů a 60 let u žen 
na 67 let u obou.

• Zrušení možnosti předčasného důchodu, které Řekové dosud hojně vyu-
žívali a z práce odcházeli průměrně v 53 letech.

Kvůli eskalaci násilí a stávce letištních dispečerů v Řecku musely Čes-
ké aerolinie zrušit některé lety do Řecka. Všem lidem, kteří se kvůli rušení 
letů ocitli bez ubytování, nabídly ČSA pokoj v hotelu a občerstvení.

 Zásobovací krize se v Řecku následkem stávky dopravců dále vyostři-
la a s ní i situace tisíců turistů. Tak např. 31. července 2010 čerpací stanice 
zůstaly už prakticky bez benzínu a vyprazdňovat se začaly i regály super-
marketů. Téměř vyprodány byly například ovoce a zelenina. Pro obnove-
ní dodávek pohonných hmot vláda nasadila armádu. Návštěvníci ze za-
hraničí, kteří přijeli svými vozy, byli fakticky uvězněni u hotelů a kempů 
vzhledem k tomu, že nemohli nikam odjet. Stovky lidí, kteří si najali auta 
v půjčovnách, nechali podle agentur stát vozidla na silnicích. Armádní 
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síly svými vlastními prostředky zajišťovaly dodávky pro některé sektory, 
jako třeba letiště, nemocnice či továrny.

II.3.5.3. Irsko

Ekonomická krize dopadla z členských zemí EU pravděpodobně nejvíce 
na Irsko. Po strmém ekonomickém růstu v 90. letech minulého a na počát-
ku tohoto století začala irská ekonomika ztrácet na síle ve druhé polovině 
roku 2007, zejména díky přeinvestování stavebního sektoru. Nástup svě-
tové finanční krize v roce 2008, který postihl všechny významné obchod-
ní partnery Irska (zejména USA a Velkou Británii), problémy prohloubil 
a přinesl velice negativní důsledky pro irský vývoz a celou ekonomiku. Ir-
ský vývoz, který byl dříve hlavním faktorem hospodářského růstu v zemi, 
rostl ještě v roce 2007 meziročně téměř o 9 %, o dva roky později (2009) 
však poklesl na úroveň - 2,7 %. Irsko jako jedna z prvních zemí Evropské 
unie tak vstoupila do období recese. Zatímco v roce 2007 se hrubý domácí 
produktu pohyboval na úrovni 6 %, v roce 2009 došlo k propadu o 9 %. Co 
se týče nezaměstnanosti, v roce 2007 dosáhla úrovně 4,8 %, zatímco v roce 
2009 12,5 %. Výpadek daňových příjmů ve státním rozpočtu byl dramatic-
ký a irská vláda přijala velmi rázná opatření v rámci schváleného rozpoč-
tu. Ta výrazně podporují ekonomickou a podnikatelskou důvěru a také 
ukazují jasnou linii příjmů a výdajů v horizontu cca 2 až 3 roky. Irská 
ekonomika byla ve velkých problémech, bankovní sektor byl předlužený. 
Zásadním krokem bylo vytvoření agentury National Asset Management 
Agency (NAMA), jejímž cílem je revitalizace finančního sektoru pomocí 
odkupu tzv. „špatných – toxických úvěrů“ od bankovních institucí. Jedna-
lo se o naprosto bezprecedentní krok, kdy irská vláda převedením staveb-
ních úvěrů do NAMA převzala závazky několika desítek zbankrotovaných 
stavebních společností. Celý proces je odhadován až na 30 let.

II.3.6. Ekonomický vývoj ve světě

V průběhu roku 2010 se svět začal pomalu vypořádávat s následky 
ekonomické krize. Podle statistických čísel se nejrychleji vzpamatovaly 
země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) společně s Tureckem a Indonésií. 
Hůře na tom byly USA a nejpomalejší růst měla Evropská unie. S ohledem 
na velkou otevřenost české ekonomiky měl vývoj ve světě velký vliv na Čes-
kou republiku.
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III. Činnost orgánů obce

III.1. Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce a rady 
obce

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, na jednáních zastupoval Obec Hor-
ní Suchá a podepisoval smlouvy Ing. Jan Lipner, starosta obce.

III.1.1. Zasedání RO dne 7. ledna 2010

-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru p. Oto Rzy-
manovi, nar. 26. 4. 1945, bytem Volontérská 1/915, Horní Suchá ve výši 
2 000,- Kč.

-Rada obce Horní Suchá schválila:
a) generální souhlas pro přijímání peněžních darů pro Základní školu 

a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace, na dobu ne-
určitou, do celkové výše 200 000,- Kč za účetní období

b) generální souhlas pro přijímání peněžních darů pro Základní školu 
a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, na dobu neurčitou, do celkové výše 200 000,- Kč 
za účetní období

-Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení nájmu nebytových 
prostor uzavřenou mezi KARPO FLY, s.r.o., Závodní 540/35, Karviná – 
Nové Město, zastoupenou Petrem Pokorným, jednatelem a Obcí Horní 
Suchá. Nájem bude ukončen ke dni 31. 1. 2010.

Poznámka: Jednalo se o prostory v PZF.
-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti RQL s. r. o., U Jelena 7/109, 

Havířov – Šumbark, o vyjádření k napojení vodovodní přípojky a mož-
nost odběru vody ze sítě majitele vodovodu Obce Horní Suché na pozem-
ku parc. č. 1055/1 vydala toto stanovisko:

a) Obec Horní Suchá souhlasí s napojením vodovodní přípojky pro novou 
výrobní halu  k již vybudovanému vodovodnímu řádu pro stávající halu 

b) Obec Horní Suchá souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k části pozemku parc. č. 1055/1 mezi povinným – 
Obcí Horní Suchá a oprávněným – nájemcem RQL s. r. o. a ukládá její 
uzavření před zahájením prací na zhotovení vodovodní přípojky.

Poznámka: Jednalo se o práce v PZF.
-Rada Obce Horní Suchá stanovila cenu za službu poskytovanou právnic-

kým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, kteří vytří-
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dí zhodnotitelné části odpadů do pytlů (papír, plasty, sklo,) z odpadu  
podobnému komunálnímu odpadu a mají na tuto službu sjednanou  
písemnou smlouvu s obcí na využívaní systému pro nakládání s ko-
munálními odpady zavedeného v obci Horní Suchá, v následující výši : 
cena za odvoz  vytříděných komodit (papír, plast, sklo) z pytlů je tvoře-
na  cenou za pytle  (na papír – 5,- Kč,  plast – 7,- Kč, sklo 7,-  Kč)  náso-
benou počtem požadovaných pytlů a cenou za službu 20,- Kč/rok. Výše 
DPH bude účtována  podle platných předpisů pro příslušné zdaňovací 
období. (Využito v případě, že subjekt má již zajištěn odvoz směsného 
odpadu jiným způsobem a do systému obce se chce zapojit jen u separo-
vaného odpadu).

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zrušení přistavování velkoprostoro-
vých kontejnerů v obci Horní Suchá na stanovištích ul. 6. srpna a ul. 
Kurkovec. Zrušení stanovišť bude provedeno až po podání této informa-
ce občanům prostřednictvím tisku – Informátoru.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku RPG Real Estate, Ost-
rava týkající se prodeje finských domků v kolonii Nad Tratí a Pod Tratí 
v Horní Suché. Konstatovala, že další jednání v této věci je možné pouze 
v případě respektování stejných zásad prodeje finských domku, jako 
v roce 2002 (lokalita Podolkovice).

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě na dodávku tepel-
né energie „Dohoda o ceně tepla a o poskytování záloh za teplo v roce 
2010“ uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a PROENERGO TRADE, s.r.o., 
K Zimovudce 364, Orlová, kterým se stanoví cena tepla pro objekty 
v průmyslové zóně František v Horní Suché.

III.1.2. Zasedání RO dne 19. ledna 2010

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zápis z návštěvy podniku poten-
cionálního investora v Průmyslové zóně František v Horní Suché - firmy 
EXELSIOR GROUP s.r.o, Nový Bohumín provedené v rámci schůze rady 
obce dne 7. 1. 2010.   Tato firma je největším zpracovatelem PET lahví 
v Česku a zřejmě jediným, který zvládl jejich recyklaci způsobem „bottle 
to bottle“, tzn. přímou výrobu nových PET lahví z láhví použitých. Fir-
ma má zájem podnikat v Průmyslové zóně František v Horní Suché 
a odkoupit od obce za tímto účelem poslední dvě nevyužívané haly, a to 
mechanickou a zámečnickou dílnu. V současné době má 7 provozoven 
v Česku, Polsku a na Slovensku, kromě výroby obalů se zabývá také vý-
zkumem a vývojem technologií na energetické využívání odpadů (plaz-
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mová spalovna). Na tomto spolupracují také s VŠB Ostrava.
-Rada Obce Horní Suchá souhlasila s napojením stavby budoucího rodin-

ného domu Ing. Petra Szoltyse, Souběžná 1245/1a, Horní Suchá na vo-
dovodní řád v majetku obce.

-Rada Obce Horní Suchá schválila následující materiály pro zadávací ří-
zení podlimitní veřejné zakázky „Odkanalizování obce Horní Suchá“ :

 výzva k podání nabídky dle o veřejných zakázkách
 kvalifikační dokumentace
 pokyny pro zpracování nabídky
 smlouva o dílo, obchodní podmínky
Tyto dokumenty nutno urychleně zaslat (prostřednictvím fa Allowance) 

na odsouhlasení Státnímu fondu životního prostředí.
-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zahájení vnitřních sanačních 

prací objektu Římskokatolického kostela sv. Josefa v Horní Suché fir-
mou ECOFAS.

-Rada Obce Horní Suchá schválila upravenou Smlouvu o právu provést 
stavbu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ost-
rava zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravsko-
slezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, stře-
disko Karviná, Bohumínská 1877/4 zastoupena vedoucím střediska 
Ing. Jiřím Baslarem a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Zřízení nového 
přechodu pro chodce na sil. II/475 ul. Stonavská v prostoru křižovatky 
s ul. Chrost v k. ú. Horní Suchá na pozemku parc.č. 3144/1“. Původní 
smlouva obsahovala závazek obce vyměnit obrusnou vrstvu silnice Sto-
navská v délce cca 500m.  

Poznámka: Smlouva byla podstatně omezena.
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Ukončená stavba přechodu přes ulici Stonavská včetně chodníků 
a nasvětlení

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Stavba přechodu pro chodce na ulici Stonavské“.

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila :
a) se stavbou autoservisu na pozemku parcelní číslo 1110/1 v kat. území 

Horní Suchá 
b) se vstupem na pozemky parcelní číslo 1101/1 a 1109 v k. ú. Horní Su-

chá z důvodu umístění stavby autoservisu, sjezdu z místní komunika-
ce, zpevněné plochy, vodovodní přípojky, plynové přípojky, kanalizační 
přípojky, elektropřípojky a oplocení. Dále rada obce schválila Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se vstupem 
na pozemky a zřízení stavby uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a pa-
nem Danielem Zotykou, Mánesova 14/528, Havířov – Město k pozem-
kům parcelní čísla 1101/1 a 1109 v Horní Suché. 

Poznámka: Jedná se o pozemky v PZF.
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. IGEA s.r.o., 

Na valše 3, Ostrava ze dne 18. 1. 2010 na zpracování projektové do-
kumentace pro stavbu „Horní Suchá – tlaková kanalizace lokalita ul. 
Zelená“ za cenu 137 800,- Kč bez DPH. Nutno vypracovat příslušnou 
smlouvu o dílo a předložit radě obce ke schválení.

-Rada Obce Horní Suchá schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 
8, na ul. Sportovní 1345/7 v Horní Suché, s paní Alenou Burianovou, 
trvale bytem Sportovní 1345/7, Horní Suchá.                                                                                
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Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.3.2010 na dobu určitou, tj. 1 rok.  
V případě, že nájemník nebude mít dluh na nájmu výše uvedeného bytu, 
bude automaticky nájemní smlouva prodloužena o dalších 12 měsíců. 

Poznámka: Tento text se nachází v usneseních RO u všech nájemních smluv 
uzavíraných na pronájem bytu v roce 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila následující dodatky ke smlouvám o ná-
jmu nebytových prostor ve Sportovní hale:

a) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu uzavřené mezi Obcí Horní Suchá 
a p. Eliškou Mojžíšovou, Astronautů 9/1094, Havířov, týkající se výše 
a splatnosti nájemného.

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu uzavřené mezi Obcí Horní Suchá 
a p. Martinem Čechem, Kmochova 4/1211, Havířov, týkající se výše 
a splatnosti nájemného.

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila se změnou zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení u Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, 
příspěvková organizace, Těrlická 969/24, 735 35 Horní Suchá, pro 
Školní jídelnu-výdejnu  a zvýšením kapacity strávníků ve školském za-
řízení na 120 dětí v místě poskytovaného vzdělávání nebo školských 
služeb: Stavební 2/1226, 735 35 Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila s připojením parc.č. 3000/1 v k. ú. 
Horní Suchá na místní komunikaci ul. 6. srpna. Stanovisko se vydává 
pro p. Antonína Buglu, jako souhlas vlastníka místní komunikace k za-
hájenému správnímu řízení. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila udělení jednorázové odměny členům 
komise k projednávání přestupků Obce Horní Suchá za činnost v roce 
2009, dle předloženého návrhu:

 Anna Sikorová 2.500,- Kč
 JUDr. Evžen Kiedroň 2.500,- Kč
 Ing. Jindřich Funiok  2.500,- Kč
 Vladislav Pilc 2.500,- Kč
-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky společností na instala-

ci bankomatu v obci Horní Suchá a tyto zamítla pro jejich nereálnost.
-Rada Obce Horní Suchá na doporučení Kulturní a sportovní komise Obce 

Horní Suchá pověřila starostu obce navázat družební styk s obcí Nižná 
ve Slovenské republice.
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III.1.3. Zasedání RO dne 4. února 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu na byt č. 11, na ul. 
Sportovní 1345/7 v Horní Suché, s  manžely Miladou Feberovou a Bed-
řichem Feberem, oba trvale bytem U Vodojemu 899/4, Horní Suchá.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy 
na bytovou jednotku č.8 na ul. Chrost 1178/4 v Horní Suché, v III. nad-
zemním podlaží o velikosti 1+2 s paní Ivanou Postlerovou, bytem Dukel-
ská 637/4b, Havířov-Šumbark. 

-Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce přijetí daru 
spoluvlastnického podílu 5/231 na pozemcích parcelní čísla 576/1, 
576/2, 576/12, 576/13, 1715/2, 1715/3, 2703/20, 270321, 2716/4, 3129 
a 3138/59 v k. ú. Horní Suchá, od paní Anny Maiwaldové, Na Koutech 
8/35, Horní Suchá.

Poznámka: Jedná se o koryto potoka Koutňák.
-Rada Obce Horní Suchá nesouhlasila se zřízením příjezdu pro možný bu-

doucí dům Gabriely a Stanislava Kochových, Selská 1449/51a, 
 Havířov-Město, na pozemku parcelní číslo 38 přes pozemek parcelní 

číslo 34/4 a  napojení tohoto příjezdu na  pozemek parcelní číslo 34/7 
v majetku obce, vše v katastrálním území Horní Suchá.

Poznámka: Jedná se o příjezd k Domu s pečovatelskou službou v parku.
-Rada Obce Horní Suchá poskytla finanční dar za odběr krve panu Vlas-

timilu Tomanovi, r. 1961, U Zastávky 1350, Horní Suchá, Zlatý kříž 
I. třídy za 160 odběrů krve, ve výši 6.000,- Kč a panu René Sojkovi, r. 
1970, Dr. Glazera 1214/17, Horní Suchá, Zlatá plaketa za 40 odběrů 
krve, ve výši 1.000,- Kč.

-Rada Obce Horní Suchá schválila záměr pronájmu:
a) části pozemku parc. č. 1055/1 označeného jako plocha „E2“ v Průmys-

lové zóně František v Horní Suché
b) objektů bez č. p. umístěných na pozemcích parc. č. 1055/35 a p. č. 

1055/36 a části pozemku parc. č. 1055/1 sektor „I“ v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost firmy EnergoFuture, 
a.s., Ruská 514/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice o možném odběru tepla 
z bioelektrárny v Horní Suché a předběžně souhlasí s možností připoje-
ní objektů ve vlastnictví obce za účelem odběru tepla.

-Rada Obce schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřenou 
mezi ROBOTSYSTEM, s. r. o., Havlíčkovo nábř. 38/2728, 702 00 Ostra-
va – Moravská Ostrava, zastoupená Juliusem Vidou, jednatelem a Obcí 
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Horní Suchá. Dodatek mění dobu nájmu na dobu určitou s účinnosti 
od 15. 2. 2010 do 14. 2. 2018.

-Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavře-
ný mezi společnosti Speciální technologie, s. r. o., Hlubinská 917/20, 
702 00 Ostrava  a Obcí Horní Suchá. Dodatek mění velikost pronajaté 
plochy - části  pozemku parc. č. 1055/1 z důvodu prodeje pozemku parc. 
č. 1055/149 nájemci. Nová výměra pronajímané plochy činí 2 276 m2, 
cena za rok činí 9.- Kč/m2 + DPH, tj. roční nájemné ve výši 20 484.- Kč 
+ DPH.  

Poznámka: Jedná se o pozemek v PZF.
-Rada obce schválila pronájem místnosti č. 106, 106a, 106b, 108, 109 a 110  

v I. NP  o celkové výměře 186 m2 jako výrobní prostory za cenu ročně 
100 440.- Kč + DPH, místnosti č. 311 v III. NP o výměře 60,50 m2 jako 
administrativní prostory za cenu ročně 30 250.- Kč + DPH a procen-
tuální podíl ze společných prostor o výměře 27,15 m2 za cenu ročně 
8 145.-Kč + DPH vše v západním křídle objektu č. p. 1370/5 nájemci 
firmě KARPO FLY, s. r. o., Závodní 540/35, 735 06 KARVINÁ – NOVÉ 
MĚSTO. 

Poznámka: Jedná se o prostory v PZF.

III.1.4. Zasedání RO dne 18. února 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o právu provést stavbu 
a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá a Povodím Odry, s.p., Varenská 49, Os-
trava pro stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní 
Suché –Lávka přes potok Sušanka“ na pozemku parc.č. 3138/4 v k. ú. 
Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá schválila kupní smlouvu na „Nákup 1 ks malo-
traktoru pro účely obce Horní Suchá“ uzavřenou mezi kupujícím Obcí 
Horní Suchá a prodávajícím  Janem  Sembolem, Josefa Kotase 55/10, 
Dolní Datyně, Havířov, jejímž předmětem je nákup 1 ks malotraktoru 
Yukon W 5033 včetně příslušenství za cenu 599 700,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Seve-
romoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 
Ostrava zastoupenou prof. dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním 
ředitelem pro stavbu vodovodu realizovanou v rámci stavby „Horní Su-
chá, u. Hluboká – rekonstrukce vodovodního řádu“.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a Ateliérem S2 – ing.arch. Josef Starý, Hra-
binská 10, Český Těšín, na zpracování Změny č. 1 regulačního plánu 
„Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice“, 
kterým se mění:

 Termíny plnění – do 30. 4. 2010
 Platební podmínky – termíny a etapy fakturací: 
1.  fakturační etapa  30. 4. 2010 98 900,-Kč
2.  fakturační etapa   34 000,-Kč     
(po odevzdání čistopisu změny) 
-Rada Obce Horní Suchá schválila  smlouvu o nájmu bytu č. 8 velikosti 

2+1 v 3. NP domu  č. p. 1178 v Horní Suché na ulici Chrost 4 s Ivanou 
Postlerovou, Dukelská 637/4b, Havířov za těchto podmínek:

 cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje na 
 40,-Kč/m2/měsíc
 nájemci se stanovuje při sjednání nájemní   smlouvy, aby nájemce 

složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za  plnění 
poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvis-
losti   s nájmem (kauci) ve výši 10 071,- Kč

 smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2010 do  
-Rada Obce Horní Suchá schválila:
b) směnu bytu č.2 o velikosti 0+1 s příslušenstvím v 2. NP, Stavební 1226/2b 

užívaný společnými nájemci Radko a Monikou Škrovánkovými v obci 
Horní Suchá, který je ve vlastnictví Obce Horní Suchá za byt č. 6, v 2.
NP o velikosti 1+3 s příslušenstvím, který je ve vlastnictví RPG byty 
s.r.o. Stavební 1225/1, Horní Suchá, užívaný Alžbětou Muchovou

c) schválila uzavření nájemní smlouvy s kaucí na byt č.2 o velikosti 0+1 
s příslušenstvím Stavební 1226/2b užívaný od 1.3.2010 novým nájem-
cem Alžbětou Muchovou v obci Horní Suchá. Nájemné je stanoveno 
smluvní ve výši 35,-Kč/m2, kauce je stanovena ve výši tříměsíčního ná-
jemného tj. v částce 9 177,-Kč.

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Českého svazu včelařů, ZO 
Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 6 000,- Kč 
na léčbu a rozvoj včelařství.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Knihovní řád Obecní knihovny v Horní 
Suché s účinností od 1. 3. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti sl. Petry Kocurové, Těrlická 
6/971, Horní Suchá schválila  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
6 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2010 (wakeboard).
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-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení opravy fasády římskokato-
lického kostela sv. Josefa v Horní Suché do seznamu oprav a investic.

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti CITY INVEST Ostrava,  spol. 
s r. o. o souhlas s výstavbou nové komunikace na pozemku parc. č. 
1055/1, s umístěním splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1055/1, 
s umístěním vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1055/1, s umís-
těním připojení bioelektrárny z napěťové hladiny 22 kV na pozemcích 
parc. č. 1055/1, 1108, 1109 pro „Bioelektrárnu Horní Suchá“, kdy in-
vestorem této stavby je Energo Future, a. s., Ruská 514/41, 

 Ostrava – Vítkovice a zmocněncem k výkonu inženýrsko – investorské 
činnosti  při zajišťování stavby je společnost City Invest Ostrava, spol. 
s r. o., Tvorkovských 2016/17, Ostrava – Marianské Hory, vydala toto 
stanovisko: 

1. Obec Horní Suchá souhlasí:
a) s výstavbou nové příjezdové obousměrné, asfaltové komunikace v místě 

stávající nové komunikace šíře 4 m, na pozemku  parc. č. 1055/1, pro 
příjezd k bioelektrárně. Komunikace je napojena na stávající obslužnou 
komunikaci Průmyslové zóny František. Před výjezdem vozidel z areálu 
„Bioelektrárny Horní Suchá“ na nově postavenou komunikaci na po-
zemku parc. č. 1055/1 zajistí investor stavby a pozdější provozovatel 
očistu vozidel v takové míře, aby nedocházelo k znečištění komunikace. 
Toto opatření platí pro období výstavby, provozování, případného roz-
šiřování „Bioelektrárny Horní Suchá“.           

b) s umístěním splaškové kanalizace se zaústěním do odbočky ze šachtice 
č. S23, vše na pozemku parc. č. 1055/1. Vlastníkem stávající splaškové 
kanalizace je Obec Horní Suchá.

c) s umístěním vodovodní přípojky, která bude rozdělena na větev pro 
pitnou vodu, resp. technolog. vodu a požární větev. Vodovodní potrubí 
bude umístěno v nově navržené komunikaci na pozemku parc. 

 č. 1055/1. Vlastníkem vodovodního řádu je Obec Horní Suchá.
d) s umístěním připojení bioelektrárny do distribuční sítě ČEZ Distribuce, 

a. s. z napěťové hladiny 22 kV, které bude vedeno přes pozemky parc. 
 č. 1055/1, 1108, 1109. Souhlas ve věci el. připojení je podmíněn vyhoto-

vením vyhovujícího technického řešení v dalším stupni projektové do-
kumentace pro oblast v blízkosti spínací stanice a trafostanice TR – 1, 
kde se nachází značný počet kabelových vedení a rozvod jiných medií.

2. Obec Horní Suchá souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1055/1, 
1108, 1109 za účelem výstavby příjezdové komunikace k bioelektrárně, 
zhotovení splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, připojení do dis-
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tribuční sítě ČEZ distribuce, a. s., z napěťové hladiny 22kV, kdy všechny 
tyto samostatné stavební objekty jsou součásti stavby „Bioelektrárna 
v Horní Suché“.

3. Obec Horní Suchá souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene na dobu určitou k části pozemkům parc. 
č. 1055/1, 1108, 1109 mezi povinným – Obcí Horní Suchá a oprávně-
ným společnosti Energo Future, a. s. a ukládá její uzavření v průběhu 
územního řízení. V případě využívání stávajících chrániček pro vedení 
kabelu VN v zemi pro „Bioelektrárnu Horní Suchá“, uzavřít nájemní 
smlouvu mezi Obcí Horní Suchá a Energo Future, a. s. o nájmu těchto 
chrániček. 

Souhlas Obce Horní Suchá obsažen v bodech č. 1, 2, 3 tohoto vyjádření je 
vztažen na přílohu, kterou je výkresová dokumentace: „Celková situace 
stavby M 1 : 1000, stupeň DÚR, datum: 01/2010, č. výkresu PRO – V1 
– 4776, poř. č. D3“.

4. Obec Horní Suchá dále upozorňuje, že při projekční činnosti související 
s výstavbou „Bioelektrárny Horní Suchá“ je nutno vzít na zřetel projekt 
„Vyvedení tepelného výkonu z KGJ č. 1 až 3 do Průmyslové zóny Fran-
tišek v Horní Suché“, zpracovaný Green Gas DPB, a. s., dle kterého 
bude pokračováno v r. 2010 s výstavbou podzemního teplovodu v areálu 
zóny.

Poznámka: Týká se pozemků v PZF. 
-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti THERMES  spol. s r. o. o vyjá-

dření ke stavbě „Napojení plynu z těžební sondy HS 3 do plynové čerpací 
stanice František“, kdy investorem je Green Gas DPB, a. s. a zmocněn-
cem k výkonu inženýrské činnosti při zajišťování stavby je Ing. Pavel 
Chocholouš, jednatel THERMES spol. s r. o., vydala na základě vyjádře-
ní jednotlivých nájemců části pozemku parc. č. 1055/1 a majitele tohoto 
pozemku a pozemku parc. č. 3064/8 níže uvedené stanovisko:

1. Obec Horní Suchá souhlasí se stavbou „Napojení plynu z těžební son-
dy HS 3 do plynové čerpací stanice František“ na pozemcích parc. č. 
1055/1 a 3064/8 v majetku Obce Horní Suchá za těchto podmínek:

a) na pozemku parc. č. 3064/8v k. ú. Horní Suchá chránit plynovod dle 
platných norem s ohledem na stavbu budoucí komunikace

b) v úseku od čerpací plynové stanice, kde plynovod bude veden rovno-
běžně s horkovodním potrubím položeným v zemi, nutno dodržet dle 
platných norem vzdálenost obou potrubí
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c) vstup plynovodu z pozemku par. č. 3062/1 na pozemek par. č. 1055/1 v bodě 
A řešit kolmým úsekem plynovodu k hranici pozemků tak, aby byla splněna 
podmínka stanovena v bodě 1d.

d) plynovod na pozemku 1055/1 od jeho průsečíku s hranici pozemku PZF 
(bod A) přes body B, C, D, E, F po bod G umístit ve vzdálenosti 1 m 
od hranice pozemku

e) v úseku od bodu E po bod F bude omezená plocha předmětu nájmu ná-
jemci SWP Trading a. s. posunutím severní hranice pozemku parc. č. 
1055/1 o 2 m směrem jižním po celé délce tohoto úseku

f) v úseku od bodu E po bod F, kde je vyprojektované parkoviště SWP Tra-
ding a. s. bude osazena chránička pro plynovod

g) provozní předpis, havarijní plán a předpis provádění oprav plynovodu 
bude navržen tak, že provádění oprav a údržby neomezí provoz Bioeta-
nolového závodu (SWP Trading a. s.) ani si nevynutí změny projektové 
dokumentace závodu

h) po dokončení stavby plynovodu obdrží SWP Trading a. s. geodetické 
zaměření plynovodu z dokumentace skutečného provedení

i) v úseku od bodu B po bod C v místě vyprojektované komunikace pro 
Bioelektrárnu společnosti Energo Future, a. s. bude osazena chránička 
pro plynovod

j) v úseku od bodu G po bod H umístit plynovod vně pozemku parc. 
 č. 1055/1 ve vzdálenosti minimálně 1 m od jeho hranice
2. Obec Horní Suchá souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1055/1 

a 3064/8 za účelem zhotovení plynovodu pro odsávání důlního plynu 
ze sondy HS 3 do plynové čerpací stanice.

3. Obec Horní Suchá souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k části pozemků parc. č. 1055/1 a 3064/8 
mezi povinným – Obcí Horní Suchá a oprávněným – společnosti Green 
Gas DPB, a. s. a ukládá její uzavření v průběhu územního řízení. 

Poznámka: Týká se pozemků v PZF.

III.1.5. Zasedání ZO dne 18. února 2010

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
 informace z jednání Kontrolního výboru
 informace z jednání Výboru pro životní prostředí
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-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finanční daru 
ve výši 60 000,- Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka 
na dofinancování provozních nákladů v roce 2010.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo udělení odměn členům Kon-
trolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva Obce Horní Suchá 
takto : Ing. Marek Chlup 3 000,- Kč,   p. Karel Kraina 3 000,- Kč.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnického 
podílu 5/231 na pozemcích parcelní čísla 576/1, 576/2, 576/12, 576/13, 
1715/2, 1715/3, 2703/20, 270321, 2716/4, 3129 a 3138/59 vše v k. ú. 
Horní Suchá od paní Anny Maiwaldové. 

Poznámka: Pozemky tvoří koryto potoka Koutňák.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo pořízení změny územního 

plánu obce Horní Suchá na pozemcích parc. č. 403/3, 402/1, 402/2, 
403/2, 402/3 v Horní Suché, jejímž předmětem je zrušení navrhované 
místní obslužné komunikace a navržení nového přístupu přes pozemek 
parc. č. 402/3, k.ú. Horní Suchá.

Poznámka: Pozemky se nachází mezi ulicí Stonavská a potokem Sušanka. 
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo realizaci projektu „Lokalita 

Finské domky – obnovení místních komunikací, Horní Suchá“ za pod-
mínky, že projekt bude doporučen meziresortní vládní komisí k finan-
cování z programu revitalizace Moravskoslezského kraje. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr směny pozemků  parc.  
č.  540/14 a 540/17 v k. ú. Horní Suchá. Poznámka: Jedná se o za-
stavěnou plochu kotelny ve vlastnictví  NWR Energy, a.s., Gregorova 
3/2582, Ostrava na sídlišti Chrost. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr budoucího prodeje části 
pozemku parc. č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně Franti-
šek, označeného jako plocha „E2“, za účelem výstavby podnikatelského 
objektu s tím, že předmětem prodeje bude pouze zastavěná plocha.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr budoucího prodeje po-
zemků parc. č. 1055/35 a parc. č. 1055/36 a budov. Poznámka: Jedná 
se o budovu bývalé mechanické a zámečnické dílny nacházejících se 
na těchto pozemcích v Průmyslové zóně František.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo „Uznání závazku a Dohodu 
o splátkách splatného dluhu - II. část“ spol. InnovaPlast s.r.o., se sídlem 
Karviná, Zámecká 108/16. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo vyhlášení záměru budoucího 
prodeje části pozemku parc.č. 1057/8 v k. ú. Horní Suchá.

Poznámka: Jedná se o pozemek v Průmyslové zóně František, plochy za-
stavěné budoucím objektem.
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-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozdělení grantů pro rok 2010 
na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, spor-
tovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, 
sdružení a církví v obci Horní Suchá tak, jak jej předložila komise k po-
souzení žádostí o grant v celkové výši 435 000,- Kč s podmínkou úspěš-
ně absolvované kontroly vyúčtování za rok 2009 provedené Finančním 
výborem.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo udělení jednorázové odměny 
členům Kulturní a sportovní komise obce Horní Suchá, kteří nejsou čle-
ny zastupitelstva obce Horní Suchá za rok 2009 ve výši 1 000,- Kč. Jedná 
se o tyto členy : Ing. Martin Adamiec, Mgr. Josef Běhan, p. Anna Bru-
žinová, Mgr. Dagmar Havlásková, Drahomíra Holatová ml., Mgr. Ilo-
na Chalupová, p. Jakub Kurzeja, p. Hedvika Makówková, Mgr. Marie 
Malyszová, p. Blanka Richterová, p. Bronislav Rychlik, p. Pavlína Su-
chánková, p. Václav Štix, Mgr. Marta Štixová, Mgr. Markéta Tomíčko-
vá, p. Bohunka Velíšková,  p. Roman Vitoš, p. Iva Vitošová, p. Renáta 
Wdówková, p. Václav Zyder.

Poznámka: Zastupitelstvo Obce Horní Suchá zasedalo v nově zbudovaných 
a rekonstruovaných prostorách „Domečku“ na ulici Vnitřní. Prostory 
má od obce pronajaty Klub hornických důchodců Dolu František. Čle-
ny ZO přivítal a poděkoval za úpravu sídla klubu pan Jaroslav Pawlas 
(na snímku stojí ).

Na zasedání předal pan Evžen Faja Ing. Janu Lipnerovi, starostovi obce, 
kroniky Občanského výboru Podolkovice, s.r.o. – viz fotografie.

Poznámka: Jaká byla náplň práce tohoto občanského výboru snad objasňuje 
význam zkratky s.r.o. - sranda, radost, osvěta.
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Zasedání ZO dne 18.2.2010

Evžen Faja – vpravo – předává kroniky Ing. Janu Lipnerovi

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„Zasedání ZO v Domečku 2010“.
Rozdělení grantů pro rok 2010 na spolufinancování projektů, jejichž cílem 
je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, spole-
čenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá.
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ORGANIZACE   Schváleno v Kč

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů        4 500
Český zahrádkářský svaz ZO č.16        9 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Horní Suchá       15 000
Florbalový klub Horní Suchá      86 000
Harcerstwo polskie w ČR, skupina Horní Suchá        7 500
Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché      15 000
Kroužek krojovaných horníků při Klubu hornických důchodců        4 500
PZKO Horní Suchá                       100 000
Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá      61 000
Skupina matice školské při ZŠ v Horní Suché        8 500
Skupina matice školské při ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyučovacím      10 500
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR        3 000
TJ Depos Horní Suchá    100 000
Ženský pěvecký soubor Šárka, občanské sdružení      10 500

CELKEM   435 000

III.1.6. Zasedání RO dne 4. března 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene  na pozemku par. č. 3064/1 v k. ú. Horní Suchá 
pro podzemní teplovod uzavřenou mezi budoucím povinným Green 
Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, Paskov, zastoupenou Ing. Antoní-
nem Kunzem, předsedou představenstva a budoucím oprávněným Obcí 
Horní Suchá. Cena věcného břemene bude mezi oběma smluvními stra-
nami sjednána jednorázově ve výši 150,- Kč za m2 + DPH. Jedná se 
o vyvedení tepelného výkonu z KGJ u degazační stanice do areálu PZF.

-Rada Obce Horní Suchá schválila přípravu a uzavření Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene k připravované stavbě „Napo-
jení plynu z těžební sondy HS-3 do plynové čerpací stanice František“ 
uzavřené mezi Green Gas DPB, a. s., Paskov jako stranou oprávněnou 
a Obcí Horní Suchá jako stranou povinnou. Stavbou budou dotčeny 
pozemky parc. č. 1055/1 a 3064/8 v k. ú. Horní Suchá (PZF), které jsou 
v majetku Obce Horní Suchá. Cena věcného břemene bude mezi oběma 
stranami sjednána jednorázově ve výši 170,- Kč za m2 + DPH.

-Rada Obce schválila záměr pronájmu části objektu bez č. p. umístěného 
na pozemku par. č. 1055/81 v Průmyslové zóně František v Horní Su-
ché (Skip F4).
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Podmínky pronájmu: 
a) zájemce nabídne minimální výši ročního nájemného 400,- Kč/m2 
+ DPH
b) zájemce předloží písemné nabídky s uvedením nabízené ceny na sekre-

tariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení tohoto 
záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá 

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy 
mezi nájemcem Marcela Chmielová prádelna LOTOS a podnájemcem 
Prádelna Lotos s. r. o.. Firma prádelna Lotos s. r. o. bude provozovat 
svou činnost v prostorách nájemce, které má v nájmu od pronajímatele 
Obce Horní Suchá. 

Poznámka: Jedná se o prostory ve východním křídle správní budovy v PZF.
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene uzavřenou mezi RPG RE Property, a.s., Gregorova 
3/2582, Ostrava zastoupenou JUDr. Štefanem Langerem, předsedou 
představenstva a Obcí Horní Suchá, týkající se pozemků parc.č. 3062/1 
a 3066 v k. ú. Horní Suchá pro stavbu „Vyvedení tepelného výkonu z KGJ 
č. 1-3 do průmyslové zóny František v Horní Suché“. Úplata za zřízení 
věcného břemene bude stanovena ve výši 250,- Kč za m2 + DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi spol. Slezský výzkum s.r.o., Havlíč-
kovo nábřeží 2728/3, Ostrava zastoupenou Juliusem Vidou, jednatelem 
a Obcí Horní Suchá,  týkající se pozemku parc.č. 1057/7 v k. ú. Horní 
Suchá za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč. 

Poznámka: Jedná se o stavbu podzemního teplovodu z KGJ do PZF.
-Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 

zřízením stavby k pozemku parcelní číslo 37 v k. ú. Horní Suchá, uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá a  panem Henrykem Malyszem, Těrlic-
ká 23/9, Horní Suchá,  pro stavbu kanalizační přípojky k budoucímu 
rodinnému domku na pozemku parcelní číslo 89/3 k. ú. Horní Suchá

b) napojení stavby kanalizační přípojky pro budoucí rodinný dům na po-
zemku parcelní číslo 89/3 na jednotnou kanalizaci v majetku Obce Hor-
ní Suchá přes kanalizační šachtici na pozemku parcelní číslo 37 v k. ú. 
Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá  schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene 
k pozemku parcelní číslo 3041/13 v  k.ú. Horní Suchá uzavřenou mezi 
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874, Děčín 4 a Obcí Horní Suchá za jedno-
rázovou úhradu 2 400,- Kč.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene  uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá  a  Moravsko-
slezským krajem, 28. října 117, Ostrava zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostra-
va, středisko Karviná zastoupenou vedoucím střediska Ing. Jiřím Ba-
slarem  k pozemku parcelní číslo 575/11 v katastrálním území Horní 
Suchá za jednorázovou úhradu 800,- Kč + DPH. 

Poznámka: Jedná se o stavbu kanalizační přípojky pro rozšíření Dělnické-
ho domu na ul. Centrum.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a   paní Márií Bőhmovou, Lidická 1155/56, Havířov - 
Šumbark pro stavbu plynové přípojky a sjezdu k budoucímu rodinné-
mu domku na pozemku parcelní číslo 578 k. ú. Horní Suchá.

Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Těrlická.
-Rada Obce Horní Suchá schválila  poskytnutí finančního daru ve výši 

1 000,- Kč paní Božoňové Lidmile, Centrum 879, Horní Suchá. 
-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti p. Martina Čecha, Kmocho-

va 1211/4, Havířov schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené mezi Martinem Čechem, Kmochova 1211/4, Havířov 
a Obcí Horní Suchá, týkající se stavební úprav nebytových prostor v 1. 
poschodí Sportovní haly – Fitcentrum Čertík.

-Rada obce Horní Suchá schválila:
-zadání veřejné zakázky na dodávku „Nákup 1 ks užitkového vozidla pro 

účely Obce Horní Suchá“ uchazeči spol.  Auto Tichý s.r.o., Rudná 32, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, provozovna Dělnická 101, 735 64 Havířov-
-Prostřední Suchá,  která měla nejvýhodnější cenovou nabídku na ná-
kup vozu zn. PEUGEOT PARTNER  v ceně 349 999,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Ing. Ladislavem Zahradníčkem, Soběšovice 270 a Obcí Horní Su-
chá na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“, kterým se 
mění termín ukončení projektových prací do 15. 3. 2010 a termín vydá-
ní stavebního povolení do 30. 4. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvy o smlouvách budoucích o zří-
zení věcného břemene pro stavbu „Stavební úpravy ul.Centrum a ul.
Sportovní“ uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a: 

a) Ing. Zbyhněvem Slusarzem, Kristinou Slusarzovou (pozemek parc.č. 353)
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b) Ing. Ondřejem Moroniem, Mgr. Annou Moroniovou (pozemek parc.č. 265)
c) Místní skupinou PZKO Horní Suchá, zastoupenou Bronislavem Zyde-

rem (pozemek parc.č. 269/1)
d) Ing. Ondřejem Bajerem (pozemky parc.č. 26,27,28)
Věcné břemeno se s jednotlivými vlastníky nemovitostí zřizuje na dobu 

neurčitou a  za jednorázovou náhradu 1 000,00 Kč.
-Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější  nabídku fa Daniel Kři-

žánek, Chotěbuzská 808, Albrechtice, na veřejnou zakázku „Kácení 
stromů v areálu Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. 

 Cena prací je 99 150,- Kč vč. DPH.

III.1.7. Zasedání RO dne 18. března 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila žádost Obce Horní Suchá o zařazení 
části komunikace ul. Náhradní na pozemcích parc.č. 1874, 1880/5, 
1880/2, 1880/3 v k. ú. Horní Suchá do kategorie místních komunikací.

-Rada  Obce Horní Suchá  schválila napojení budoucí vodovodní přípoj-
ky pro budoucí rodinný dům na pozemku parc.č. 2846/1 v k.ú. Hor-
ní Suchá paní Holkové Andrey, Okružní 4e/1185, Havířov - Šumbark 
na „Vodovod na ul.Volontérská a Na Koutech v Horní Suché I.etapa“ 
s podmínkou předložení kladného vyjádření provozovatele vodovodu 
z hlediska jeho kapacity.

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní školy 
a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, 
Horní Suchá Mgr. Ilonu Chalupovou k projednání těchto bodů:

1. Písemná zpráva o činnosti školy za uplynulé čtvrtletí a popis plnění 
zadaných úkolů, čerpání rozpočtu je doloženo za rok 2009 a je součástí 
předloženého materiálu o výsledku hospodaření školy

2. Přehled úkolů z minulých rad:
a) Úkoly stálé:
 Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů 
 předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období 
 písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové
 pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO 
 materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu 
 zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, pod-

mínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolu-
práci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů
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b) Úkoly z minulých rad:
 prověření možnosti získání dotace na tepelná čerpadla a zajištění 

zpracování studie proveditelnosti 
 výměna stávajících plynových kotlů ÚT ve škole, po vyhodnocení al-

ternativních zdrojů – energetický audit doporučil výměnu stávajících 
kotlů za kotle kondenzační- výměna kotlů bude provedena podle mož-
nosti čerpání dotace a schválení v rozpočtu 

 sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení (výměna oken) 
Plnění úkolů:
 u vodného je třeba uvést v přehledu termín začátku zalévání hřiště 
 předložit výpočet spotřeby plynu tělocvičny a nástavby 
 nutná výměna kotlů v kotelně, rozhodnutí zda čekat s výměnou 

na další dotační titul, nebo zaplatit „ze svého“ – rozhodnutí učiněno, 
žádost o dotaci pouze na zateplení

 provedení seriozního výběru alternativ vytápění, kontrola  energe-
tického auditu a učinění konečného rozhodnutí. (Již od cca roku 2006 
měla ZŠ prověřit dotační zdroje – došlo k jednání mezi Proenergo Trade 
(p. Pirochta) a bývalým ředitelem, ale další postup nebyl stanoven. Bý-
valý ředitel tento úkol nesplnil, pouze zadal další energetický audit. Je 
potřeba najít ekonomické řešení

4. Úkoly p. Martiníková:
 porovnat tabulky – rozdíl rok 2006 a 2007 – u MŠ náklady na teplo 

(provozovna   p. Kriš ) – termíny změn (zateplování, odpojení kadeřnic-
tví, výměna oken...) - tabulka přiložena

 náklady na energie přepracovat, do původních tabulek a zkontrolo-
vat dle skutečnosti. V každé předložené tabulce školy byly chyby, špatně 
vypočítáno, opravené tabulky zkontrolovat a předložit do konce ledna

 plán práce na 1Q 2010 tak, aby byla na konci tohoto kvartálu vyře-
šena otázka kotelny, ekonomický rozbor systému vytápění + ostatních 
energií. 

-Rada Obce Horní Suchá 
a) schválila výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy, Hor-

ní Suchá, příspěvková organizace – a to ztrátu ve výši 273 601,40 Kč 
a souhlasila s úhradou této ztráty ve výši 273 601,40 Kč z rezervního 
fondu

b) nenařídila odvod odpisů r.2009 na účet Obce Horní Suchá. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 1. čtvrtletí 2010 

ve výplatním termínu za březen 2010 ředitelce Základní školy a mateř-
ské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace  Mgr. Iloně Chalupové 
ve výši 15 000,- Kč.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila  poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- 
Kč Charitě Javorník – Domovu pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava, za-
stoupené ředitelem Robertem Neugabauerem, DiS. 

Poznámka: Jedná se o příspěvek na částečnou úhradu nákladů pobytu občana 
Obce Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování projekto-
vé dokumentace na návrh interiéru pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně 
Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“, zpracovanou  Ing. arch. 
Hanou Liškutínovou. Cena projektových prací 

 je 518 400,- Kč vč. DPH.
-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 

a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymuse k projed-
nání těchto bodů:

1. Ředitel školy nepodal písemnou zprávu o činnosti školy za uplynulé čtvrtletí 
a zprávu o řešení úkolů. Čerpání rozpočtu  za rok 2009 je součástí zprávy 
o výsledku hospodaření školy. Ředitelem byly pouze ústně podány následu-
jící informace:

 u zápisu 11 dětí, z toho 2 odklad, reálný počet dětí v první třídě 9
 obdrželi 185 000,- Kč z nadace ČEZ, zakoupeny 4 interaktivní tabule, 

takže celkem počet 6 ks
 16. 4. 2010 – výročí školy, v plánu oslava jubilea
 byla podána žádost o dotaci z „Fondu mikroprojektů“ přeshraniční spo-

lupráce (Euroregion Těšínské Slezsko) na spolupráci se školami ve Wodzi-
slavi, Polsko

 dofinancování mezd z obecního rozpočtu – 0,864 úvazku pedagoga, včet-
ně odvodů to činí 359 040,- Kč. Po konzultacích s Magistrátem města Haví-
řova zjištěno, že výpočty byly již 3 roky prováděny nepřesně, po korekcích 
chybí ještě navíc 0,71 úvazku uklízeček  a cca 85 000,- Kč

 v projektové dokumentaci na výměnu oken nebyla výměna oken ve věžič-
ce na střeše školy 

Nové úkoly:
 informace o stavu školy nutno předkládat písemně, zejména přesné zdů-

vodnění tak důležitých věcí, jako je dofinancování mezd z rozpočtu obce. 
Nutno doložit způsob výpočtu, srovnání skutečnosti s normativem apod.

 článek do Informátoru, kde bude popsáno jubileum školy, získání pro-
středků z nadace ČEZ a úspěšné dokončení výměny oken

 podání zprávy o aktuálním stavu dofinancování mezd u obou základ-
ních škol v obci po konzultaci na Magistrátu města Havířova
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2. Plnění úkolů minulých rad:
Úkoly stálé:
 měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů 
 předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – 

předloženy výsledky hospodaření
 písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové 
 pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO 
 materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu 
 řešení úbytku žáků, zejména na 2. stupni - prezentovat školu v médi-

ích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce s obcí,  
koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, využívá-
ní nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, kvalitu a fi-
nanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o studium na škole 

 zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, pod-
mínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolupráci 
s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů vždy před zahájením nového 
školního roku

Úkoly z minulých rad:
- zaplocení severní strany hřiště dle PD, zaplocení západní strany provizor-

ně – do vyřešení dotace na kompletní hřiště nerealizovat, řeší se dotace 
na multifunkční plochu-je podána žádost o dotaci – úkol trvá Z: p. Slád-
ečková. Bylo konstatováno, že žádost o dotaci na školní hřiště (ROP Mo-
ravskoslezko) byla definitivně zamítnuta, takže je nutno realizovat dle pů-
vodního rozhodnutí. Ředitel školy dohodne s příslušnými referenty další 
postup

- koordinace výuky a stavebních prací (výměna oken) 
- informace o podané žádosti z projektu ČEZ na multimediální tabule 
- zpracovat a předložit výsledky hospodaření za rok 2009 
-Rada Obce Horní Suchá:
c) schválila výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy s polským 

jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace a souhlasila s  
pokrytím ztráty ve výši 4049,08 Kč z rezervního fondu

d) nařídila odvod z odpisů z fondu reprodukce majetku ve výši 647 694,- Kč 
na účet zřizovatele.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn za 1. 
čtvrtletí 2010 ve výplatním termínu za březen 2010 řediteli Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvko-
vá organizace Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 12 000,- Kč.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- 
Kč p. Anně Maiwaldové, Na Koutech 8/35, Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o připojení pro odběrné mís-
to připojené ze sítě NN uzavřenou mezi společnosti STABRA CZ s. r. 
o., Frýdecká 819, Vratimov, zastoupenou Janem Horákem, jednatelem 
a Obcí Horní Suchá. Jedná se o provizorní napojení zámečnické dílny 
v Průmyslové zóně František na rozvod NN.

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla v rámci opravy ul. Starodvorské, Kaš-
tanové, Palárenské a Parkové v Horní Suché o nutnosti upozornit spol. 
RPG Ostrava o nutnosti opravy vedení kanalizace z jejích objektů, dříve 
než bude opravena komunikace, pod kterou se nachází tato kanalizace.

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatky ke Smlouvám o dílo uzavřených 
mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a VS  PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 
45/1100, Ostrava –Vítkovice, IČ 25385054, zastoupenou Ing. Mirosla-
vem Skupníkem, jednatelem společnosti pro zpracování   projektové 
dokumentace staveb:

1) „Stavební úpravy stávající MK ul. Starodvorská vč. odvodnění v Horní Suché“ 
2) „Stavební úpravy stávající MK ul. Kaštanová vč. odvodnění v Horní Suché“ 
3) „Stavební úpravy stávající MK ul. Palarenská vč. odvodnění v Horní Suché“ 
4) „Stavební úpravy stávající MK ul. Parková vč. odvodnění v Horní Suché“ 
5) „Stavební úpravy včetně odvodnění stávající MK  
 spojnice ul. Vnitřní – ul. Vnitřní v Horní Suché“ 
U všech výše uvedených staveb se dodatkem č. 1. mění termín plnění a to 

vydání stavebního povolení do 30. 6. 2010.
-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 

mezí Obcí Horní Suchá a  fa  VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu  45/1100, 
Ostrava – Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem  na zpra-
cování projektové dokumentace pro stavbu „Přechod pro chodce přes ul. 
Osvobození u křižovatky s ul. Stonavskou v Horní Suché“ a  „Zástavka 
MHD u restaurace Na Císařství v Horní Suché“. Tímto dodatkem se 
mění  termín plnění a to vydání stavebního povolení do 30. 6. 2010. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě ze uzavřené mezi 
Obcí Horní Suchá a fa  VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu  45/1100, Ostrava 
– Vítkovice, zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem jednatelem spo-
lečnosti, pro stavby „Zřízení nového přechodu pro chodce ul. Stonavská 
– Osvobození + Zřízení nového přechodu pro chodce přes ul. Stonavskou 
v prostoru křižovatky s ul. Chrost“. Tímto dodatkem se mění termín 
plnění a to vydání stavebního povolení do 30. 6. 2010.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, Ostrava – Po-
ruba zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti na tvor-
bu GIS v roce 2010 za celkovou cenu 33 600,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 1 /2010. Příjmy se 
zvyšují o 67 tisíc Kč, výdaje se zvyšují o 67 tisíc Kč.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí výpověď Pohřební služby Marie 
Mejstříková, Na Nábřeží 61, Havířov podanou dne 15. 3. 2010 z pro-
nájmu chladícího zařízení smuteční obřadní síně na hřbitově v Horní 
Suché.

-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. 4. 2010 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

smuteční obřad vystavení zesnulého 
prac. den do 15,00 hodin 1 000,- Kč + DPH 600,- Kč + DPH
prac. den po 15,00 hodin 1 300,- Kč + DPH 750,- Kč + DPH
sobota 50% 50%
neděle / svátek 100% 100%
hudba repro 200,- Kč + DPH 100,- Kč + DPH

III.1.8. Zasedání ZO dne 25. března 2010

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej pozemků 
 parc.č. 1055/35 a parc.č. 1055/36 v k. ú. Horní Suchá a budov (mechanická 

a zámečnická dílna) nacházejících se na těchto pozemcích v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché spol. EXELSIOR GROUP s.r.o., Jana Palacha 538, 
Nový Bohumín za cenu 4 935 000,- Kč bez DPH v případě uzavření kupní 
smlouvy v roce 2010.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 
30 000,- Kč p. Ludmile Matuszkové, Hluboká 5, Horní Suchá.
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-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá odvolalo z funkce člena Finančního výboru 
p. Halinu Fialovou, Na Bělidle 1178/2a, Havířov – Prostřední Suchá a jmenova-
lo do funkce člena Finančního výboru p. Evu Pastvovou, Dolní Těrlicko   č.p. 30.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí Zprávu z jednání Finančního 
výboru.

III.1.9. Zasedání RO dne 1. dubna 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního příspěvku 
na svoz humanitárních sbírek  ve výši 2.000,- Kč Občanskému sdružení 
Diakonie Broumov, Husova 319, Broumov, zastoupenému oblastní ře-
ditelkou Mgr. Lenkou Wienerovou.

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Občanského sdružení  Dia-
konie Broumov, Husova 319, 550 01  Broumov, zastoupeného oblastní 
ředitelkou Mgr. Lenkou Wienerovou, schválila pomoc obce při uspořá-
dání humanitární sbírky ošacení, lůžkovin a hraček v termínu od 3. 5. 
2010 – 6. 5. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor v objektu 
bez č. p. umístěného na pozemku parc.č. 1055/81 v k. ú. Horní Suchá 
o  výměře 105, 6 m2 nájemci  MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., Havlíčkovo 
nábřeží 38/2728, Ostrava – Moravská Ostrava, za cenu 700,- Kč/m2 + 
DPH ročně. Nutno vypracovat a předložit nájemní smlouvu.

Poznámka: Nebytové prostory jsou v PZF.
-Rada Obce Horní Suchá vyhlásila záměr pronájmu části pozemku parc. 

č. 1055/1v k. ú. Horní Suchá, u výdušné jámy F5 v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché.

-Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem objektů bez č. p. umístěných 
na pozemcích parc. č. 1055/35 a 1055/36 v k. u. Horní Suchá - Průmy-
slová zóna František, dále část pozemku parc. č. 1055/1 označeného 
jako plocha „I“ a pozemky parc. č. 1055/35 a 1055/36 vše v k. ú. Horní 
Suchá – Průmyslová zóna František firmě EXELSIOR GROUP s. r. o., 
Jana Palacha 538, Nový Bohumín. Předmět pronájmu bude využíván 
pro výrobní středisko na výrobu PET preforem a lahví - výroba plasto-
vých obalů. 

Cena pronájmu:
 za pozemky ročně 9,- Kč/m2 + DPH
 za objekty ročně 1000,- Kč + DPH    

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a PROJEKTSTUDIO EUCZ, spol. s r. o., Sparta-
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kovců 6014/3, Ostrava - Poruba. Předmětem dodatku je změna sazby 
DPH z 19% na 20%, cena díla činí celkem 1 365 600,- Kč včetně DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uzavřenou mezi budoucím povinným Obcí Horní Su-
chá, Sportovní 3/2, Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, 
starostou obce a budoucím oprávněným Green Gas DPB, a. s., Rudé 
armády 637, Paskov, zastoupenou Ing. Antonínem Kunzem, předsedou 
představenstva. Předmětem věcného břemene je stavba „Napojení ply-
nu z těžební sondy HS-3 do plynové čerpací stanice František“, kterou 
budou dotčeny pozemky parc. č. 1055/1 a 3064/8 v k. ú. Horní Suchá, 
které jsou v majetku Obce Horní Suchá. Cena věcného břemene jedno-
rázově činí 170,- Kč/m2 bez DPH.  

-Obec Horní Suchá, jako budoucí investor stavby „Vodovodní řád 
 na ul. Chalupnické v Horní Suché“ vzala na vědomí návrh „Plánova-

cí smlouvy“ ze stavebníkem rodinného domu na ul. Chalupnické, tuto 
neschválila, zároveň však prohlašuje, že umožní napojení vodovodní 
přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 617/11 v k. 
ú. Horní Suchá po zkolaudování a uvedení do provozu tohoto vodovod-
ního řádu.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a související ujednání uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a p. Lucií Janczykovou a p. Ladislavem Vápeníkem, Čtver-
cová 882/13, Horní Suchá pro stavbu rodinného domu.

-Rada Obce Horní Suchá schválila:
-nejvýhodnější nabídku pro veřejnou zakázku na dodávku stavebně 

montážních prací pro stavby „Prodloužení vodovodního řádu na par-
c.č.2559/1 v Horní Suché“, „Vodovodní řád na ul. Lesní a ul. Modrá  
v Horní Suché“ a „ Vodovodní řád na ul. Chalupnické v Horní Suché“  
fa JUBAR, spol. s r.o., Stonava 842, Stonava. Cena díla  1 709 442,-Kč 
vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá odvolává ke dni 1.4.2010 z funkce člena Likvi-
dační komise p. Ivetu Martiníkovou a jmenuje členem Likvidační komi-
se  p. Evu Pastvovou.

-Rada Obce Horní Suchá jmenuje ke dni 1. 4. 2010 škodní komisi ve slože-
ní: předseda ing. Karol Siwek, členové Mgr. Eugenia Káňová a Bc. Zde-
něk Wróbel.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí posudek o vlivech záměru na ži-
votní prostředí „KIC – Krajské integrované centrum využívání komu-
nálních odpadů v Moravskoslezském kraji“.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování služeb uzavře-
nou mezi Ing. Davidem Hrbáčem, V Zahradách 11/113, Ostrava – Po-
ruba a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je správa a podpora 
serveru na Obecním úřadě za cenu 480,- Kč bez DPH /hod. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o odchytu a o příležitostném 
ustájení a zajištění péče opuštěným psům nalezeným na území obce Hor-
ní Suchá, uzavřenou mezi Technickými službami Havířov a.s., Karvin-
ská 66/1461, Havířov – Město zastoupenou Ing. Ludvíkem Martinkem, 
ředitelem společnosti a Obcí Horní Suchá  za cenu:

 ustájení psa                                                                   120,- Kč/pes/den
 odchyt toulavého psa    185,- Kč/pes
 doprava      14,- Kč/km
-Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) Smlouvu o poskytování knihovnických informačních služeb v rámci re-

gionálních funkcí na rok 2010 uzavřenou mezi Regionální knihovnou 
Karviná, Centrum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředi-
telkou a Obcí Horní Suchá.

b) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná, Cen-
trum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou a Obcí 
Horní Suchá.

Smlouvy se týkají nákupu, zpracování a dovozu knihovního fondu a další 
služeb pro Obecní knihovnu.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu o stavu střechy na ob-
jektu č.p. 227 na ul. Sportovní (bývalá „červená škola“) a rozhodla o:

 doplnění projektové dokumentace na rekonstrukci objektu o posouze-
ní stávajícího technického stavu nosné konstrukce střechy vč. rozpočtu

 vyčíslení okamžité opravy
-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Klubu hornických dů-

chodců dolu František, Na stavech 5/476, Horní Suchá o architekto-
nický návrh a pomoc při realizaci záměru stavby zahradní pergoly 
v areálu Domova seniorů. Rada obce rozhodla o vyvolání jednání mezi 
Obcí Horní Suchá, Klubem hornických důchodců - p. Roman Konopka, 
projektantem – Ing. Petr Chlebik, p. Martinem Miczkou a p. Márií Slá-
dečkovou.

-Rada Obce Horní Suchá projednala k investičním akcím v roce 2010 
 následující:
 komplikace el. prací na ul. Centrum a ul. Sportovní (ČEZ), stanovení 

reálného harmonogramu akce
 seznámení se s výši rozpočtu po obdržení oceněného výkazu výměr 
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v projektové dokumentaci na rekonstrukci Dělnického domu ve výši 
 45 mil. Kč bez vnitřního vybavení
 Ing. Bárta, p. Sládečková a RNDr. Bandíková – upřesnění rozpočtu 

a harmonogramu akcí na rok 2010, vytvoření reálného rozpočtového 
výhledu na rok 2011, vzhledem k upřesněným údajům o výši investic 
na Dělnický dům a objekt TJ

III.1.10.  Zasedání RO dne 15. dubna 2010

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení Mgr. Jana Zydra, že MK 
PZKO obdržel dotaci 100 000,- PLN ( polská měna - zlotý - 1.10.2010 byl 
kurz 1 PLN=6,2 CZK a v  přepočtu to bylo 619.800 Kč ) od spol. Wspólno-
ta Polska na opravu jejich budovy. Dotace, kterou poskytne Obec Hor-
ní Suchá bude tedy využita výhradně na opravu střechy budovy. Pro 
podpis darovací smlouvy nutno předložit položkový rozpočet a výkaz 
výměr této rekonstrukce. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi EXELSIOR GROUP s. r. o., Jana Palacha 538, Nový Bohumín, 
zastoupenou p. Radomírem Prusem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. 
Předmětem smlouvy je pronájem objektů bez č. p. umístěných na pozem-
cích parc. č. 1055/35 a 1055/36 a pozemků parc. č. 1055/35, 1055/36, 
dále část pozemku parc. č. 1055/1 označeného jako plocha „I“ vše  

 v k. ú. Horní Suchá, Průmyslová zóna František. 
 Cena nájmu ročně činí:
 objektů 1 000.- Kč + DPH
 pozemků 67 698.- Kč + DPH
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-

nou mezi Moravský výzkum, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 
 Ostrava zastoupenou p. Juliusem Vidou, jednatelem a Obcí Horní Su-

chá. Předmětem smlouvy je pronájem části objektu – severní garáž bez 
 č. p. umístěna na pozemku parc. č. 1055/81  v k. ú. Horní Suchá, Prů-

myslová zóna František. Cena nájmu ročně činí 73 920,- Kč + DPH. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-

nou mezi T – Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 
zastoupenou p. Petrou Nehněvajsovou a Obcí Horní Suchá. Předmětem 
smlouvy je pronájem nebytových prostor v objektu bez č. p. umístěného 
na pozemku parc. č. 1055/81 v k. ú. Horní Suchá, Průmyslová zóna 
František. Cena nájmu ročně činí 121 290,- Kč + DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
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Horní Suchá a Hornstav CZ s.r.o., Chrost 986/11, Horní Suchá,  zastou-
penou Jiřím Skupinem jednatelem, na provedení stavebně montážních 
prací pro stavbu  „Zavlažovací systém pro sportoviště u ZŠ české na ul.
Těrlické v Horní Suché“. Cena prací je 215 031,37 Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 
1 000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/02 
Nový Jičín, Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, Bartošo-
vice na Moravě na dobudování a provoz tohoto zařízení.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyjádření obce k oznámení záměru 
„Energetický zdroj na biomasu Horní Suchá“ v rámci procesu EIA (pro-
jednání vlivu záměru na životní prostředí), oznamovatel : EnergoFutu-
re, a.s., Ruská 514/41, Ostrava – Vítkovice s důrazem na využití tepla 
při spalování biomasy.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení nájmu uzavřenou 
mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 a Marii Mejstříkovou, Na Ná-
břeží 101/61, Havířov – Město ke dni 30. 4. 2010.

Poznámka: Jednalo se o nájem chladícího boxu v smuteční síni.
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Bernarda Siwka, 

Ostravská 58, Český Těšín, na provedení stavebně montážních prací 
a to : montáž a dodávka 16 ks dopravních značek IP 25 a, b, pro stavbu 
„Spojka ul. Vnější – ul. Finská v Horní Suché“. Dopravní značení dané 
lokality bylo podmínkou vyjádření PČR DI Karviná pro stavební povo-
lení. Cena díla je 84 720,-Kč vč. DPH. Jedná se o osazení značek „zóna 
30“ u každého vjezdu do lokality finských domků – Podolkovice.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa Daniel Křižánek, 
Chotěbuzská 808, Albrechtice na provedení rekonstrukce parku 

 na ul. 6. srpna v Horní Suché. Cena prací je  468 583,20 Kč vč. DPH.
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá a Ing. arch. Hanou Liškutínovou, Josefa Hory 2, 736 01 
Havířov-Město,IČ 11564466 na zpracování projektové dokumentace 
– architektonické řešení stavby „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnické-
ho domu na ul. Centrum v Horní Suché“.Cena projektových prací je 
518.400,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenové nabídky fa Projekt 2010, s.r.o., 
Ruská 43, 703 00 Ostrava–Vítkovice, pro stavby:

a) „Splašková kanalizace na ul. U Vodojemu v Horní Suché“ za cenu 
92 400,-Kč vč. DPH  vč. IČ pro územní řízení a stavební povolení vč. 
vyřízení těchto povolení, dále projednání s vlastníky dotčených parcel, 
položkových rozpočtů a zaměření skut. stavu pro projektování.
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b) „Rozšíření vodovodu na ul. Lesní v Horní Suché - západ“ za cenu 
72 000,-Kč vč. DPH vč. IČ pro územní řízení a stavební povolení, vč. 
vyřízení těchto povolení, dále projednání s vlastníky dotčených parcel, 
položkových rozpočtů a zaměření skut. stavu pro projektování.

c) „ Splašková kanalizace na ul. Rámové v Horní Suché“ 
 za cenu 252 000,-Kč vč. DPH vč. IČ pro územní řízení a stavební povo-

lení, vč. vyřízení těchto povolení, dále projednání s vlastníky dotčených 
parcel, položkových rozpočtů a zaměření skut. stavu pro projektování 

 vše včetně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku  fa MARPO s.r.o., 
28.října 201, Ostrava-Mariánské Hory, na  provedení mykologického 
průzkumu krovu obj. 227/4 na ul. Sportovní v Horní Suché. Cena pra-
cí je 36 000,-Kč vč. DPH. 

Poznámka: Jedná se o tzv.“červenou školu“.
-Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu na výkon zadava-

telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá  a RECTE. CZ, s.r.o., 
Matiční 730/3, Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelem 
Petrem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky „Rozšíření sálu a kuchy-
ně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. Cena služby je 
96 000,-Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro podlimitní 
veřejnou zakázku, která bude zadána užším řízením a to pro stavbu 
„Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní 
Suché“.

 kvalifikační dokumentace
 výzva k podání nabídky
 zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky
 obchodní podmínky, smlouva o dílo
-Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu na výkon zadavatel-

ské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá  a fa RECTE. CZ, s.r.o., 
Matiční 730/3, Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelem 
Petrem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ s pol-
ským vyučovacím jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché -  zatep-
lení fasády“. Cena díla je 42 000,-Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila 
a) zadávací dokumentaci  pro zadání veřejné zakázky, která bude zadaná 

podle § 38 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách pro stavbu „Stavební 
úpravy ZŠ s polským vyučovacím jazykem ul. Těrlická č. 407 v Horní Su-
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ché -  zateplení fasády“. Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla
b) seznam firem pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ s polským vy-

učovacím jazykem ul. Těrlická č. 407 v Horní Suché -  zateplení fasády“.
1)  HORNSTAV CZ s.r.o., Horní Suchá
2)  VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
3)  Beskydská stavební, a.s., Třinec
4)  SIDOSTAVBY, Český Těšín
5)  Anetofer s.r.o., Havířov
 c) členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy hodnotící komi-

se pro veřejnou zakázku  „Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím 
jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché -  zateplení fasády“.

Komise pro otevírání obálek  pro výše uvedenou veřejnou zakázku:
1) Ing. Jan Lipner 
2) p. Mária Sládečková
3) p. Petr Hnízda
Komise pro hodnocení nabídek pro výše uvedenou veřejnou zakázku
1) Josef Žerdík
2) Ing.Karol Siwek
3) p.Jan Charvát
4) Ing. Petr Chlebik
5) p. Mária Sládečková
-Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí notářský zápis o průběhu losování pro podlimitní ve-

řejnou zakázku pod názvem „Odkanalizování obce Horní Suchá“. Vy-
bráni pro užší řízení veřejné zakázky byli tito uchazeči:

1) Společnost STRABAG a.s. Odštěpný závod Ostrava se sídlem Praha 5, 
Na Bělidle 198/21, Ostrava-Svinov, Polanecká, 

2) Společnost HYDROSPOR spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Přívoz, Úprková 
966/3, 

3) Společnost STASPO, spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská 254, 
4) Společnost OHL ŽS, a.s. se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, 
5) Společnost POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava se sídlem Roztoky, Ná-

dražní 25, Opava, Holasická 1632/57A
b) Rozhodla o vyloučení uchazečů, kteří nebyli vybráni pro užší řízení ve-

řejné zakázky „Odkanalizování obce Horní Suchá“  a to:
1) Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. se sídlem Veselí 

nad Moravou, Masarykova 1197, 
2) Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem České Budějovice, Čes-

ké Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, 



76

3) Společnost ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava-Zá-
břeh, Starobělská 3040/56, 

4) Společnost VCES a.s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, 
5) Společnost BERGER BOHEMIA a.s. se sídlem Plzeň, Klatovská 410, okres 

Plzeň - město,
6) Společnost Viamont DSP a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 

č.p. 1385, PSČ 400 03, 
7) Společnost Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. se sídlem Ostra-

va- Poruba, Francouzská 6167, 
8) Společnost ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. se sídlem Valašské Me-

ziříčí, Jiráskova 613/13, 
9) Společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, 
10) Společnost Skanska a.s. se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalová 1/2348,
11)  Společnost Rovina, a.s. se sídlem
Hulín, Kroměřížská 134, okres Kroměříž, 
12) Společnost HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217,
13)  Společnost GASCONTROL, společnost s r.o. se sídlem Havířov - Suchá, 

Nový Svět 59a/1407, 
-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o jmenování hodnotící komise pro ve-

řejnou podlimitní zakázku zadanou v užším řízení. Jmenuje hodnotící 
komisi ve veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším řízení „Od-
kanalizování obce Horní Suchá. Hodnotící komise bude plnit i funkci 
komise pro otvírání obálek s nabídkami.

Složení hodnotící komise - členové: 
1. člen: p. Josef Žerdík 
2. člen :p.Jan Charvát
3. člen: Ing. Petr Chlebik
4. člen :Ing.Karol Siwek 
5. člen: p. Mária Sládečková 
Náhradníci členů hodnotící komise:
1. náhradník : Martin Miczka 
2. náhradník: Marie Dědková 
3. náhradník: RNDr. Romana Bandíková 
4. náhradník :Ing. Ivo Jančar 
5. náhradník : Ing. Marian Pilch 
Jako odborné poradce jmenuje Ing. Tomáše Hejla a Ing. Kristýnu Filípkovou.
-Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku víceprací fa EKOFAS 

spol. s r.o., Tavičská 7/226, Ostrava – Vítkovice, pro stavbu „Odstraně-
ní vlhkosti soklu objektu kostela Sv. Josefa v Horní Suché“. 
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Jedná se o stavební práce:
 rozebrání a kladení zámkových dlažeb
 zřízení ztužujících věnců
 zarovnání břízolitových omítek
Cena víceprácí je 52 729,60 Kč  vč. DPH
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o právu provést stavbu uzavře-

nou mezi Obcí Horní Suchá a DIAMO s.p., o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 
Ostrava – Vítkovice zastoupenou Ing. Josefem Havelkou, vedoucím o. z. 
ODRA na rekonstrukci stávajícího propustku křížícího potok Sušanka.

-Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku povinného a ha-
varijního pojištění na osobní automobil Peugeot Partner, který bude 
ve vlastnictví obce Horní Suchá spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vie-
nna Insurance Group, Templová 747, Praha  1 za cenu 12 504,- Kč ročně.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy na pozemku parc.č.1041/1 v kat.ú. Horní Suchá uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá a TJ Depos Horní Suchá o.s., U Lékárny 
869/5, Horní Suchá, zastoupenou předsedou p. Ivanem Marini. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila ceny úhrady spotřeby teplé a studené 
vody v období využívání venkovního hřiště u Základní školy na ul. Těr-
lické v Horní Suché paušálním poplatkem za jedno použití sprch ve výši 
100,- Kč / kolektiv.

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti p. Ondřeje Brody, Staveb-
ní 8/1220, Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
6 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených se sportovní činností.

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Marie Mejstříkové, Dlouhá tří-
da 1120/81d, Havířov schválila Dohodu o uznání závazků a splátkový 
kalendář uzavřenou mezi Marií Mejstříkovou, Dlouhá třída 1120/81d, 
Havířov a Obcí Horní Suchá,  na částku 58 122,- Kč, která bude spláce-
na od 20. 5. 2010 do 20. 1. 2011. Tato dohoda neřeší předchozí dlužnou 
částku. Celkový závazek p. Marie Mejstříkové činí 101 015,50 Kč ke dni 
15. 4. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí žádost o pronájem zaslanou Marií Mejstříkovou – 

Pohřební služba, Havířov, na základě vyhlášeného záměru pronájmu 
chladicího zařízení

b) schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Horní Su-
chá a Marií Mejstříkovou – Pohřební služba s.r.o., Na Nábřeží 1016/1, 
Havířov – Město na pronájem chladícího zařízení na hřbitově v Horní 
Suché za cenu 4 200,- Kč + DPH měsíčně.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000,- Kč p. Milanovi Kleinovi, Kubelíkova 1313/4, 736 01 

 Havířov-Podlesí.

III.1.11. Usnesení ze zasedání ZO dne 15. dubna 2010

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
 informace z jednání Výboru pro životní prostředí
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a spol. EXELSIOR GROUP 
s.r.o., Jana Palacha 538, Nový Bohumín na pozemku parc.č. 1055/35 
a parc.č. 1055/36 v k. ú. Horní Suchá a budovy (mechanická a zámeč-
nická dílna) nacházejících se na těchto pozemcích v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché za cenu 4 935 000,- Kč bez DPH v případě uza-
vření kupní smlouvy v roce 2010.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnické-
ho podílu 1/462 na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13, 
1715/2, 1715/3, 2703/20, 2703/21, 2716/4, 3129 a 3138/59 v k. ú. Hor-
ní Suchá, od manželů Jany a Luboše Knoppových, Drážní 717/3, 

 Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: Pozemky tvoří potok Koutňák.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku 
 parc.č. 3138/42 vodní plocha a pozemku parc.č. 3138/43 vodní plocha 

v k. ú. Horní Suchá, od p. Anny Králové, Haškova 24/745 
 Karviná – Ráj za cenu 7 000,- Kč do majetku obce.
Poznámka: Pozemky tvoří část potoku Sušanka.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení spoluvlastnického 

podílu 1/28 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  v k. ú. Horní Suchá, od pana Os-
valda Bielana, Jaroslava Lehrera 658, Frýdek – Místek za cenu 5 000,- 
Kč do majetku obce.

Poznámka: Jedná se o potok Sušanka a o pozemky, které byly pod původní 
komunikací podél Sušanky.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemků označe-
ných geometrickým plánem č. 1840-15/2010 vypracovaným geodetem 
p. Zbigniewem Lukoszem jako pozemky č. 3066/3, 3087/11, 3164/1, 
3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6 – ostatní plochy, ostatní komunika-
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ce a par.č. 3089/4 – orná půda, vše v k. ú. Horní Suchá od RPG RE 
Property a.s., Gregorova 2582/3, 701 97 Moravská Ostrava za cenu 
416 000,- Kč do majetku obce.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej části pozemku 
parc. č. 1057/8 v k. ú. Horní Suchá (plocha zastavěná budoucím objek-
tem) firmě MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., Ostrava – Moravská Ostrava 
za cenu v místě a čase obvyklou danou znaleckým posudkem, min. však 
300,- Kč za m2 + DPH. 

Poznámka: Jedná se o plochu v PZF.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr prodeje části pozemku parc. 

č. 1055/1 pod zpevněnou plochou (asfalt, zámková dlažba, kačírek).
Poznámka: Jedná se o část pozemku  v PZF.
-Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo směnu pozemků parcelní čísla 

540/13 a 540/21 v majetku NWR Energy, a.s. Gregorova 3/2582, Ost-
rava – Moravská Ostrava, za pozemky parcelní čísla 540/14 a 540/17 
v majetku Obce Horní Suchá, vše v katastrálním území  Horní Suchá, 
s doplatkem rozdílu v hodnotě směňovaných nemovitostí ve výši 23 510,- 
Kč obcí Horní Suchá.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Darovací smlouvu uzavřenou 
mezi Obcí Horní Suchá a TJ Depos Horní Suchá o. s., jejímž předmětem 
je pozemek parc.č. 1038 v k. ú. Horní Suchá, který se tímto stane ma-
jetkem obce.

Poznámka: Jedná se o pozemek pod budovou v areálu tělovýchovné jednoty.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace 

TJ Depos Horní Suchá ve výši 100 000,- Kč na I. pololetí roku 2010.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo účast zástupce Obce Horní Su-

chá na dražebním jednání dne 29. 4. 2010 ve 14,30, na adrese Bělo-
horská 270/17, Praha 6, složení jistiny ve výši 80 000,- Kč viz usnesení 
Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/14, Praha 6, JUDr. Jan 
Grosman čj. 025 Ex 7117/08-33 a nestanovuje pro zástupce Obce Horní 
Suchá finanční limit.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr uspořádání veřejné 
schůze s občany obce na téma „KIC – Krajské integrované centrum vy-
užívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ (spalovna od-
padů). Termín: 1. pololetí 2010.
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III.1.12. Zasedání RO dne 30. dubna 2010

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce spol. MEDI-
UM SOFT a.s., Cihelní 14, Ostrava p. Evu Vajdovou a P. Mikundu DiS, 
kteří představili možnost prezentace – virtuální prohlídky budov, sta-
veb apod.

 cena 1 virtuální prohlídky je 2 000 – 3 000,- Kč bez DPH
 cena vč. grafiky za 1 objekt a  10 prohlídek je 20 000,- Kč bez DPH 
 jeden objekt cca 40 000,- Kč (např. ZŠ)
 v rámci projektů dotovaných z EU je povinná publicita, prezentace 
 – např. na webu obce by tuto podmínku mohla splnit
 lze hradit i dodavatelskou firmou
 dodávka do 14 – 30 dnů dle dohody
-Rada Obce Horní Suchá schválila Plánovací smlouvu uzavřenou mezi 

Lucií Janczykovou, Čtvercová 882/13, Horní Suchá, Ladislavem Vápe-
níkem, Na Kopci 2369/48b, Karviná – Mizerov a Obcí Horní Suchá 
týkající se napojení na vodovodní řád na ul. Chalupnické.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Organizační řád Obce Horní Suchá 
s účinností od 1. 5. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky hodnotící komi-

sí pro stavbu „Odkanalizování obce Horní Suchá“. Hodnotící komise 
pracovala ve složení: p. Josef Žerdík, p. Jan Charvát, p. Martin Miczka, 
Ing. Petr Chlebik, p. Mária Sládečková. Jako odborní poradci pracovali 
i Ing. Tomáš Hejl a Ing. Kristýna Filípková.

Hodnotící komise určila následující pořadí uchazečů pro výše uvedenou 
veřejnou zakázku:

STASPO spol. s r.o. 107 016 330,00 Kč 
vč. DPH 128 419 596,00 Kč

HYDROSPOR spol. s r.o. 115 004 378,66 Kč 
vč. DPH 138 005,254,50 Kč

POHL CZ, a.s. 117 003 525,63 Kč 
vč. DPH 140 404 230,76 Kč

OHL ŽS a.s. 121 002 919,00 Kč 
vč. DPH 145 203 503,00 Kč

STRABAG a.s. 125 001 743,13 Kč 
vč. DPH 150 002 091,00 Kč

b) rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních prací pro stavbu „Od-
kanalizování obce Horní Suchá“ bude spol. STASPO spol. s r.o. Těšín-



81

ská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice. Cena díla je 128 419 596,- Kč vč. 
DPH.

-Rada Obce Horní Suchá zplnomocnila starostu obce k rozhodování ve věci 
zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce ukládáním 
na termínované vklady u bank. Každá  realizace termínovaného vkla-
du bude předložena radě obce na vědomí. 

-Rada Obce Horní Suchá stanovila pracovní úvazek vedoucímu organi-
zační složky obce Sportovní hala panu Stanislavu Fajovi na 75 %, a to 
po dobu od 1. 5. 2010 do 31. 8. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí auditorské služ-
by uzavřenou mezi společností OK-AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246, 

 Ostrava- Mariánské Hory, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Oherou 
a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je provedení přezkumu hos-
podaření Obce Horní Suchá za rok 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila ukončení nájmu bytu neprodloužením 
smlouvy o nájmu bytu č.12, velikosti 1+3 panu Radimu Přichystalovi, 
Lokalitní 1180/4 v obci Horní Suchá. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá7 a fa Daniel Křižánek, Chotěbuzská 808, Albrechtice 

 zastoupenou p. Danielem Křižánkem na provedení rekonstrukce parku 
na ul. 6.srpna v Horní Suché. Cena prací je 468 583,20 Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suché schválila poskytnutí finančního daru Zuzaně 
Heinzové, nar. 12.4.1983, trvale bytem Dr. Glazera 11/1217, Horní Su-
chá, na částečnou úhradu ozdravného pobytu, a to ve výši 5.000,- Kč. 

-Rada Obce Horní Suché schválila poskytnutí finančního daru Janu Su-
rovcovi, nar. 14.2.1976, trvale bytem Končinovka 60/2, Horní Suchá, 
na částečnou úhradu ozdravného pobytu, a to ve výši 5.000,- Kč. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí 
Horní Suchá  a fa Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítko-
vice, zastoupenou Na zpracování projektové dokumentace pro stavby :

a) „Splašková kanalizace na ul. U Vodojemu v Horní Suché“ za cenu 
92 400,- Kč vč. DPH vč. IČ pro územní řízení a stavební povolení vč. 
vyřízení těchto povolení, dále projednání s vlastníky dotčených parcel, 
položkových rozpočtů a zaměření skut. stavu pro projektování.

b) „Rozšíření vodovodu na ul. Lesní v Horní Suché- západ“ za cenu 72 000,-
Kč vč. DPH vč. IČ pro územní řízení a stavební povolení, vč. vyřízení 
těchto povolení, dále projednání s vlastníky dotčených parcel, položko-
vých rozpočtů a zaměření skut. stavu pro projektování

c) „ Splašková kanalizace na ul. Rámové v Horní Suché“ za cenu 
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 252 000,-Kč vč. DPH vč. IČ pro územní řízení a stavební povolení, vč. 
vyřízení těchto povolení, dále projednání s vlastníky dotčených parcel, 
položkových rozpočtů a zaměření skut. stavu pro projektování

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení 1. náměstka hejtmana 
Moravskoslezského kraje  týkající se akcií obchodní společnosti KIC Od-
pady, a.s. a rozhodnutí valné hromady o navýšení jejího základního 
kapitálu o 400 000,- Kč. Obci Horní Suchá jsou nabízeny 3 akcie v hod-
notě 300 000,- Kč.

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce „Vzpěračské ško-
ly Oty Zaremby“ p. Otu Zarembu a p. Kleina a projednala následující:

 byla poskytnutá dotace ze strany Nadace sportovních veteránů  
  ve dvou splátkách  50 000,- Kč
 závody v červnu kde se očekávají dobré výsledky
 žádost adresována radě obce ohledně dotování mzdy pro p. Kleina, 
 jedná se o částku cca 5 000,- Kč/měsíčně
 částku 800,- Kč na dopravu žáků
Rada tyto požadavky vzala na vědomí a rozhodla o jejich předložení fi-

nančnímu výboru k dalšímu projednání.
-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě na dodávku tepel-

né energie se společností PROENERGO TRADE s.r.o. Jedná se o zvýšení 
ceny tepla v průmyslové zóně František na 462,43 Kč/GJ.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o právu provést stavbu č. 
510210 uzavřenou mezi FITE a.s., Výstavní 2224/8, Ostrava zastoupe-
nou Ing. Pavlem Bartošem, předsedou představenstva a generálním ře-
ditelem společnosti a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou 
Ing. Janem Lipnerem, starostou obce pro stavbu „Zkušební závěsné 
dráhy“ v areálu Průmyslové zóny František v Horní Suché.

III.1.13. Zasedání RO dne 13. května 2010

-Obec Horní Suchá souhlasila se vstupem na pozemek parc.č. 3008/4 v k. 
ú. Horní Suchá v rozsahu cca 23 m2, který je v majetku obce pro účely 
stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Životice“ a s umístě-
ním této stavby na výše uvedeném pozemku s podmínkou, že objekty 
nacházející se u komunikace ul. Zelená na katastru Obce Horní Suchá 
budou odkanalizovány gravitačním způsobem, tzn., že nemovitosti bu-
dou napojeny bez přečerpávání. Kanalizační šachtice na katastru obce 
Horní Suchá nebudou umístěny v tělese komunikace ul. Zelená.

-Rada Obce Horní Suchá projednala a schválila Smlouvu o upsání akcií 
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obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., Slovenská 1083/1, 702 00 Os-
trava – Přívoz. Jedná se o odkup 3 ks akcií á 100 000,- Kč do majetku 
obce.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí upřesnění rozpočtového výhle-
du na rok 2011 na základě informací o významných investicích Obce 
dle stavu k 5/2010. Konstatovala, že při pomalejším vyplácení dotace 
na kanalizaci z OPŽP (a prozatímní zkušenosti jsou špatné) může při 
zachování všech investičních akcí letošního rozpočtu skončit rok 2011 
výrazným deficitem. Rada obce doporučila finančnímu výboru po dal-
ším upřesnění očekávaných skutečností projednat vzniklou situaci.

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě u dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a Ing. arch. Josefem Starým, Ateliér S2, Hra-
binská 10, Český Těšín na zpracování Změny č. 1 Regulačního plánu 
„Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice“, 
týkající se změny termínu plnění.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu na výkon zadava-
telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE. CZ, s.r.o., 
Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61972690 zastou-
penou jednatelem Petrem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky „Bytový 
dům na ulici Stonavské, Horní Suchá“. Cena díla je  78 000,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení 10 mil. Kč na termíno-
vaný vklad na dobu 1 roku u J &T Banky, s úrokovou sazbou 4,00 % 
p. a. Finanční prostředky byly zaslány dne 6. 5. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) odpis pohledávky z vyúčtování služeb v celkové výši 5 961,- Kč za rok 

2008 a 2009 po p. Josefu Grácovi, který zemřel bez majetku.
Nevymožitelná pohledávka vznikla z tohoto důvodu, že nájemník zemřel 

před tím, než obec obdržela vyúčtování služeb (zejména tepla a TÚV) 
a dověděla se o existenci dluhu. 

b) odpis pohledávky z vyúčtování služeb v celkové výši 2 137,- Kč za rok 
2009 náklady vzniklé při opravách volného bytu č. 7 (po p. Grácovi), 
Lokalitní 1181, Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá projednala žádost p. Rostislava Sasyna, U Lékár-
ny 6/396, Horní Suchá ze dne 10. 5. 2010 o posouzení situace na silnici 
II/475 ul. Dělnická u autobusových zastávek „U Lékárny“ – stavba se-
maforu a rozhodla o instalaci tabulí, které upozorní řidiče na omezení 
rychlosti na 50 km/ hodinu.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a společnosti IGEA s.r.o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, za-
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stoupenou Ing. Petrem Kotlánem jednatelem společnosti na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu „Horní Suchá - tlaková kanalizace 
lokalita ul. Zelená“ za cenu 165 361,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá  vzala na vědomí zápis o výběru uchazečů pro 
podlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Rozšíření sálu a kuchyně 
Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“  ze dne 12. 5. 2010. 
Vybráni pro užší řízení veřejné zakázky byli tito uchazeči:

-obchodní jméno zájemce: VAPES CE s.r.o.
sídlo zájemce: Horní Suchá, Stonavská 51/6, 
IČ zájemce:  258 88 595

-obchodní jméno zájemce: HOCHTIEF CZ a. s.
sídlo zájemce: Praha 5, Plzeňská 16/3217, 
-obchodní jméno zájemce: Bytostav-Poruba a.s.
sídlo zájemce: Ostrava-Poruba, Dělnická 382, 
-obchodní jméno zájemce: ŽSD a.s.
sídlo zájemce: Modřice, Brněnská 1050, PSČ 
-obchodní jméno zájemce: VOKD, a.s.
sídlo zájemce: Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179 

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o vyloučení uchazečů, kteří nebyli vy-
brání pro užší řízení veřejné zakázky  „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnic-
kého domu na ul. Centrum v Horní Suché“ a to:  

-obchodní jméno zájemce: Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
sídlo zájemce: Praha 5, Plzeňská 16/3217, 
sídlo zájemce: Ostrava, Poruba, Francouzská    
-obchodní jméno zájemce: VS - Invest a.s.
 sídlo zájemce: Ostrava, Rudná 30a

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o jmenování hodnotící komise pro ve-
řejnou podlimitní zakázku zadanou v užším řízení - „Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“.  Hodnotí-
cí komise bude plnit i funkci komise pro otvírání obálek s nabídkami.

Složení hodnotící komise - členové: 
1. člen: Josef Žerdík - místostarosta 
2. člen :p.Jan Charvát
3. člen: Ing. Petr Chlebik
4. člen : Ing.Karol Siwek 
5. člen: Mária Sládečková
Náhradníci členů hodnotící komise:
1. náhradník : Martin Miczka 
2. náhradník: Marie Dědková 
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3. náhradník: RnDr. Romana Bandíková 
4. náhradník : Ing. Marian Pilch 
5. náhradník : Ing.Ivo Jančar 
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku  fa IGEA s.r.o., Na Valše  

3, 702 95 Ostrava 1, na zpracování projektové dokumentace pro  staveb-
ní povolení včetně inženýrské činnosti, geodetického zaměření  dané lo-
kality pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v Obcí Horní 
Suchá – II. etapa- SO 07      Centrum II“   za cenu 55 566,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní 
Suchá a společností IGEA s.r.o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, IČ 46580514 za-
stoupenou Ing. Petrem Kotlánem jednatelem společnosti na zpracování projek-
tové dokumentace pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v Obcí 
Horní Suchá – II. etapa- SO 07 Centrum II“  za cenu 55 566,-Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá neschválila  cenovou nabídku  fa IGEA s.r.o., 
Na Valše  3, 702 95 Ostrava 1, na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení na stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních 
vod v Obci Horní Suchá - II.etapa“. Je nutno přehodnotit cenu díla. Na-
vrhovaná cena díla 494 991,60 Kč vč. DPH je neúměrná rozsahu díla. 
V případě nedohodnutí se se spol. IGEA s.r.o. bude zpracovaná cenová 
nabídka  jinou projekční společností.

-Rada Obce Horní Suchá schválila následující Smlouvy o smlouvách bu-
doucích o zřízení věcného břemene pro stavbu „Stavební úpravy ul. Cen-
trum a ul. Sportovní, Horní Suchá, uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a:

a) Mgr. Annou Moroniovou, Těrlická 264/3, Horní Suchá (pozemek par-
c.č. 263/6 v k. ú. Horní Suchá)

b) RITEX s.r.o., Borovského 878/10a, Karviná 4 zastoupenou jednatelem 
Petrem Tomeczkem (pozemek parc.č. 25 v k. ú. Horní Suchá)

c) Jiřím Waśniowským, Centrum 130/20, Horní Suchá 
 (pozemek parc.č. 354/2 v k. ú. Horní Suchá)
Věcné břemeno se s jednotlivými vlastníky nemovitosti zřizuje na dobu 

neurčitou za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.

III.1.14. Zasedání RO dne 27. května 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene k pozemkům parc.č. 3024/3, 3024/4, 3024/5 v k. 
ú. Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá 
a Evou Balonovou, Centrum 22/2, Horní Suchá a Hildegardou Zástavovou, 
Centrum 22/2, Horní Suchá o realizaci stavby nového plotu na pozemku 
parc.č.21/1 v kat.ú. Horní Suchá dle zpracovaného projektu investiční stav-
by „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní Horní Suchá“.

-Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 3/2010 dle přílohy. Příjmy 
rozpočtu se zvyšují o 300 000,- Kč, výdaje rozpočtu se zvyšují o 300 000,- Kč.

-Rada Obce Horní Suchá schválila odpis pohledávky z vyúčtování služeb v cel-
kové výši 1.776,- Kč za neuhrazené služby roku 2009, po p. Uhrové Anně, 
která zemřela s nepatrným majetkem. Důvodem je skutečnost, že nájemce 
zemřel před tím, než obec obdržela vyúčtování služeb a dověděla se vzniklé 
pohledávce.

-Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) zahájení zadávacího řízení a  zadávací podmínky pro veřejnou zakázku 

na „Dodání a montáž vybavení školní kuchyně pro Základní školu, Těrlic-
ká 969, Horní Suchá“, obeslání 3 firem a také zveřejnění výzvy k podání 
na webu obce

b) hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Dodání a montáž vybavení školní 
jídelny pro Základní školu, Těrlická 969, Horní Suchá“ 

 v tomto složení : Mgr. Ilona Chalupová, p. Josef Žerdík, p. Radka Smejkalová, 
 náhradníci : Mgr. Dagmar Havlásková, p. Eva Žáková
-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná o poskytnutí fi-
nančního příspěvku v roce 2010 pro potřeby profesionální Hasičské stanice 
v Havířově a rozhodla o předložení této žádosti na jednání Svazku měst 
a obcí okresu Karviná.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti MARPO s.r.o., 
28. října 201, Ostrava – Mariánské Hory, na zpracování projektové do-
kumentace a mykologického průzkumu pro stavbu „Sanace krovů objektu 
č.p. 227/4 na ul. Sportovní v Horní Suché“. Cena projektových prací je 
66 000,- Kč vč. DPH.

Poznámka: Jedná se o tzv.“červenou školu“. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objed-

natelem Obcí Horní Suchá a STASPO, spol. s r.o., Těšínská 244, Ostra-
va – Radvanice, zastoupenou Svatoplukem Madrym, jednatelem společ-
nosti, na provádění stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku 
„Odkanalizování obce Horní Suchá“ za cenu 128 419 596,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila: 
-omezení plochy předmětu nájmu, tzn. výrobní plochy haly č.p. 1395 dle 
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přílohy, které nájemcem je spol. InnovaPlast, s.r.o., Zámecká 108/16, 
Karviná – Fryštát. Plocha se omezuje o 447 m2

-záměr pronájmu části výrobní plochy haly č.p. 1395 v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché, které nájemcem je spol. InnovaPlast, s.r.o., 
Zámecká 108/16, Karviná – Fryštát za těchto podmínek: 

 zájemce navrhne výši ročního nájemného, přičemž nejnižší možné  
 roční nájemné činí 650,- Kč/m2 + DPH
 zájemci předloží písemné nabídky s uvedením nabízené ceny na se
 kretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení  
 tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá.
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy Poel, spol. s r.o. 

na doplnění projektové dokumentace pro stavbu „Bytový dům na ul. 
Stonavská, Horní Suchá“ na:

a) přepracování SO7 (zpevněné plochy) – napojení na komunikaci na parc. 
č. 1296 za cenu 12 000,- Kč bez DPH (aktualizace po dokoupení pozem-
ku od RPG, spol. s r.o. Ostrava

b) úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení na projektovou 
dokumentaci výběr dodavatele za cenu 22 300,- Kč bez DPH 

-Rada Obce Horní Suchá schválila návrh Smlouvy o poskytnutí dotace obci 
Horní Suchá z prostředků státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 
sociálních bytů.  Celková výše dotace je návrhem smlouvy stanovena 
na 3 602 850,- Kč.

III.1.15. Zasedání RO dne 11. června 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nemovi-
tosti uzavřený mezi ROBOTSYSTEM,  s. r. o., Havlíčkovo nábř. 38/2728, 
Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou Juliusem Vidou, jednatelem  
a Obcí Horní Suchá. Dodatkem se zvyšuje nájemné na částku ročně 
470,- Kč/m2 + DPH. Měsíční nájemné nově činí 5 875,- Kč + DPH.     

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila s umístěním antény pro připojení 
místní počítačové sítě, typ antény Rocket M5 outdor 100 mb, kterou 
provozuje p. Bulva Petr, Spodní  885/15, Horní Suchá na budovu skipu 
F4 v PZF. Při montáži antény je nutno dodržet  mimo jiné i podmínky 
stanovené společnosti T-Mobile CZ a. s. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nemo-
vitosti uzavřený mezi InnovaPlast, s. r. o., Zámecká 108/16, Karviná 
- Fryštát  a Obcí Horní Suchá. Dodatek omezuje předmět nájmu, tj. 
plochu výrobní plochy objektu č. p. 1395. Nová výměra pronajímané 
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výrobní plochy činí 1 063,80 m2, měsíční nájemné nově činí 
 72 051,50 Kč + DPH. 
-Rada obce vyhlašuje záměr pronájmu místnosti č. 302 - 310 v III. NP zá-

padního křídla objektu č. p. 1370/5 v Průmyslové zóně František v Hor-
ní Suché (Příloha č. 1) za těchto podmínek: 

 zájemce navrhne výši ročního nájemného, přičemž nejnižší možné roč-
ní nájemné činí 540,- Kč/m2 + DPH

zájemce předloží písemné nabídky s uvedením podnikatelské činnosti 
-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru paní Anně 

Moroniové, Těrlická 264/3, 735 35 Horní Suchá ve výši 5 000,-Kč.
-Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Ná-

kup dopravního vozidla“ na nákup nového devítimístného vozidla  zn. 
Peugeot BOXER MINIBUS 330 L2H2 120  v ceně 870 380,- Kč vč. DPH  
včetně doplňků a příslušenství dle uvedené specifikace. K uvedené ceně je 
třeba ještě počítat s částkou na zákonnou a havarijní pojistku  35 845,- Kč

b) doporučila zařadit do změny rozpočtu navýšení o částku 156 225,- Kč 
na nákup tohoto vozidla. Původní částka v rozpočtu byla 750 000,- Kč. 

-Obec Horní Suchá souhlasila se zvláštním užíváním místních  komuni-
kací ul. Chalupnická, Lesní, Modrá, Trojanovská v k.ú. Horní Suchá, 
kterou zhotovila firma IGEA,  z důvodu prací na místních komunikací 
a umísťování, skládaní a nakládání věcí  na těchto komunikacích při  
stavbě vodovodního řádu  podél těchto komunikací.  Stanovisko se vy-
dává  jako souhlas vlastníka místní komunikace k zahájenému správ-
nímu řízení – podatel firma JUBAR spol. s r.o. Stonava. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy 
na byt. jednotku č.3 na ul. Těrlická 425/7 v Horní Suché, v  II. nadzem-
ním podlaží o  velikosti 1 + kk s p. Jaroslavem Holkou, Stavební 1219/6, 
Horní Suchá s termínem obsazení od 1. 7. 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o připojení odběrného místa 
k distribuční soustavě na napěťové hladiny NN pro stavbu „Rozšíře-
ní sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ 
uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín 4, zastoupenou Ing. Miroslavem Broskevičem, 
vedoucím oddělení Finanční podíl Obce Horní Suchá na nákladech zří-
zení odběrného místa činí 15 000,-Kč.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí 
Horní Suchá a  MARPO s.r.o., 28. října 201, Ostrava - Mariánské Hory, 
na  zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Sanace krovu ob-
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jektu 227/4 na ul. Sportovní v Horní Suché“. Cena projektových prací 
je 66 000,-Kč vč. DPH.

Poznámka: Jedná se o „červenou školu“.
-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 

mezí Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá a  fa LINEPLAN 
s.r.o., 28.října 168, Ostrava – Mariánské Hory, zastoupené Ing. Radi-
mem Čechem jednatelem společnosti na zpracování projektové doku-
mentace pro stavbu „Okružní křižovatky silni II/474 a II/475 v Horní  
Suché“. Tímto dodatkem se mění rozsah díla a to tak, že projektová do-
kumentace bude řešit etapizací stavby / I.a II. Etapa/ okružních křižo-
vatek dle dohody a dále se mění termíny provádění díla a předání díla. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila:
    -nájemní smlouvu na byt č. 10, na ul. Sportovní 1306/5 v Horní Suché, 

s paní Jozefou Chrenkovou.   
-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zamítnutí námitky uchazeče Eiffage 

Construction Česká republika, a r.o., se sídlem Ostrava, ul. Francouz-
ská 6167, proti rozhodnutí zadavatele Obcí Horní Suchá, o vyloučení 
nabídky z další účasti v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na u. Centrum v Horní 
Suché“.

III.1.16. Mimořádné zasedání RO dne 17. června 2010

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení nabídek 
hodnotící komisí pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ s polským 
vyučovacím jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché“. Hodnotící 
komise pracovala ve složení p. Josef Žerdík, Ing. Karol Siwek, Ing. Petr 
Chlebik, p. Jan Charvát, p. Sládečková. Hodnocení nabídek provedla 
hodnotící komise v souladu s jediným kritériem pro zadání veřejné za-
kázky - nejnižší nabídkovou cenou. V tabulce jsou porovnány nabídko-
vé ceny jednotlivých uchazečů, přičemž tato tabulka nezohledňuje sku-
tečnosti, že ne  všichni uchazeči splnili zákonné požadavky zadavatele.

Uchazeč Nabídková cena bez DPH Pořadí dle výše nabídkové ceny
Ing. Aleš Olšar 4 999 144,00 Kč 8.
VAPES CE s.r.o. 4 650 445,00 Kč 3.
NBS Invest, a.s. 4 154 140,10 Kč 1.

DEC-PLAST Trade s.r.o. 4 894 986,39 Kč 6.
Anetofer 6 738 717,26 Kč 11.

E.P.P. Trading Group s.r.o. 4 851 345,18 Kč 5.
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STAMONT - POZEMNÍ STAVI-
TELSTVÍ s.r.o.

4 799 141,00 Kč 4.

FATRA - Stavební a obchodní 
společnost, spol. s r.o.

5 950 514,39 Kč 10.

P.O. stav - trade, spol. s r.o. 4 959 316,00 Kč 7.
Beskydská stavební, a.s. 5 163 192,00 Kč 9.
SIDOSTAVBY spol. s r.o. 4 350 591,90 Kč 2.

Návrh hodnotící komise:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuje komise pro posouzení a hod-

nocení nabídek zadavateli, aby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky označené „Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím jazykem 
Těrlická 407 v Horní Suché – zateplení fasády“ a uzavření smlouvy s ucha-
zečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou, a to:

Uchazeč: NBS Invest, a.s.
Sídlo:  Havířov-Prostřední Suchá, U Skleníků 1a/1395, 
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa EKOFAS spol. 

s r.o., Tavičská 7/226, Ostrava – Vítkovice, pro stavbu „Odstranění vlhkosti 
soklu objektu kostela Sv. Josefa v Horní Suché“. 

Jedná se o stavební práce: 
 provedení dozdění z cihly třech polí mezi sloupy venkovní fasády, severní 

strana objektu, včetně kotvení za cenu 53.852,66 Kč vč. DPH
Cena víceprácí celkem je 53.852,66 Kč  vč. DPH.

III.1.17. Zasedání ZO dne 17. června 2010

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 informace ze schůzí Rady Obce Horní Suchá
 informace z jednání Výboru pro životní prostředí
 informace z jednání Kontrolního výboru
 informace z jednání Finančního výboru
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá projednalo závěrečný účet Obce Horní Suchá 

za rok 2009 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Finanční dar družební obci 

Lubomia v Polsku ve výši 100 000,- Kč. 
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení  pozemku parc.č. 

1799/2 o výměře 86 m - komunikace v k. ú. Horní Suchá, od p. Vale-
rie Lišákové, E.Krásnohorské 2/1290, Havířov-Podlesí za cenu 1269,-Kč 
do majetku obce 

Poznámka: Část ulice Grabovščok.
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-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo Darovací smlouvu uzavře-
nou mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Mo-
ravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava 
a Obcí Horní Suchá týkající se převodu pozemků parc.č.3150 ostatní 
plocha a parc.č.575/11 ostatní plocha vše v k. ú. Horní Suchá do majet-
ku obce. 

Poznámka: Jedná se o pozemek pod chodníkem na ulici Těrlická.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá stanovilo počet členů zastupitelstva 15 

na volební období 2010 – 2014.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace ve výši 

70 000,- Kč TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, Horní Suchá na mlá-
dežnický sport, odměny trenérů mládežnických družstev v první polovi-
ně roku 2010 a opravu travnaté hrací plochy.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo bezúplatný převod pozemků 
parc.č.1538/8 a 1538/15 vše v k. ú. Horní Suchá od ČR - Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Karviná 
do majetku obce. Poznámka: Jedná se o ulici Brigádnická.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo prodej části pozemku parc.č. 
1055/1 v k. ú. Horní Suchá.

Poznámka: Pozemek je v Průmyslové zóně František.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o postoupení pohle-

dávek uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Pohřební službou Marie 
Mejstříková s.r.o., Na Nábřeží 101/61, Havířov – Město. Předmětem 
smlouvy je postoupení pohledávek v celkové výši 88 015,50 Kč, spoje-
ných s užíváním Smuteční obřadní síně v Horní Suché za dlužníka Ma-
rii Mejstříkovou, Havířov – Město, Na Nábřeží 101/61. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Veřejnoprávní smlouvu uza-
vřenou mezi Statutárním městem Havířov, Svornosti 2/53, Havířov – 
Město, zastoupeným Františkem Chobotem, primátorem a Obcí Horní 
Suchá  na výkon činnosti Městské policie Havířov na územní obce Hor-
ní Suchá.

III.1.18. Zasedání RO dne 24. června 2010

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila s napojením nemovitosti v k.ú. Horní 
Suchá p. Vítězslava Pelikána na vodovod na ulici ul.Volontérské a Kou-
ty, II. a III. etapa, který je ve vlastnictví Obce Horní Suchá. Žadatel 
přebírá závazek k úhradě nákladů za materiál nezbytný k realizaci 
napojení. Napojení bude provedeno provozovatelem vodovodu, kterým 
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je na základě smlouvy o provozování spol. Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a. s.

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní ško-
ly a mateřské   školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 
969, Horní Suchá Mgr. Ilonu Chalupovou a ekonomku p. Tatianu Ha-
nušovou  k projednání těchto bodů:

1) Písemná zpráva o činnosti školy za uplynulé čtvrtletí a popis plnění za-
daných úkolů 

2) Informace o stavu ČZŠ (čerpání, opravy, zaměstnanci,...)
3) Přehled úkolů z minulých rad:
a) Úkoly stálé:
 měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů 
 předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období 
 písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové 
 pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO 
 materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu 
 zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, pod-

mínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolu-
práci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů

 provedení seriozního výběru alternativ vytápění, kontrola  energe-
tického auditu a učinění konečného rozhodnutí. (Již od cca roku 2006 
měla ZŠ prověřit dotační zdroje – došlo k jednání mezi Proenergo Trade    
(p. Pirochta) a bývalým ředitelem, ale další postup nebyl stanoven. Bý-
valý ředitel tento úkol nesplnil, pouze zadal další energetický audit. Je 
potřeba najít ekonomické řešení, RO kdysi rozhodla  o prověření ob-
novitelných zdrojů – tepelné čerpadlo, dřevní štěpka... ) Obcí podaná 
žádost o dotaci na zateplení školy dle auditu, součástí je instalace kon-
denzačního kotle. Prozatím bezpředmětné. Převádí se do stálých úkolů 
s možností realizace v budoucnu.

 Zájem o ranní družinu – projevily dvě rodiny (2 děti)
 Energie: nová smlouva s dodavatelem bude vykazována měsíčně ele
 tronicky
 Školy: vyřizujeme též dotace, peníze z Evropské unie, vyřizuje se 
 na Ministerstvu školství. Dotace v oblasti rómské – podmínka rómský 
 asistent (není)
 Přizvána p. Sládečková k vysvětlení propadající se podlahy v jídelně 
 ZŠ. Podlaha sedá jako celek. Obvod bude třeba zalištovat vhodným 
 materiálem.
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b) Úkoly z minulých rad:
 prověření možnosti získání dotace na tepelná čerpadla a zajištění 
 zpracování studie proveditelnosti 
 výměna stávajících plynových kotlů ÚT ve škole, po vyhodnocení alt
 ernativních zdrojů – energetický audit doporučil výměnu stávajících 
 kotlů za kotle kondenzační- výměna kotlů bude provedena podle mož
 nosti čerpání dotace a schválení v rozpočtu 
 sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení (výměna oken) 
 přepočítat a doložit tabulky o spotřebě energií, předložit postup u vod
 ného je třeba uvést v přehledu termín začátku zalévání hřiště
 předložit výpočet spotřeby plynu tělocvičny a nástavby
 nutná výměna kotlů v kotelně, rozhodnutí zda čekat s výměnou 
 na další dotační titul, nebo zaplatit „ze svého“
 není sjednocen datum odečtu 
-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 1. čtvrtletí 2010 

ve výplatním termínu za březen 2010 ředitelce základní školy Mgr. Ilo-
ně Chalupové ve výši 15 000,- Kč. Nové úkoly: vyřešení závadného bytu 
v prostorách školy (plíseň).

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Pry-
muse k projednání těchto bodů:

1) Ředitel školy podal písemnou zprávu o činnosti školy za uplynulé čtvrt-
letí a zprávu o řešení úkolů a tabulky spotřeb energií. Čerpání rozpočtu  
školy za rok 2010.

2) Informace radě obce o stavu PZŠ (čerpání, opravy, zaměstnanci,..)
3) Úkoly z minulých rad
 Ranní družina – zájem pět dětí
 Oprava oplocení severní strany hřiště, třeba řešit ihned
 Počet žáku v ZŠ bude 68, MŠ bude 35 dětí
 Otázku opravy fasády polské ZŠ doladit s paní Sládečkovou, která 
 předá řediteli školy technickou zprávu týkající se zateplení budovy 
 školy
 Úprava rozpočtu: venkovní úpravy, ranní družina
 Schůzka mezi Ing. Wdówkou, p. Sládečkovou a ředitelem školy 
 zaplocení severní strany hřiště dle PD, zaplocení západní strany pro-

vizorně – do vyřešení dotace na multifunkční plochu nerealizovat, řeší 
se dotace na multifunkční plochu-je podána žádost o dotaci – úkol trvá 
Z: p. Sládečková. Bylo konstatováno, že žádost o dotaci na školní hřiště 
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(ROP MSK) byla definitivně zamítnuta, takže je nutno realizovat dle 
původního rozhodnutí, viz výše. Ředitel školy dohodne s příslušnými 
referenty další postup.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn za 2. 
čtvrtletí 2010 ve výplatním termínu za červen 2010 řediteli základní 
školy Mgr. Prymusovi ve výši 13 000,- Kč. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu bytu č.3 velikosti 
1+kk v 2.NP domu č.p.424 v Horní Suché na ulici Těrlická 7 s manželi 
Jaroslavem a Katarínou Holkovými:

 cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje na 35,-
Kč/m2/měsíc

 nájemce složí peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závaz-
ků v souvislosti s nájmem dále jen  kauci ve výši 12 771,- Kč

-Rada Obce Horní Suchá schválila odpis pohledávky z vyúčtování služeb 
v celkové výši 1.382,- Kč za neuhrazené služby roku 2009, po p. Herma-
nové Ireně, která zemřela s nepatrným majetkem.

III.1.19. Mimořádné zasedání RO dne 29. června 2010

-Rada Obce Horní Suchá:
a) přizvala na své zasedání zástupce TJ Depos Horní Suchá p. Ivana Mari-

ni a p. Bebenka k projednání dalšího postupu při přestavbě objektu TJ :
 názor TJ – pokračovat v rekonstrukci budovy v co jak nejkratším ter-

mínu, jedním z důvodu oslavy výročí 100 let TJ a 80 let kopané v Horní 
Suché v roce 2011

 informace o návštěvě TJ v družební obci Lubomia
b) rada obce rozhodla:
 o zastavení vyřizování žádosti o přidělení dotace ze SFŽP na stavbu „Sta-

vební úpravy objektu TJ č.p. 869, Horní Suchá – realizace úspor energie“
 o započetí zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku
-Rada Obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu k veřejné zakázce „Ná-

kup dopravního vozidla“ uzavřenou mezi kupujícím Obcí Horní Suchá 
a prodávajícím  Auto Tichý s.r.o, se sídlem Rudná 32, 703 00 Ostra-
va-Vítkovice, zastoupenou Ing. Františkem Tichým, jednatelem společ-
nosti, jejímž předmětem je nákup nového devítimístného vozidla  zn. 
Peugeot BOXER MINIBUS 330 L2H2 120  v ceně 870.380,- Kč vč. DPH  
včetně doplňků a příslušenství.

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace ur-
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čené k financování prvotních nákladů a nezbytných opatření v rámci 
přijatého krizového stavu ve výši 10 000,- Kč od Moravskoslezského kra-
je a vzala na vědomí „Podmínky použití neinvestiční účelové dotace“ 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyjádření Obce Horní Suchá k posudku 
o vlivech záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Dar-
kov na období 2011-2020“ na životní prostředí.

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000,- Kč p. Jiřímu Waśniowskému, Centrum 130, Horní Suchá. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provozování vodního díla 
uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá a spol. Severomoravské vodovo-
dy a kanalizace Ostrava a. s.,  Ostrava, 28.října 169, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem na základě 
pověření uděleného představenstvem společnosti. 

Jedná se pronájem a provozování vodovodů, které jsou ve vlastnictví Obce 
Horní Suchá a to: 

 Vodovod na ul. Volontérské a Na Koutech v Horní Suché I. etapa, Pro-
dloužení vodovodního řadu DN 80

 Vodovod na ul. Volontérské a Na Koutech v Horní Suché - II. a III. 
Etapa

 Vodovod na ul. K Prádlu v Horní Suché (Vodovod v PZ František - ul. 
K Prádlu, Horní Suchá) 

 Vodovodní řad na ul. Průjezdní a Dubová v Horní Suché.
Výše ročního nájemného za užívání předmětu nájmu činí 2,91 Kč bez DPH 

za každý 1m3 fakturované vody dodané konečnému odběrateli z prona-
jatého vodovodu.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa ATRIS s.r.o., Soběšovice 
270, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Odkanalizování 
a čištění odpadních vod v obcí Horní Suchá -II. etapa“. Jedná se o projekto-
vou dokumentaci pro stavební povolení. Cena díla je 396 000,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schvaluje nabídku víceprácí fa JUBAR, spol. 
s r.o., Stonava 842, 735 34 Stonava, pro stavbu  „SO – 01 vodovodní 
řád na ul. Lesní a ul. Modrá v Horní Suché“. Jedná se o tyto stavební 
práce požadované občany bydlícími na ul. Lesní:

 provedení protlaku na ul. Lesní pro prodloužení větve vodovodního 
řádu za cenu 43.824,80 Kč vč. DPH 

 prodloužení vodovodu na parc.č. 2967/19 v délce 35 m ul. Lesní 
za cenu 81.563,20 Kč vč. DPH
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III.1.20. Zasedání RO dne 8. července 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
    2 000,- Kč Bc. Zdeňku Wróblovi za 80 odběrů krve 
Poznámka: Byl vyznamenán Zlatým křížem III. třídy.
-Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor umístě-

ných v III. NP západního křídla objektu č. p. 1370/5 v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché společnosti ANO . . ., s. r. o., K Prádlu 3/934, 
Horní Suchá za cenu ročního nájemného 540,- Kč/m2 + DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá provedla pohlídku stávajícího veřejného osvětle-
ní na u. Kaštanová, Palárenská a Starodvorská a rozhodla o následují-
cím způsobu jeho rekonstrukce:

Poznámka: Lokalita za kulturním domem.
 všude tam, kde jsou v blízkosti sloupů VO betonové sloupy vzdušného 

vedení NN, převěsit na tyto místo původního záměru výstavby nových 
sloupů VO a výměny zemního vedení

 zemní vedení zachovat pouze na okrajích lokality (parkoviště před 
kulturním domem a chodník k PZF)

vzhledem k tomu, že zřejmě dojde částečně k jiné trase vedení VO nutno 
zpracovat projektovou dokumentaci  

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení 20 mil. Kč na indivi-
duální termínovaný vklad na dobu 2 let u Raiffeisen Bank s úrokovou 
sazbou 2,30 % p.a. s možností ukončit vklad po 12 měsících s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku HORNSTAV CZ s.r.o., 
Chrost 986, Horní Suchá, na vícepráce v rámci stavby „Zavlažovací sys-
tém pro školní hřiště u ZŠ na ul. Těrlické v Horní Suché“. Výše víceprací 
na výměnu stávající šachtice pro osazení čerpadla činí 40 387,59 Kč vč. 
DPH a výše víceprací na nové osazení akumulační nádoby (vytrženo ze 
země při záplavách) a práce s tím spojené činí 71 857,40 Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila:
a)  cenovou nabídku fa Allowance s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10 – Vi-

nohrady, na  spoluprací  pro dotace „Stavební úpravy objektu ZŠ česká 
na ul. Těrlické v Horní Suché - úspora energií“. Je to

 poradenská činnost při podpisu smlouvy s implementačním orgánem 
pro poskytnutí   podpory za cenu 20 000,-Kč + DPH 

 investiční dozor (vyplnění monitorovacích zpráv v informačním sys-
tému, kontrola faktur z hlediska správnosti vůči impl. orgánu) za cenu 
15 000,-Kč +  DPH 
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 závěrečné  vyhodnocení akce  za cenu 30 000,- Kč + DPH.
b)  mandátní smlouvu na přípravu a realizaci projektu „Stavební úpravy 

objektu ZŠ Těrlická 969 Horní Suchá- úspora energií“ – dotace, uzavře-
nou mezi Obcí Horní Suchá  a fa Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 
101 00 Praha 10 – Vinohrady, zastoupenou jednatelem Lubomírem 
Chalupou. Cena za plnění předmětu díla celkem je 65.000,-Kč bez  DPH 
s tím, že cena za investiční dozor je závislá na délce doby tj. měsících 
provádění stavebních prací.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu na výkon zadava-
telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a RECTE. CZ, s.r.o., 
Matiční 730/3, Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelem Pe-
trem Hnízdou pro zadání veřejné zakázky na stavby „Stavební úpravy 
TJ č. pop. 869, Horní Suchá“ a „Stavební úpravy TJ č. pop. 869, Horní 
Suchá, realizace úspor energie“. Cena zadavatelské činnosti je 78 000,-
Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí 
Horní Suchá a  ATRIS s.r.o., Soběšovice 270, zastoupenou Ing. Ladisla-
vem Zahradníčkem na zpracování projektové dokumentace pro stavbu 
„Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá –II. eta-
pa“. Jedná se o PD pro stavební povolení vč. IČ v rozsahu uvedeném 
v nabídce a vyřízení stavebního povolení. Cena díla je 396 000,-Kč   vč. 
DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000,- Kč p. Hedvice Káňové, U Zastávky 402/1, Horní Suchá.

III.1.21. Mimořádné zasedání RO dne 13. července 2010

-Rada Obce Horní Suchá po zrušení zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku  „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum 
v Horní Suché“ rozhodla o zahájení nového zadávacího řízení pro tuto 
podlimitní veřejnou zakázku, která bude  zadaná v užším řízení  o ve-
řejných zakázkách za těchto podmínek: 

 zadávací řízení bude zahájeno bezodkladně
 stavba bude zahájena bezprostředně po ukončení zadávacího řízení 

a podpisu smlouvy o dílo i za cenu ohrožení či vypuštění jedné plesové 
sezóny

 jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena
-Rada Obce Horní Suchá schvaluje mandátní smlouvu na výkon zadava-

telské činnosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a fa RECTE. CZ, s.r.o., 
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Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou jed-
natelem Petrem Hnízdou, pro zadání veřejné zakázky„ Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. Cena za-
davatelské činnosti je 96.000,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu komise pro posouzení 
nabídek na  veřejnou zakázku „Bytový dům na ul. Stonavské v Horní 
Suché“. Komise pracovala ve složení p. Josef Žerdík, p. Jana Šenková, 
p. Jan Charvát, p. Mária Sládečková, p. Martin Miczka. Posouzení na-
bídek provedla  komise pro posouzení nabídek v souladu se zadávacími 
podmínkami zadavatele. Uvedená tabulka je vyhodnocením splnění zá-
konných požadavku zadavatele:

Zákonné požadavky a požadavky zadavatele splnily nabídky uchazečů: 
Beskydská stavební, a.s.                                    
SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s.              
Sdružení - VS - Invest a.s. a Pozemní stavitelství Zlín 
Poznámka: Dalších 6 společností nesplnilo zadávací podmínky. Rada obce 

rozhodla o jejich vyloučení.
-Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo na výkon autorského 

dozoru pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Hor-
ní Suchá“ uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá  a společnosti IGEA s.r.o., 
Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1, zastoupenou Ing. Petrem Kotlánem jed-
natelem společnosti. Cena za provedené dílo bude 169.000,-Kč bez DPH.

III.1.22. Zasedání RO dne 22. července 2010

-Rada Obce Horní Suchá souhlasila s využíváním prostor skipové věže F-4 
v areálu PZF v rozsahu uvedeném v žádosti velitele JSDH Horní Suchá 
p.Krhovjaka, došlé na OÚ Horní Suchá s tím, že ve vzájemné dohodě 
budou stanoveny práva a povinnosti obou stran. Tuto nutno předložit 
radě obce ke schválení.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyřazení majetku – motorové vozidlo 
AVIA A 31 K/5, RZ KIA 03-27, v provedení speciální požární vozidlo, 
rok výroby 1985 dle návrhu likvidační komise.

-Rada Obce Horní Suchá schválila prodej motorového vozidla AVIA A 31 
K/5, RZ KIA 03-27, v provedení speciální požární vozidlo, rok výroby 
1985, výrobní číslo motoru 11487, výrobní číslo podvozku P13219, tech-
nická prohlídka platná do 19. 5. 2011.

-Rada Obce Horní Suchá zařadila cyklostezku vedoucí z centra obce (síd-
liště Chrost) k hranici katastrálního území s městem Havířov podél po-
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toka Sušanka s odbočením k areálu TJ Depos do seznamu plánovaných 
investičních akcí.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení firmy RN EXPRES s. 
r. o. se sídlem U Stromovky 339/38, Havířov - Město a udělila souhlas 
s umístěním sídla této společnosti v nebytových prostorách v budově 
na adrese Na Františku č. 1370/5, Horní Suchá, jež užívá na základě 
nájemní smlouvy.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene 
uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Zbyszkem a Marií Kolodziejovými, 
J.Wericha 444/2, Havířov-Město na pozemcích parc. č. 943/1 a 942/7 
v k.ú. Horní Suchá za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč.

Poznámka: Jedná se o ulici Rámová.
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Kristinou a Antonínem Mynarzovými, Stonava 183,  
Stonava na pozemek parc.č. 2561/4 v k. ú. Horní Suchá. Jedná se o ka-
nalizační přípojku dešťové kanalizace.

Poznámka: Jedná se o ulici Dubová.
-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru České-

mu svazu včelařů, ZO, Horní Suchá na nákup oddělků včelstev ve výši 
3 000,- Kč. Poskytnutí dalších darů bude podmíněno uskutečněním mi-
nimálně jedné přednášky ze strany ZO ČSV v průběhu školního roku 
v každé základní škole v Horní Suché.

-Rada Obce  Horní Suchá schválila  dodatek ke smlouvě o dílo  uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a   fa JUBAR, spol. s r.o., Stonava  842, Stonava, 
pro stavby „Prodloužení vodovodního řádu na parc. č. 2559/1 v Horní 
Suché“, „Vodovodní řád na ul. Lesní a ul. Modrá v Horní Suché“ a „Vo-
dovodní řád na ul. Chalupnické v Horní Suché“, kterým se mění cena 
díla. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací a to o 125 388,-Kč vč. DPH. 
Cena díla celkem je 1 834 830,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o odečítací službě uzavřenou 
mezi Obcí Horní Suchá a ENBRA, a. s., organizační složka Energetika, 
pro objekty – bytový dům Chrost č. p. 1177 a 1178, Horní Suchá. Částka 
za 1 byt a rok je stanovena ve výši 40,- Kč + DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy Projekt 2010, 
s.r.o., Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, na zpracování projektové doku-
mentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro pro-
vádění stavby vč. IČ  pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních 
vod v obci Horní Suchá - posun čerpací stanice. Cena díla je 222 000,- 
Kč vč. DPH.
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-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí 
a) Protokol o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Bytový dům 

na ul. Stonavské v Horní Suché“. Komise pracovala ve složení  p. Josef 
Žerdík, Ing. Karol Siwek,p. Jan Charvát, Ing. Petr Chlebík, p. Mária 
Sládečková. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise v souladu 
s jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou 
cenou. 

Nabídkové ceny  uchazečů, kteří splnili kvalifikaci v požadovaném rozsa-
hu:

Uchazeč Nabídková cena bez DPH
Beskydská stavební, a.s. (2) 19 527 654,00 Kč

SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. (3) 24 634 525,00 Kč
Sdružení  VS - Invest a.s. a Pozemní  stavitelství 

Zlín (5)
24 299 387,00 Kč

Nabídkové ceny uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky zadavatele 
včetně sestavení celkového pořadí:

Uchazeč Nabídková cena bez DPH Pořadí dle výše nabídkové ceny
SSKA-Stavební společnost Kar-

viná, a.s. (3)
24 634 525,00 Kč 3.

Sdružení VS - Invest a.s. a
Pozemní stavitelství Zlín (5)

24 299 387,00 Kč 2.

-Rada Obce Horní Suchá:
a) vyloučila z důvodu nepřeložení zdůvodnění mimořádně nízké nabídko-

vé ceny uchazeče:
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.
Sídlo:  Třinec 
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky označené „By-

tový dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“ a uzavření smlouvy s uchaze-
čem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídko-
vou cenou, a to :  

Sdružení VS - Invest a.s. a Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Nabídková cena bez DPH: 24 299 387,00 Kč

III.1.23. Zasedání RO dne 5. srpna 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru spol. 
 RITEX s.r.o., Borovského 878/10a, Karviná - Ráj ve výši 5 000,-Kč.
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-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Klubu vodního lyžování Haví-
řov, o.s.  schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zá-
vody evropského poháru ve vodním lyžování Grand Prix of the Cable 
2010. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě ze uzavřené mezi 
Obcí Horní Suchá  a HORNSTAV CZ s.r.o, Chrost 986, Horní Suchá za-
stoupenou Miroslavem Židkem a Jiřím Skupinem, jednateli, pro stavbu 
„Zavlažovací systém pro školní hřiště u ZŠ české na ul. Těrlické v Horní 
Suché“, kterým se mění cena díla a termín ukončení stavebních prací. 
Cena víceprací je celkem 126 587,85 Kč vč. DPH, cena díla je celkem 
341 619,22 Kč vč. DPH. Termín ukončení prací je 10. 8. 2010. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila vypovězení nájemní smlouvy neby-
tových prostor firmy Karel Dedek, Centrum 126 v obci Horní Suchá. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, nájemní vztah 
bude ukončen k 30. 11. 2010. Rada obce zároveň pověřila starostu obce 
Ing. Jana Lipnera podpisem oznámení o ukončení nájmu. 

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Polského kulturně – 
osvětového svazu, místní skupiny v Horní Suché o finanční pomoc při 
rekonstrukci Domu PZKO a tuto předkládá zastupitelstvu obce s tím, že 
jakékoliv další jednání navrhuje podmínit předložením ze strany 

 PZKO:
 výkazu výměr a oceněného rozpočtu celé stavby prováděné PZKO
 potvrzení o  přidělení finančních prostředků Polské republiky
 provedení výběrového řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřej-

ných zakázkách
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o koupi motorového vozidla 

uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Obcí Markvartice, č.p. 59, zastou-
penou Františkem Šolcem, starostou, na prodej motorového vozidla 
AVIA A 31 K/5, RZ KIA 03-27, v provedení speciální požární vozidlo, 
rok výroby 1985 za cenu 15 000,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá  a EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 7/22, 

 Ostrava – Vítkovice zastoupenou Ing. Romanem Beránkem, jednate-
lem společnosti, pro stavbu „Odstranění vlhkosti soklu objektu kostela 
Sv. Josefa v Horní Suché“, kterým se mění cena díla o cenu víceprací 
a o termín ukončení stavebních prací. Cena víceprací je 106 582,26 Kč 
vč. DPH, celková cena díla je 1 485 680,03 Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku kostela v Malenovicích (okres 
Frýdek Místek), jenž byl opraven stejnými technologiemi, které jsou 
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v budoucnu plánovaný i u kostela v Horní Suché. Jedná se zejména 
o zahlazení a nátěr původní břízolitové omítky bez jejího nákladného 
oklepání.

III.1.24. Zasedání RO dne 19. srpna 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem části výrobní plochy haly č. 
p. 1395 o výměře 447 m2 v Průmyslové zóně František v Horní Suché 
společnosti MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za cenu ročního nájemného 660.- 
Kč/m2 + DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a PROJEKTSTUDIO EUCZ, S.R.O., Spartakov-
ců 6014/3, Ostrava – Poruba, na zpracování projektové dokumentace 
pro stavbu „Stavební úpravy mechanické a zámečnické dílny na parc.č. 
1055/3 a 1055/36 v PZ František v Horní Suché“, kterým se mění před-
mět díla, cena díla a termín ukončení projekčních prací. Cena víceprací 
je 162 000,- Kč vč. DPH, cena díla celkem je 1 527 600,- Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá udělila výjimku z počtu žáků v šesti třídách  Zá-
kladní školy a mateřská školy s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá, a to na po-
čet 67 v šesti třídách. Celkem je snížen počet žáků o šest v šesti třídách 
Základní  školy. Dofinancování tohoto rozdílu (mzdy) z prostředků obce 
nutno zohlednit při sestavování rozpočtu obce na rok 2011.

-Rada obce Horní Suchá rozhodla o jmenování hodnotící komise pro veřej-
nou podlimitní zakázku zadanou v otevřeném řízení o veřejných zakáz-
kách. Jmenovala  hodnotící komisi pro výběr dodavatele na stavební 
práce pro veřejnou zakázku stavby „ Stavební úpravy TJ č.pop. 869, 
Horní Suchá“ a „ Stavební úpravy TJ č.pop. 869, Horní Suchá, realiza-
ce úspor energie“ vyhlášené v informačním systému veřejných zakázek. 
Hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otvírání obálek s na-
bídkami.

Členové hodnotící komise pro výše uvedenou veřejnou zakázku:
1) p.Josef Žerdík Náhradníci:                         1) p. Martin Miczka
2) Ing. Karol Siwek                                         2) p. Marie Dědková
3) Ing. Petr Chlebik                                          3) RNDr. Romana Bandíková
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4) p. Jan Charvát                                           4) Ing. Ivo Jančar
5) p. Mária Sládečková                                  5) Ing. Marian Pilch
6) Ing. Jan Bárta                                            6) p. Jana Šenková
-Rada Obce Horní Suché schválila Smlouvu o dílo  uzavřenou mezí Obcí 

Horní Suchá a společnosti Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostra-
va – Vítkovice, zastoupenou Ing. Ivanem Nevyjelem ředitelem společ-
nosti na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a sta-
vební povolení, dokumentace pro provádění stavby vč. IČ pro stavbu 
„Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá - změna 
č. 1- posun čerpací stanice na ul. Potoční“. Cena díla je 222.000 Kč 

 vč. DPH.  
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provedení překládky pod-

zemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě pro stavbu „Sta-
vební úpravy  ZŠ s polským vyučovacím jazykem Těrlická 407 v Horní 
Suché - zateplení fasády“ uzavřenou mezi  stavebníkem Obcí Horní Su-
chá a společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Pra-
ze 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 zastoupenou Ing. Břeti-
slavem Boháčem, supervizorem pro výstavbu sítě na základě pověření 
z 3.11.2008.

III.1.25. Zasedání ZO dne 19. srpna 2010

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
 informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
 informace z jednání Kontrolního výboru
 informace z jednání Finančního výboru
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí dotace a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uza-
vřené mezi Moravskoslezským krajem, 28 října 117, Ostrava, zastoupe-
ným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Obcí Horní Suchá  
na projekt regenerace brownfieldu „Areál bývalého černouhelného dolu 
František – skipová věž F4“ v obci Horní Suchá ve výši 588 000,-Kč. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 100 000,-Kč pro TJ Depos Horní Suchá na zajištění provozu TJ 
ve druhém pololetí roku 2010. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 200 000,-Kč Florbalovému klubu Horní Suchá na zajištění pro-
vozu klubu v roce 2010.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo záměr prodeje pozemku par-
c.č.1550 v k. ú. Horní Suchá.
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Poznámka: Pozemek na ulici Potoční.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru pozemků parc.č. 

583,1661/19,1661/20,1661/23 a 1661/26 v kat. území Horní Suchá 
od Anny Faberové, bytem Kpt.Jaroše 787, Orlová - Lutyně do majetku 
obce.

Poznámka: Pozemky na ulici Drážní. 
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.  

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá delegovalo Ing. Jana Lipnera zástup-
cem Obce Horní Suchá na valné hromady společnosti KIC Odpady, a. s. 
a Ing. Mariana Pilcha, náhradníkem zástupce obce Horní Suchá.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo dodatek ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřené mezi 
budoucí prodávající Obcí Horní Suchá  a budoucí kupující EXELSIOR 
GROUP s.r.o. , Jana Palacha 538, Nový Bohumín, zastoupenou Rado-
mírem Prusem, jednatelem, jehož předmětem je navýšení ceny nemovi-
tostí. Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu na 5 070 000,-Kč 
bez DPH.

III.1.26. Zasedání RO dne 2. září 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu na dodávku pitné vody a od-
vádění odpadních vod uzavřenou mezi Danielem Zotykou, Mánesova 
14/528, Havířov - Město a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní 
Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Předmětem 
smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod za cenu: 

 vodné  31,24 Kč + DPH
 stočné 25,91Kč + DPH                               
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-

nou mezi MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 
Ostrava zastoupenou p. Juliem Vidou, jednatelem a Obcí Horní Suchá . 
Předmětem smlouvy je pronájem části výrobní plochy haly v objektu č. 
p. 1395. Cena nájmu měsíčně činí 24 585,- Kč + DPH.

Poznámka: Objekt se nachází v PZF. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu. Příjmy rozpočtu se 

zvyšují o 600 tisíc Kč, výdaje rozpočtu se zvyšují o 600 tisíc Kč.
-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 

1 000,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, 
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se sídlem Praha 10, Hájek 88, jednající předsedou Ludvíkem Hessem. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 

5 000,- Kč p. Marii Schurovcové - pro opatrovance Jana Stankoviče , 
trvale bytem Horní Suchá, Vnitřní 833, na zakoupení otopu, z důvodu 
nepříznivé sociální situace.

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
 Kč 3000,- panu MVDr.Stanislavu Ciencialovi,Těrlická 264/3, 735 35 

Horní Suchá. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila Nájemní smlouvu uzavřenou mezi 

pronajímatelem Obcí Horní Suchá a nájemcem Radimem Zembolem 
a Pavlínou Kameníkovou, oba bytem Vnitřní 825/27, 735 35 Horní Su-
chá na pozemek parc.č.747/16 v k. ú. Horní Suchá na dobu neurčitou 
za cenu 1099,- Kč za rok.

Poznámka: Pozemek se nachází na ulici Vnitřní.
-Rada Obce Horní Suchá schválila vypovězení nájmu bytu č. 2, o velikosti 

1+2 I.kat., s tří měsíční výpovědní lhůtou. Nájem zanikne ke dni 31. 12. 
2010, p. Vlastislava Burdy, Chrost 1178/4 v obci Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá stanovila prodejní cenu dřevní štěpky vyráběné 
a prodávané obcí na 150,- Kč za m3.

-Rada Obce Horní Suchá  udělila výjimku v počtu žáků ve  třídách  Zá-
kladní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, 
Těrlická 969, Horní Suchá, a to takto:

-z počtu 24 v 1. třídě MŠ na počet 28 
-z počtu 24 v 2. třídě MŠ na počet 28
-z počtu 24 v 3. třídě MŠ na počet 28
-z počtu 24 v 4. třídě MŠ na počet 28
Celkem je počet dětí zvýšen na celkem 112 žáků v Mateřské škole. Rada 

Obce Horní Suchá si je vědoma povinnosti dofinancování případných 
zvýšených nákladů spojených s udělením výjimky. Prokazatelně zvýše-
né náklady budou zohledněny při schvalování rozpočtu školy.  

-Rada Obce Horní Suchá neschválila záměr pronájmu části pozemku par-
c.č.1550 v k.ú. Horní Suchá.

Poznámka: Pozemek se nachází na ulici Potoční.
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa EKOFAS 

spol. s r.o., Tavičská 7/226, Ostrava – Vítkovice, pro stavbu „Odstra-
nění vlhkosti soklu objektu kostela Sv. Josefa v Horní Suché“. Jedná 
se o stavební práce: provedení sanačních omítek v rozsahu stávajícího 
otlučení tj. od soklu po podokenní parapety po celém obvodu objektu 
za cenu 439 948,-Kč vč. DPH. 
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-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek k dohodě o vypořádání vzá-
jemných závazků  uzavřené mezi Římskokatolickou farností Horní Su-
chá, Školní 450/2, 735 35 Horní Suchá, IČ zastoupenou  statutárním 
zástupcem Mgr. Miroslavem Kazimierzem, dodavatelem EKOFAS spol. 
s r.o. Tavičská  č.p.  2261/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zastoupenou 
Ing. Romanem Beránkem jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá 
pro stavbu „Odstranění vlhkosti soklu objektu kostela Sv. Josefa v Horní 
Suché“. Celková cena víceprácí  je 439 948,-Kč vč. DPH. Plátce Římsko-
katolická farnost Horní Suchá, Školní 450/2, 735 35 Horní Suchá za-
platí zhotoviteli stavby tj.  společnosti EKOFAS spol. s r.o. Tavičská  č.p.  
2261/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za provedení stavebně montážních 
prácí  na opravu kostela a to 87 989,60,-Kč vč. DPH. Cenu 351 958,-Kč 
vč. DPH zhotoviteli zaplatí  objednatel  stavebních prací tj. Obec Horní 
Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá schválila jako nejvýhodnější nabídku pro veřejnou 
zakázku na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Zřízení no-
vého přechodu pro chodce přes ul. Stonavskou v prostoru křižovatky s ul. 
Chrost v Horní Suché“ fa JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu na výkon zadavatel-
ské činnosti pro veřejnou zakázku, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá 
a fa STILT PROJETS s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc- Chválkovi-
ce, zastoupenou Klárou Slaninovou, jednatelkou společnosti. Cena za za-
davatelskou činnost pro  veřejnou zakázku na stavební práce pro stavbu 
„Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“ je 45 000,-
Kč bez DPH tj. 54.000,-Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí a projednala zprávu o vyhodno-
cení nabídek předloženou hodnotící komisí pro veřejnou zakázku „Sta-
vební úpravy a přístavba objektu TJ č.p. 869, Horní Suchá“ a „Stavební 
úpravy objektu č.p. 869, Horní Suchá - realizace úspor energie“.  

Cena díla je stanovena ve výši 14.481.514, Kč bez DPH.
-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Ondřeje Brody, Stavební /1220, 

Horní Suchá a schválila poskytnutí finančního daru ve výši  4 000,- Kč 
na pokrytí nákladů spojených se sportovní činnosti. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy na by-
tové jednotky:

 č.2 na ul. K Prádlu 1373/25a v Horní Suché , v  I. podlaží o  velikosti 
1+2 s Libuší Konopkovou, Pensijní  702/2 Horní Suchá s termínem obsa-
zení od 15 září 2010,

 č. 4 na ul. K Prádlu 1373/25a v Horní Suché, ve II. podlaží o velikosti 
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l+2 s p. Miluší Tomanovu, Na Kempce 3/688, Horní Suchá, s termínem 
obsazení od  15 září 2010,

 č. 12 na ul. Lokalitní 1179/2  v Horní Suché, ve IV. podlaží o velikos-
ti 1+3 s  Gabrielou Kratochvílovou, Dr. Glazera 1215/15, Horní Suchá, 
s termínem obsazení od 15 září 2010.

 1. náhradník – p. Barbora Kameníková
III.1.27. Zasedání RO dne 16. září 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa LIFTCOMP a. s., 
Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava – Poruba, na provedení opravy 
nákladního výtahu A2N 1000 kg v těžní věži F – 4 v PZF. Cena prací + 
dodávky materiálu činí 617 160.- Kč včetně DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila tato dílčí pravidla týkající se vydávání 
obecního tisku („Informátoru“) a jeho obsahu:

 v obecním tisku nebudou zveřejňovány jakékoliv politické reklamy, 
volební programy či jiné články podobného charakteru. Výjimkou může 
být speciální volební  vydání, kde budou zveřejněny volební programy 
všech stran kandidujících v obci, pokud se na tomto shodnou. Náklady 
na toto vydání by bylo plně hrazeno politickými stranami či hnutími 
a obec by v tomto případě vykonávala pouze koordinační činnost. Ani 
v tomto případě nebudou zveřejněny materiály, které by osočovaly ja-
koukoliv politickou stranu či hnutí.

 pokud má politická strany či hnutí pozvánku na akci jím pořáda-
nou, může tak učinit formou placené inzerce.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a  Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 
702 00 Ostrava, zastoupenou  Ing. Petrou Chovaniokovou, generální 
ředitelkou a předsedkyní představenstva na koordinaci a metodické ve-
dení příjemce dotace tj. obce Horní Suchá v procesu zpracování studie 
„František – skipová věž F4“  za  cenu 84 000,- Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o realiza-
ci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické ener-
gie uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá  a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 020 Děčín 4, zastoupenou Ing. Miroslavem Broskevičem. 
Předběžný odhad celkových realizačních nákladu na přeložku činí 
3.060.000,00 Kč vč. DPH. Předběžný odhad celkové ceny za zpracování 
dokumentace pro provedení stavby a inženýrskou činnost bude činit 
max. 306.000,00,- Kč vč.DPH.

-Rada Obce Horní Suchá schválila odpis následujících pohledávek:
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a) Pokuta uložená komisí k projednávání přestupků ve výši 700,- Kč, Júli-
usovi Maculovi, který zemřel bez majetku.

b) Náklady řízení uložené komisí k projednávání přestupků ve výši 1.000,- 
Kč, Stanislavu Jurčíkovi, který zemřel bez majetku.

c) Pokuta uložená komisí k projednávání přestupků ve výši 800,- Kč, Petrovi 
Horákovi, kdy spis byl Policií ČR oznámen se špatným datem narození. 

 Ztráta níže uvedených spisů a případný vznik škody bude řešen škodní 
komisí Obcí Horní Suchá: 

a) Pokuta uložená komisí k projednávání přestupků ve výši  500,-  Kč, Mi-
loši Dunkovi.

b) Pokuta uložená komisí k projednávání přestupků ve výši 500,- Kč, Aloi-
su Spáčilovi.

-Rada Obce Horní Suchá schválila  Smlouvu o nájmu bytu č.3 velikosti 
3+1 v 1.NP domu č.p.1015 v Horní Suché na ulici K Prádlu 25 se společ-
nými nájemci Markem a Romanou Chwistkovými za těchto podmínek:

 cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje 
 na 30,-Kč/m2/měsíc
 stanovuje nájemci při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil 

peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za   plnění posky-
tovaná s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti   
s nájmem dále jen  kauci ve výši 13 623,- Kč

-Rada Obce Horní Suchá schválila snížení nájemného nebytových prostor 
Dělnického domu, Centrum 231 v Obci Horní Suchá takto:

 v období od 1.10. 2010 slevu na nájmu ve výši 100%, nájemné 
 bude 0,-Kč + DPH
-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu hodnotící komise o ot-

vírání a  posouzení  nabídek  pro veřejnou zakázku „Rozšíření sálu 
a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“. Hodnotící 
komise plnila i funkci komise pro otvírání obálek s nabídkami. Hodno-
tící komise pracovala ve složení p. Josef Žerdík, Ing. Ing. Petr Chlebik, 
Ing. Ivo Jančar, p. Dědková, Ing. Jan Bárta, p. Sládečková.

Hodnotící komise po posouzení nabídek uchazečů navrhuje zadavateli, 
aby rozhodl o uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to: 

 Uchazeč: VAPES CE s.r.o.
Sídlo:  Horní Suchá, Stonavská 51/6
-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě  uzavřené mezi Obcí Horní 

Suchá a společnosti STASPO, spol. s r.o.,Těšínská 254, 
 716 00 Ostrava – Radvanice, zastoupenou Svatoplukem Madrym, jednatelem 
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společnosti na provádění stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku 
stavby „Odkanalizování a čištění odpadních vod v Obci Horní Suchá“. Stavební 
práce budou v roce 2010 provedeny  a fakturovány zhotovitelem pouze do výše 
20.000.000,-Kč vč. DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
 1 000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu org.č.16 v Horní Suché.

III.1.28. Zasedání RO dne 30. září 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi 
společnosti Ingredia s. r. o., Dolní Marklovice 47, 735 72 Petrovice u Karviné, 
zastoupenou p. Liborem Prusem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem 
smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1055/1, v k. ú. Horní Suchá, plo-
cha E2 v Průmyslové zóně František. Cena nájmu ročně činí 31 050,- Kč + DPH.

-Rada Obce Horní Suchá přizvala ředitelku Základní školy a mateřské školy, Hor-
ní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Mgr. Ilonu Cha-
lupovou a ekonomku p. Taťánu Hanušovou, která předložila písemně zprávu 
o činnosti školy za uplynulé čtvrtletí a popis plnění zadaných úkolů,  čerpání 
rozpočtu a čerpání energií. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 3. čtvrtletí 2010 ve výplat-
ním termínu za září 2010 ředitelce základní školy Mgr. Iloně Chalupové ve výši 
15 000,- Kč.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí informaci o kladném vyjádření kraj-
ského ředitelství Policie České republiky k projektu  nového dopravního značení 
a omezení provozu vozidel nad 12t na silnicích II. třídy v prostoru Český Těšín 
– Frýdek Místek, včetně silnice II/474.

Poznámka: Ulice Těrlická.
-Rada Obce Horní Suchá přizvala ředitele Základní školy a mateřská školy s pol-

ským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 
407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymuse. Ředitel školy podal písemnou zprá-
vu o činnosti školy za uplynulé čtvrtletí, zprávu o řešení úkolů, tabulky spotřeb 
energií a čerpání rozpočtu  školy za rok 2010.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 3. čtvrtletí 2010 
ve výplatním termínu za září 2010 řediteli základní školy Mgr. Prymu-
sovi ve výši 13 000,- Kč. 

-Rada Obce Horní Suchá zamítla námitky proti rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy na veřejnou za-
kázku „Stavební úpravy a přístavba objektu TJ č.p. 869, Horní Suchá 
a Stavební úpravy objektu TJ č.p. 869 – realizace úspor energie“ poda-
né firmami:
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 1) RESA –sanace a rekonstrukce spol. s.r.o., Šalounova 778/18, 703 00 
Ostrava Vítkovice, zastoupena Ing. Stanislavem Starzycnym

2) O.K.D.C. mont. s.r.o., Pavlovova 3059/40, 70030 Ostrava –Jih, zastou-
penou Ing.Tomášem Novákem. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila znění kroniky obce Horní Suchá za rok 
2009.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí zpracova-
nou spol. NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395, 735 64 Havířov – Pro-
střední Suchá, pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím 
jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché – zateplení fasády “. Jedná 
se o tyto stavební práce:

 montáž a dodávka střešních lapačů 16 ks za cenu 57.416,11 Kč bez 
DPH

 chránička telekomunikačních kabelů  v římse  32 m za cenu 1.456,-
Kč bez DPH

 dodávka a montáž sněhových zachytávačů, úprava žlabů  za cenu 
7.657,62 Kč bez DPH

 poklop plastový ( kanál dvůr) za cenu 6.828,- Kč bez DPH 
 provedení nové venkovní dešťové a splaškové kanalizace pro objekt 

ZŠ za cenu 517 269,78 bez DPH
 náklady na zařízení staveniště 954,- Kč bez DPD + přesun hmot 

24,66 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem 591 606,14 Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace-před zateplením
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Práce na zateplení fasády PZŠ-stav 1.8.2010

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Zateplení fasády PZŠ.“

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa IGEA s.r.o., Na Val-
še 3, Ostrava, na zpracování požadované dokumentace pro účely podá-
ní žádosti o dotace z OPŽP pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpad-
ních vod v obci Horní Suchá – Lokalita Kouty II“. Jedná se o tyto práce:

 přepracování technologie čištění, a to na nejlepší dostupnou v dané 
oblasti, za cenu 75 000,- Kč bez DPH

 přepracování rozpočtu pro celou lokalitu Kouty II v současné cenové 
úrovni, za cenu 45 000,- Kč bez DPH

 aktualizace ekonomické studie dle bodu 1,2 viz výše, za cenu 
 6 000,- Kč
 1x vyhotovení samostatné kompletní dokumentace Kouty II za cenu 

6 500,- Kč bez DPH
 technická pomoc při zpracování žádosti o dotaci, za cenu 
 600,- Kč/hodinu + 7,- Kč/km, maximálně však 25 000,- Kč bez DPH
Termín dodání do 40 dnů od potvrzení závazné objednávky, případně 

oboustranně potvrzené smlouvy o dílo.

III.1.29. Mimořádné zasedání RO dne 8. října 2010

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Florbalového klubu Horní Su-
chá schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,- Kč na dopravu 
na mezinárodní florbalový turnaj V. Childer cup v Nižné, Slovensko.

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Juliuse Richtra, Těr-
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lická 2/501,735 35 Horní Suchá, na zpracování projektové dokumen-
tace včetně IČ pro stavbu „Rekonstrukce kotelny české ZŠ na ul. Těr-
lické v Horní Suché“. Cena projektových prací  dle cenové nabídky je 
65 400,-Kč vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o jmenování hodnotící komise pro kon-
cesní řízení malého rozsahu „Správa a provozování Zařízení rozvodu 
tepelné energie do průmyslové zóny František v Horní Suché“. Hodno-
tící komise bude plnit i funkci komise pro otvírání obálek s nabídkami. 

Složení hodnotící komise:  Náhradníci členů hodnotící komise:
1. člen: Ing. Jan Lipner - starosta       
1. náhradník : Mária Sládečková
2. člen :Ing. Jan Bárta        
2. náhradník: Martin Miczka
3. člen: JUDr. Tomáš Panáček       
3. náhradník: RnDr. Romana Bandíková 
-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek  ke smlouvě o dílo uzavřené 

mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem Ing. Petrem Chle-
bíkem, Pěší 2/444, 735 35 Horní Suchá, na zpracování projektové do-
kumentace pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu TJ Horní 
Suchá č.pop. 869 v Horní Suché“, kterým se navyšuje cena díla o cenu 
víceprácí a to o 40 000,-Kč bez DPH (PD elektro). 

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa VS projekt, s.r.o., 
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice, na zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby vč. inženýrské 
činnosti a rozpočtů na veřejné osvětlení v následujících lokalitách obce 

Horní Suchá: 
a) ul. Starodvorská, Kaštanová, Palárenská a Parková za cenu 31 200,00  

Kč vč. DPH
b) ul. K Prádlu za cenu 31 200,00  Kč vč. DPH
c) ul. Těrlická, křižovatka s ul. Polská za cenu  21 600,00  Kč vč. DPH
d) ul. Těrlická, křižovatka s ul. Zálesní za cenu  24 000,00  Kč vč. DPH

III.1.30. Zasedání ZO dne 8. října 2010

-Informace ze schůzí rady obce.
 -Informace z jednání Výboru pro životní prostředí:
 a) Sběrová soutěž pro žáky ZŠ, třídění odpadu v ZŠ a MŠ (obnovit systém 

třídění odpadu v základních a mateřských školách, zejména ve třídách) 
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 b) KIC - valná hromada   
 c) upřesnění návrhu akcí pro děti připravovaných na 
 „Den země“ ve školním roce 2010/2011.  
-Doporučení z oblasti velkých investičních akcí pro stanovení návrhu roz-

počtu na rok 2011 a návrhu rozpočtového výhledu na rok 2012, 2013:
  a) odkanalizování obce
 b) Centrum
 c) bytový dům
 d) Dělnický dům
 e) budova TJ 
 f) zateplení a výměna oken  
-Dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 

2010 od Moravskoslezského kraje.
-Smlouva o poskytnutí dotace PZKO dle rozhodnutí zastupitelstva obce ze 

dne 17. 12. 2009 uzavřena mezi dárcem Obcí Horní Suchá a obdarova-
ným Polským kulturně osvětovým svazem-Místní skupina v Horní Su-
ché na rekonstrukci objektu čp.358 na ul.Centrum  ve výši 800.000,-Kč

-Další dotace PZKO na rekonstrukci Domu PZKO v Horní Suché - ZO uklá-
dá zařadit další dotaci ve výši 500 000 Kč do rozpočtu obce na rok 2011.

-Usnesení:
Ing. Karol Siwek provedl rekapitulaci návrhu usnesení včetně úpravy 

bodů. Konstatoval, že k jednotlivým bodům návrhu usnesení bylo hlaso-
váno během jednání, lze tudíž tento návrh usnesení  považovat za usne-
sení zastupitelstva obce ze dne 8. 10. 2010.
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Poslední zasedání ZO v roce 2010

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZO-Poslední zasedání 2010“.

III.1.31. Zasedání RO dne 14. října 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila koncesní smlouvu uzavřenou mezí Obcí 
Horní Suchá a společnosti GASCONTROL společnosti s r.o., Nový Svět 
59a/1407, 735 64 Havířov – Suchá, zastoupenou Mieczyslavem Mo-
lendou ředitelem společnosti na správu a provozování Zařízení rozvo-
du  tepelné energie do průmyslové zóny František v Horní Suché. Cena 
za zhotovení stavby je 11 374 627,- Kč bez DPH, cena za dodaný 

 1 GJ tepla je 280,00 Kč bez DPH. 
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 

Horní Suchá  a spol. VS projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00  Os-
trava –Vítkovice, zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem 
společnosti na zpracování projektové dokumentace pro stavby :

a) VO na  ul. Starodvorská, Kaštanová, Palárenská a Parková v Horní Su-
ché, za cenu      26 000,-  + DPH 20 %  5 200,-  = 31 200,00  Kč 

b) VO na ul. K Prádlu v Horní Suché, za cenu 26 000,- + DPH 20 %  5 200,-  
= 31 200,00  Kč 
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c) VO na  ul. Těrlická, křižovatka s ul. Polská v Horní Suché (přeložka 1ks 
sloup) za cenu 18 000,-  + DPH 20 %  3 600,-  =  21 600,00  Kč

d) VO na ul. Těrlická, křižovatka s ul. Zálesní v Horní Suché                                                                                     
za cenu 20 000,-  + DPH 20 %  4 000,-  = 24 000,00  Kč  

-Rada Obce Horní Suchá schválila objednávku na zpracování projektové 
dokumentace „Oprava propustku na ul. Končinovka“ firmou Ing. Pa-
vel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh. 
Cena za projektové práce je 15 120,00 Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suché schválila Smlouvu o dílo  uzavřenou mezí Obcí 
Horní Suchá a společnosti MADT a.s. Slezská 950, 735 14 Orlová - Poru-
ba, zastoupenou ing Richardem Juřicou obchodním ředitelem na pro-
vedení díla „Oprava střechy na objektu smuteční obřadní síně v Horní 
Suché“. Jedná se o opravu ploché části střechy. Cena za provedení díla 
je 668.180,00 Kč vč. DPH.    

-Rada Obce Horní Suché schválila:
a) Smlouvy o provedení zimní údržby v období 2010/2011 dle platného 

plánu zimní údržby místních komunikací uzavřené mezi Obcí Horní 
Suchá  a firmou Depos Horní Suchá, a.s. Solecká 1/1321, Horní Suchá 
a  dále s Žofií Šályovou, Stonavská 421/15, Horní Suchá . Ceny budou 
účtovány  za 60 minut celkové doby použití vlastních mechanizmů a to:

- u traktoru o výkonu motoru  do 80 kW  500,- Kč + DPH  
- u traktoru o výkonu motoru vyšším než 80 kW 750,- Kč + DPH 
b) Smlouvu o provedení zimní údržby v období 2010/2011 – 2013/14 dle 

platného plánu zimní údržby místních komunikací uzavřenou mezi 
Obcí Horní Suchá a Romanem Siwkem, Stonavská 66a/62, Horní Su-
chá. Ceny budou účtovány za 60 minut celkové doby použití vlastních 
mechanizmů a to:

 - u traktoru o výkonu motoru  do 80 kW  500,- Kč + DPH  
-  u traktoru o výkonu motoru vyšším než 80 kW 750,- Kč  + DPH 
-  cena za posyp komunikací činí 580,- Kč + DPH. Součástí ceny za posyp 

komunikací je rovněž dovoz inertního materiálu na posyp komunikací 
a jeho nakládka do sypacího zřízení. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu na dodávku pitné vody a od-
vádění odpadních vod uzavřenou mezi EXELSIOR GROUP s. r. o, Jana 
Palacha 538, 735 81 Nový Bohumín, zastoupenou p. Radomírem Pru-
sem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je dodávka 
pitné vody a odvádění odpadních vod za cenu: 

 vodné  31,24 + DPH
 stočné 25,91 + DPH                               
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-Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor – míst-
nosti č. 310 umístěné v III. NP západního křídla objektu č. p. 1370/5 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché dle Přílohy č. 1 společnosti 
FAL Services, 735 35 Horní Suchá, za cenu ročního nájemného 540,- 
Kč/m2  + DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nemo-
vitosti uzavřený mezi ANO …, s. r. o., K Prádlu 934/3, 735 35 Horní 
Suchá, zastoupenou p. Józefem Markem Kocańdou - jednatelem   a Obcí 
Horní Suchá. Dodatek  omezuje od 1. 11. 2010 předmět smlouvy, tj. plo-
chu nebytových prostor ve III. NP západního křídla objektu č. p. 1370/5 
o místnost č. 310. Plocha pronajímaných nebytových prostor se omezuje 
o 55,50 m2, měsíční nájemné nově činí 9 329,50,- Kč + DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000,- Kč p. Lukáši Marinimu za 80 odběrů krve. Poznámka: Byl vy-
znamenán Zlatým křížem III. třídy.

-Rada Obce Horní Suchá schválila odpis následujících pohledávek:
a) Pokuta uložená komisí k projednávání přestupků  ve výši 500,- Kč, Mi-

loši Dunkovi
b) Pokuta uložená komisí k projednávání přestupků ve výši 500,- Kč, Aloi-

su Spáčilovi
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí pro stavbu 

„Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím jazykem ul. Těrlická č.p. 
407 v Horní Suché -  zateplení fasády“ spol. NBS Invest, a.s., U Skle-
níků 1a/1395, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá. Jedná se o tyto 
práce: oprava střechy tmelením, montáž a dodávka říms vše za cenu 
26 846,91 Kč bez DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřenou  
mezi Obcí Horní Suchá a spol. NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395, 
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, zastoupenou Ing. Petrem Wagne-
rem, místopředsedou představenstva pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ 
s polským vyučovacím jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché – 
zateplení fasády“, kterým se navyšuje cena díla o cenu víceprácí a pro-
dlužuje termín ukončení stavby. Cena víceprácí je 618 452,65 Kč bez 
DPH. Cena díla celkem je 4 772 592,75 Kč bez DPH. Termín ukončení 
stavebních prací bude 15. 12. 2010. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a Juliusem Richtrem, Těrlická 2/501,735 35 Horní Suchá, 
na zpracování projektové dokumentace  pro stavbu „Rekonstrukce ko-
telny české ZŠ na ul. Těrlické v Horní Suché“. Cena díla je 65 400,-Kč 
vč. DPH. 
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-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá  a spol. IGEA s.r.o., Na Valše  3, 702 95 Ostrava 1, zastou-
penou Ing. Petrem Kotlánem, jednatelem společnosti  na zpracování po-
žadované dokumentace pro účely podání žádosti o dotace z OPŽP pro 
stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – 
Lokalita Kouty II.“ Cena díla je 132 500,-Kč bez DPH + 600,-Kč/hod+7,-
-Kč/km za technickou pomoc při zpracování dotace. Termín ukončení 
prací je do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na dodávky a pro-
vedení montážních prací  na překládku nadzemního zařízení veřejné 
komunikační sítě v rámci stavby „Stavební úpravy ZŠ s polským vy-
učovacím jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché - zateplení fasá-
dy“  s následným uložením tohoto zařízení do země na základě smlou-
vy o provedení přeložky uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a společností 
Telefónica O2 Czech republik, a.s. Cena stavebně montážních prací je 
30 834,63 Kč vč. DPH.

III.1.32. Zasedání RO dne 27. října 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě na dodávku tepel-
né energie uzavřený mezi PROENERGO TRADE  s. r. o., K Zimovudce 
364, Orlová, zastoupenou Ing. Jiřím Pirochtou, jednatelem a Obcí Hor-
ní Suchá, platný od 1. 7. 2010. Jedná se zvýšení ceny tepla v Průmyslové 
zóně František na 482,93.- Kč/GJ + DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi FAL Services s. r. o., 735 35 Horní Suchá, zastoupená p. Mag-
dalenou Wojas, jednatelkou  a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy 
je pronájem místnosti č. 310 v III. NP objektu č. p. 1370/5 v Průmyslové 
zóně František v Horní Suché. Cena nájmu měsíčně činí 2 527,50 Kč 

 + DPH.
-Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o využívání skipové věže F4 

v PZF v Horní Suché uzavřenou mezi HZS Moravskoslezského kraje, 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřech, územní odbor Karviná, Ost-
ravská 883/3, 733 01 Karviná – Fryštát, zastoupeným plk. Ing. Ivo Pi-
eterem, územním ředitelem HZS Moravskoslezského kraje a Obcí Horní 
Suchá  za účelem výcviku HZS.

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem 

 spol. VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava –Vítkovice, zastou-
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penou Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem společnosti, na zpraco-
vání projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy ul.Centrum 
a ul.Sportovní v Horní Suché“, kterým se navyšuje cena díla o cenu 
víceprácí a to o 81 100,00Kč bez DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa JANKOSTAV s.r.o., 
Štěpaňákova 31/714 , pro stavbu „Zřízení nového přechodu pro chodce 
přes ul. Stonavskou v prostoru křižovatky s ul. Chrost v Horní Suché“.  
Jedná se o přeložku sloupu veřejného osvětlení a podzemního hydrantu 
za cenu 45 245,00Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z prostřed-
ků Státního fondu rozvoje bydlení uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá 
a Státním fondem rozvoje bydlení, Dolní náměstí 192/9, 193/8, 779 00 
Olomouc, zastoupeným ředitelem Fondu JUDr. Janem Wagnerem. 
Smlouva určuje  poskytnutí dotace ve výši 2 889 555,00 Kč na výstavbu 
stavby „Bytový dům na ul. Stonavské, Horní Suchá“. 

-Rada Obce Horní Suchá delegovala p. Václava Zydra na jednání občan-
ské komise pro záměrem dotčené obce za účelem veřejné kontroly nad 
přípravou, realizací a provozem „KIC - Krajského integrovaného centra 
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“.  

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí „Výroční zprávu o činnosti ško-
ly za školní rok 2009/2010“ zpracovanou Základní školou a mateřskou 
školou, Horní Suchá, příspěvková organizace. 

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí „Výroční zprávu o činnosti ško-
ly za školní rok 2009/2010“ zpracovanou Základní školou a mateřskou 
školou s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková or-
ganizace. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na poskytnutí finančního daru 
ve výši 20 000,- Kč Občanskému sdružení Podané ruce – Projektu OSA 
Frýdek Místek, Zborovská 465, 738 02 Frýdek Místek, zastoupené ředi-
telkou projektu p. Helenou Fejkusovou.

-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
25 000,- Kč TJ Depos Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení výstavby veřejného osvětlení 
na ul. Havířské v Horní Suché do seznamu investičních akcí. 
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III.1.33. Ustavující zasedání ZO dne 9. listopadu 2010

Poznámka: Ustavující zasedání až do zvolení starosty řídil 
Rudolf Moldrzyk, nejstarší člen ZO.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí složení slibu všech čle-
nů zastupitelstva obce  ve znění:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky“. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání  určilo 
počet uvolněných členů zastupitelstva 2, a to starostu a místostarostu, 
s účinností od 9. 11. 2010.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání schválilo 
Volební řád zastupitelstva obce.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání zvolilo:
a) starostou Obce Horní Suchá Ing. Jana Lipnera
b) místostarostou Obce Horní Suchá Josefa Žerdíka

Oba uvolnění zastupitelé po zvolení - Ing. Jan Lipner, starosta stojí, vlevo 
sedí Josef Žerdík, místostarosta

c)  členy rady obce Horní Suchá Ing. Martina Adamiece, p. Evžena Faju,   
 Ing. Mariana Pilcha



120

První zleva Evžen Faja, první zprava Ing. Martin Adamiec, vedle sedí 
Ing. Marian Pilch

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání zřídilo 
Finanční výbor.  
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání zřídilo 
Kontrolní výbor.  
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání zřídilo 
Výbor pro národnostní menšiny.  
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém ustavujícím zasedání zřídilo 
Výbor pro životní prostředí.  
Poznámka: Složení výborů a komisí viz kapitola „Výbory a komise“.

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZO-Ustavující zasedání 2010“.

III.1.34. Zasedání RO dne 11. listopadu 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila zařazení dotace pro Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karvi-
ná - Mizerov, zastoupený předsedou Luďkem Rechbergem, na postupo-
vou soutěž v poskytování předlékařské první pomoci žáků ze základních 
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škol a víceletých gymnázií Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
ve výši 8 000,-Kč do návrhu rozpočtu obce na rok 2011. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí pro stavbu 
„Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím jazykem ul. Těrlická č.p. 
407 v Horní Suché -  zateplení fasády“ spol. NBS Invest, a.s., U Skleníků 
1a/1395, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá. Jedná se o tyto práce:

 výměna 2 ks stávajících proti dešťových žaluzií (tělocvična) za cenu 
4 646,- Kč bez DPH 

 vyvezení fekálií stávající žumpy za cenu 7 850,- Kč bez DPH
 výměna stávající dlažby  před hlavním vchodem  cca 9 m2 za cenu 

15 630,60 Kč bez DPH
 geodetické zaměření skutečného stavu nové venkovní jednotné kana-

lizace (dvůr ZŠ) za cenu 5 400,- Kč bez DPH
 doplnění dvou kanalizačních šachet DN 600 a úprava poklopu 1 ks 

kanal. šachty za cenu 69 446,51 Kč bez DPH 
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa JANKO-

STAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava, na dodávku stavebně mon-
tážních prací pro stavbu „Zřízení nového přechodu pro chodce v pro-
storu křižovatky s ul. Chrost v Horní Suché“. Jedná se o tyto stavební 
práce:

 nový chodník mezi přechodem a aut. zastávkou dl. cca 27 m  za cenu 
109 665,02 Kč bez DPH

Cena víceprácí celkem je 109 665,02 Kč bez DPH.
-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa EKOFAS 

spol. s r.o., Tavičská 7/226, Ostrava – Vítkovice,  pro stavbu „Odstra-
nění vlhkosti soklu objektu kostela Sv. Josefa v Horní Suché“. Jedná se 
o stavební práce: 

 hydrofobizační nátěr kamenného soklu za cenu 33 458,71 Kč bez 
DPH.

Cena víceprácí celkem je 40 150,51 Kč vč. DPH
-Rada Obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku pro veřejnou 

zakázku na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Odkana-
lizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá II. etapa SO 07 ul. 
Centrum II“ za Dělnickým domem fa JUBAR, spol. s r.o., Stonava 842, 
735 34 Stonava. Cena díla 577 405,90 Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Slezské humanity, o.s. huma-
nitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolská 1761, 
Karviná - Nové Město, schválila zařazení  finančního daru ve  výši

   150 000,- Kč do návrhu rozpočtu obce na rok 2011.
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-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení finančních prostředků 
na dobu 1 roku:

 10 mil. Kč u Volksbank, s úrokovou sazbou 2,03 % p.a.
 5 mil. Kč u spořitelního družstva Unibon s úrokovou sazbou 
   3,20 % p.a.
 5 mil. Kč u J & T Banky s úrokovou sazbou 3,50 % p.a.
Průběh hlasování 5 pro
-Rada Obce Horní Suchá pověřila prováděním svatebních obřadů kromě 

starosty a místostarosty  následující členy ZO:  Ing. Martin Adamiec, 
Ing. Marian Pilch. V polském jazyce bude oddávat Ing. Marian Pilch.

-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Základní školy a mateř-
ské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková or-
ganizace, Těrlická 407, Horní Suché o umístění pamětní tabule na bý-
valé „červené škole“ na ul. Sportovní č.p. 227. Rada obce nemá námitek 
k umístění pamětní tabule uvnitř školy v místě vstupu a pověřuje ře-
ditele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím 
Horní Suchá k předložení návrhu dalších kroků směřujících k realizaci 
tohoto záměru.

-Rada Obce Horní Suchá schválila Kupní a licenční smlouvu o nákupu vi-
deozáznamu do archivu Národního ústavu lidové kultury a jejich užití 
uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Národním ústavem lidové kultu-
ry, Zámek 672, Strážnice, zastoupený ředitelem PhDr. Janem Kristem. 
Jedná se o videozáznamy z akcí „Fedrování s folklórem“ 2006 – 2009 
poskytnuté bezplatně.

III.1.35. Zasedání RO dne 24. listopadu 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem části pozemku par. č. 1055/1 
v k. ú. Horní Suchá, označeného jako plocha C3 v Průmyslové zóně 
František v Horní Suché společnosti Speciální technologie, s. r. o., Hlu-
binská 917/20, 702 00 Ostrava o výměře cca 2 936 m2, za navržené 
nájemné, které činí ročně 9,- Kč/m2 + DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provedení zimní údržby 
v Průmyslové zóně František v Horní Suché v zimním období 2010/2011 
na komunikacích a parkovištích uzavřenou mezi firmou Viktor Topi-
arz, Stonava č. 449, Stonava a Obcí Horní Suchá. Cena za hodinu prá-
ce: 

 traktor o výkonu motoru 80 kW činí 500,- Kč bez DPH
 traktor o výkonu motoru 34 kW činí 378,- Kč bez DPH
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 za každý příjezd do PZF za účelem provedení zimní údržby 300,- Kč 
bez DPH  

-Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku provedení opravy 
elektroinstalace a připojení severní garáže objektu č. p. 1399/2 v k. ú. 
Horní Suchá (bývalá požární zbrojnice) v PZF, dílo provede Neba elek-
tro, s. r. o., Bedrnova 2884/8, Ostrava – Zábřeh za cenu 82 895,27 Kč 
včetně DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Florbalového klubu Horní 
Suchá ze dne 22. 11. 2010 schválila prominutí nájemného za užívání 
sportovní haly v době konání dětského florbalového turnaje „O pohár 
starosty Horní Suché“, který se uskuteční dne 4. 12. 2010. 

-Rada Obce Horní Suchá zařadila  do „Seznamu  investičních akcí a vět-
ších oprav Obce Horní“ níže uvedené akce:

 výstavba chodníku u ul. 6.srpna – úsek vchod na hřbitov – most přes 
trať ČD

 vybudování přechodu pro chodce (místa pro přecházení) na  silnici 
II/475 – ul. Dělnická u zastávek Horní Suchá, lékárna

-Rada Obce Horní Suchá navrhla Krajskému úřadu Moravskoslezského 
kraje, odboru školství, mládeže a sportu na ocenění ředitelku Základní 
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilo-
nu Chalupovou za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila  smlouvu o nájmu bytu č.5 velikosti 
1+1 v 2.NP domu č.p.1180 v Horní Suché na ulici Lokalitní 4 s Josefem 
Kocurem za těchto podmínek:

 cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje na 40,-
Kč/m2/měsíc

 v souladu s ustanovením § 686a odstavec 1) stanovuje nájemci při 
sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k za-
jištění nájemného a úhrady za   plnění poskytovaná s užíváním bytu 
a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti   s nájmem dále jen  kauci 
ve výši 8.166,- Kč

 smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.12.2010 do 30.11.2011 
s každoročním prodlužováním při splnění podmínek smlouvy

-Rada Obce Horní Suchá schválila ukončení nájmu bytu k 31.1.2011 ne-
prodloužením smlouvy o nájmu bytu č.4 v III.NP. o velikosti 1+3 manže-
lům Ladislavovi a Petře Novým, Stavební 1226/2a v obci Horní Suchá. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila:
a) zpětvzetí rozhodnutí o ukončení nájmu bytu č.2 ke dni 31.12.2010 o ve-

likosti 1+2 panu Vlastislavovi Burdovi, Chrost 1178/4 v obci Horní Su-
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chá neboť dlužné nájemné v celkové výši 20.249,-Kč bylo dne 15.11.2010 
uhrazeno

b) odložení splatnosti penále do 28. 2. 2011 ve výši 8 905,- Kč p. Vlastisla-
vu Burdovi na byt č.2, Chrost 1178/4, Horní Suchá, které vzniklo za ob-
dobí od 1.4.2009 do 31.10.2010.

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání členy finančního výbo-
ru k projednání následujících bodů:

a) žádost o dotaci pro TJ Depos Horní Suchá ve výši 50 000,- Kč na odmě-
ny pro trenéry.  

b) návrh rozpočtu na rok 2011. Rada obce projednala 1. verzi rozpočtu 
obce na rok 2011 ve výši 243 400 000,-

III.1.36. Mimořádné zasedání RO dne 29. listopadu 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek  ke smlouvě o dílo  uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a spol. NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395, Ha-
vířov – Prostřední Suchá, zastoupenou Ing. Jiřím Nutilem, předsedou 
představenstva pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ s polským vyučovacím 
jazykem ul. Těrlická č.p. 407 v Horní Suché -  zateplení fasády“, kterým 
se navyšuje cena díla o cenu víceprácí. Cena víceprácí je 130.220,21 Kč 
vč. DPH. Cena díla celkem je 5.857.331,41 Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek  ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá   a  fa JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 
Ostrava, zastoupenou  Lukášem Jankem, jednatelem společnosti pro 
stavbu „Zřízení nového přechodu pro chodce v prostoru křižovatky s ul. 
Chrost v Horní Suché“, kterým se navyšuje cena díla o cenu víceprácí. 
Cena víceprácí je 176.843,- Kč vč. DPH. Cena díla celkem je 2.245.122.-Kč 
vč. DPH.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené 
mezi Obcí Horní Suchá a fa EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 7/226, Os-
trava – Vítkovice, zastoupenou Ing. Romanem Beránkem, jednatelem 
společnosti pro stavbu „Odstranění vlhkosti soklu objektu kostela Sv. 
Josefa v Horní Suché“, kterým se navyšuje cena díla o cenu víceprácí 
a prodlužuje se termín ukončení prací do 30.11.2010. Cena víceprácí je 
40.150,51 Kč vč. DPH. Celková cena díla je 1.977.367,-Kč vč. DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá a fa Hornstav CZ s.r.o., Chrost 986/11, Horní Suchá, za-
stoupenou Jiřím Skupinem jednatelem, na provedení stavebně montáž-
ních prací pro stavbu „Oprava propustku na ul. Končinovka“. 
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Cena prací je 80.400,00 Kč vč. DPH.
-Rada Obce Horní Suché schválila Smlouvu o dílo  uzavřenou mezí Obcí 

Horní Suchá a společnosti Klempířství- Leszek Chodura, Přátelství 
8/131, Havířov-Životice, zastoupenou Leszkem Chodurou na provede-
ní  díla „Oprava střechy na objektu smuteční obřadní síně v Horní Su-
ché - šikmá část střechy “. Jedná se o opravu šikmé části střechy. Cena 
za provedení díla je 531.000,00 Kč vč. DPH.

III.1.37. Zasedání RO dne 9. prosince 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavře-
nou mezi Speciální technologie, s. r. o., Hlubinská 917/20, Ostrava, 
zastoupenou Ing. Michalem Bieleszem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. 
Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1055/1, v k. 
ú. Horní Suchá, plocha C3 v Průmyslové zóně František. Cena nájmu 
ročně činí 26 424,- Kč + DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek  ke smlouvě na dodávku tepel-
né energie uzavřené s PROENERGO TRADE  s. r. o., K Zimovudce 364, 
Orlová, zastoupenou Ing. Jiřím Pirochtou, jednatelem a Obcí Horní Su-
chá  platný od 1. 1. 2011. Jedná se o snížení ceny tepla v Průmyslové 
zóně František na 479,90.- Kč/GJ + DPH. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila „Kritéria k přijímání žádosti o obecní 
byty“. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt nebude přijata žada-
teli, který má jakoukoliv pohledávku vůči Obcí Horní Suchá.

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o přidělení bytu na ul. Chrost 1177 
v Horní Suché p. Romaně Vlašicové, Těrlická 24/969, Horní Suchá. 

-Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení do seznamu investic a vel-
kých oprav:

a) výstavby ul. Havířská 
b) přeložku koryta části bezejmenného přítoku potoka Koutňák
c) přejmenování akce č. 91 – místo oddrenážování je název nivelety a mo-

dulace terénu
d) nasvětlení přechodů pro chodce u obou základních škol v obci
-Rada Obce Horní Suchá vyhlásila grant na spolufinancování kulturních 

a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2011 dle podmínek, které 
budou zveřejněny na internetových stránkách obce a v Informátoru.
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III.1.38. Zasedání ZO dne 16. prosince 2010

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
 informace p. Márie Sládečkové, investičního referenta obce, o průbě-

hu stavby „Stavební úpravy Dělnického domu“
 informace Ing. Jana Bárty, investičního referenta obce, o průběhu 

stavby „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní, Horní Suchá“
 informace ze schůzí rady obce Horní Suchá 
 informace z jednání finančního výboru
 informace z jednání kontrolního výboru
 informace z jednání výboru pro životní prostředí
 zprávu o stavu trestné činnosti v obci Horní Suchá za rok 2010
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje následující termíny zasedání 

zastupitelstva obce v roce 2011: 17. 2. 2011, 21. 4. 2011, 16. 6. 2011, 18. 
8. 2011, 20. 10. 2011, 15. 12. 2011. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko uza-
vřenou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
Hrabákova 1/1861, Ostrava, zastoupenou Ing. Janem Palasem, předse-
dou Regionální rady a Obcí Horní na projekt: „Důstojné centrum obce 
Horní Suchá“ ve výši 92,5% celkových způsobilých výdajů projektu, 
max. však v celkové výši 26.792.651,82 Kč.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu 
o předkupním právu na pozemky parc.č.1055/36 a 1055/35 zastavě-
ná plocha a budov bez č.p. a č.ev. umístěných na těchto parcelách, vše 
v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František, za cenu 5.070.000,-
Kč bez DPH uzavřenou mezi prodávající Obcí Horní Suchá a kupující 
EXELSIOR GROUP s.r.o, Jana Palacha 538, 735 81 Nový Bohumín za-
stoupenou jednatelem Radomírem Prusem. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Kupní smlouvu na elektrický 
mostový jeřáb typ 211-5t a elektrický mostový jeřáb typ V1-211t za do-
hodnutou cenu 82.871,60Kč vč.DPH, uzavřenou mezi prodávající Obcí 
Horní Suchá a kupující EXELSIOR GROUP s.r.o, Jana Palacha 538, 
735 81 Nový Bohumín zastoupenou jednatelem Radomírem Prusem.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje záměr prodeje části pozem-
ku parc.č.316 a 317 v k. ú. Horní Suchá.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
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a) zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování ko-
munálních odpadů ze dne 17.12.2001, ve znění pozdějších dodatků,

b) schvaluje Obecně závaznou hlášku č. 4/2010 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunál-
ních odpadů. 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
a) zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o místním poplatku ze 

psů ze dne 20.10.2003, 
ve znění pozdějších dodatků
b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze 

psů.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá: 
a) zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za pro-

vozovaný výherní hrací přístroj ze dne 19.8.2010  
b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 o místním poplatku 

za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaříze-
ní povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2010.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje:
a) návrh rozpočtu obce na rok 2011
b) návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá stanovuje rozsah rozpočtových opatření 

prováděných v roce 2011 Radou obce takto:
c) rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu v plném rozsahu
d) rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rozsahu, který nemění 

závazné ukazatele rozpočtu
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 

2012 a 2013.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

mezi dárcem Obcí Horní Suchá  a obdarovaným Polským kulturně osvě-
tovým svazem-Místní skupina v Horní Suché na rekonstrukci objektu 
čp.358 na ul.Centrum  ve výši 500.000,-Kč a to 250 000,- Kč na inves-
tiční výdaje a 250 000,-Kč na neinvestiční výdaje

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá stanovuje výši odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva od 1. 1. 2011 takto:

a) měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce za-
stupitele činí 627,- Kč
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b) měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce
- radního činí 1 815,- Kč
- předsedy výboru nebo komise činí 1 482,- Kč
- člena výboru nebo komise činí 1 311,- Kč
c) při souběhu výkonu několika funkcí se měsíční odměna neuvolněnému 

členu zastupitelstva stanovuje jako součet odměn za jednotlivé funkce.
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
a) zrušuje usnesení č. 19 ze dne 19.12.2006 a usnesení č. 18 a 19 ze dne 
 22. 2. 2007 (úkoly pro finanční a kontrolní výbor)
b) pověřuje finanční výbor těmito dalšími úkoly pro volební období 
 2010 –2014:
- seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních samospráv-

ních celků č. 3 – Výbory a komise, vydaným Ministerstvem vnitra ČR
- seznámit se s druhy finančních a účetních výkazů obce a příspěvkových 

organizací zřízených obcí, 
- seznámit se s probíhající reformou účetnictví obcí, projektem  „Účetnic-

tví státu“ a jeho etapizací
- navrhnout a zpracovat metodiku pro dotování sportovních a společen-

ských organizací (např.  TJ Depos Horní Suchá, Florbalový klub Horní 
Suchá, PZKO aj., tj. seznámit se se strukturou organizací, jejich provo-
zem, potřebami, způsobem hospodaření, zvážit finanční možnosti obce 
pro dotování jejich provozu a navrhnout výši a účel dotace a způsoby 
jejich kontroly)

- spolupracovat s referentem finanční kontroly při kontrole vyúčtování 
účelových dotací poskytnutých obcí sportovním a společenským organi-
zacím 

- v rámci povinnosti dané § 119, odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, se zaměřit na kontrolu čerpání rozpočtu příjmů 
a výdajů u akcí pořádaných Kulturní a sportovní komisí obce

- dopracovat závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2011
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá pověřuje kontrolní výbor těmito dalšími 

úkoly pro volební období 2010 –2014
- seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních samo-

správních celků č. 3- Výbory a komise, vydaným 
 Ministerstvem vnitra ČR
- kontrolovat dodržování pokladních limitů  pokladny Obecního úřadu,  

Sportovní haly a středisek obce
- spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků obce členstvím v in-

ventarizačních komisích
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- v rámci povinnosti dané § 119, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, se zaměřit na kontrolu veřejných zakázek zadá-
vaných obcí dle příslušného zákona

-Zastupitelstvo obce pojmenovalo:
a) odbočku z ul. Hornosušská na pozemcích parc.č. 253, 248/2, v k. ú. 

Horní Suchá, jako ulice „Krátká“
b) odbočku z ul. Stonavské na pozemcích parc.č. 377/6, 380/4 v k. ú. Hor-

ní Suchá (kolem Pizzerie) jako ulice „U Sušanky“
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá určuje pro volební období 2010 – 2014 

zastupitele Ing. Petra Chlebika pro spolupráci na pořizování územního 
plánu a jeho změn 

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o poskytnutí dota-
ce mezi dárcem Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Su-
chá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a obdarovanou 
TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá ve výši 
50.000,-Kč na neinvestiční výdaje

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí věcného daru Ha-
sičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, zastoupenému 
plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem. Předmětem daru je vy-
soušeč ROS 09 v ceně 20 388,- Kč vč. DPH, s určením pro hasičskou 
stanici Havířov.

-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá zrušuje usnesení č.3 ze dne 25.3.2010, 
kterým schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,-Kč p. Lud-
mile Matuszkové, Hluboká 5, Horní Suchá.

III.1.39. Zasedání RO dne 23. prosince 2010

-Rada Obce Horní Suchá nemá námitek  k tomu, že  požárně nebezpečný 
prostor skladu kulatiny spol. PROFINVESTIK s.r.o., Příborská 333, Frý-
dek Místek bude přesahovat hranici stavebního pozemku parc.č. 284/4 
v k. ú. Horní Suchá a zasahovat na parcelu parc.č.300 v k. ú. Horní 
Suchá v majetku obce Horní Suchá (ul.Palárenská) do vzdálenosti cca 
3,3 m od její hranice.

Poznámka: Pozemek na ulici Palárenské.
-Rada Obce Horní Suchá zveřejňuje záměr budoucího pronájmu objektu 
 č. p. 231  na ulici Centrum v Horní Suché, včetně budoucí stavby ob-

jektu č. p. 231 na pozemku parc. č. 266 – zastavěná plocha a nádvoří 
a části pozemku parc. č. 268 – ostatní plocha – ostatní komunikace 
a parc. č. 269/2 – ostatní plocha, včetně budoucí stavby venkovní tera-
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sy na pozemku parc. č. 269/2 vše v k. ú. Horní Suchá  vše o výměře cca 
1 366 m2 za těchto podmínek:

- pronajímaný objekt nemá vybavenou kuchyň. Její vybavení si na své 
náklady provede budoucí nájemce

- v objektu bude provozována podnikatelská činnost v oblasti hostinských 
služeb

- v uvedených prostorách a pozemcích není povoleno instalovat a provo-
zovat výherní hrací automaty ani jiné technické herní zařízení povole-
né MF podle jiného právního předpisu

- v pronajímaném objektu bude dodržován zákaz kouření, kromě pro-
stor označených jako restaurace a terasa

- prostory v pronajímaném objektu nesmí být užívány k prodejním úče-
lům

- při pořádání společenských a kulturních akcí bude zakázáno v objektu 
a na pronajatých pozemcích užívání a odpalování zábavné pyrotechni-
ky

- budoucí nájemce umožní pronajímateli, jím zřízeným příspěvkovým 
organizacím a těmito občanským sdružením: Sdružení rodičů ZŠ a MŠ 
Horní Suchá, Skupina Matice školská při polské ZŠ v Horní Suché, Sku-
pina Matice školská při polské MŠ v Horní Suché,  užívání prostor pro-
najatého objektu, kromě kuchyně a restaurace, pro pořádání veřejně 
přístupných společenských a kulturních akcí za cenu alikvotní části ná-
jemného hrazeného pronajímateli, tzn. Obci Horní Suchá, navýšenou 
o úhradu spotřebovaných služeb spojených s užíváním

- zájemce nabídne výši nájemného za m předmětu nájmu v členění: ku-
chyň,restaurace, sál, ostatní 

- zájemce předloží písemné nabídky s popisem zamýšlené podnikatelské 
činnosti, doložené platným živnostenským oprávněním a nabízenou ce-
nou na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne 
vyvěšení tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní 
Suchá

- projektová dokumentace předmětu budoucího pronájmu je k nahlédnu-
tí na OÚ Horní Suchá u p. Sládečkové

Poznámka: Jedná se o objekt Dělnického domu.
-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní školy 

a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, 
Horní Suchá Mgr. Ilonu Chalupovou a učitelku Mgr. Dagmar Havlás-
kovou a vyslechla následující informace:
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a) Problémy a informace školy o činnosti ve 4Q 2010:
 Ve florbalu postupuje do krajského kola družstvo starších žáků
 projekt „Rómové“, ve kterém je zařazena vybraná skupina 40 žáků 

i ze sociálně slabších rodin proběhl za účasti TV
 lampiónový průvod pořádaný SRZŠ se setkal se zájmem občanů a tra-

dičně velkou účastí rodičů s dětmi
 SRZŠ a SR ZŠ s polským jazykem vyučovacím -  špatná spolupráce 
 ubytování účastníků florbalového turnaje ze Slovenska, který se ko-

nal ve dnech 4.-5.12.2010 ve Sportovní hale pořádaný FBK, jednalo se 
o pohár starosty, bylo velice problémové ohledně pořádku a chování 
účastníků, děti byly bez dozoru v prostorách školy

 schválený projekt z ČEZ-u na nákup laviček, pískoviště a úpravy škol-
ní zahrady u ZŠ v celkové výši 100 000,-Kč 

 nové platové tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky 
vyšly ve sbírce zákonů koncem prosince 2010 a jsou platné od 1.1.2011, 
byl snížen počet platových stupňů z 12 na 5, pro nového učitele bude 
navýšen plat v řádech tisíců Kč, kdežto pro staršího pedagoga bude na-
výšení cca 150,-Kč, tento stav je nevyhovující a nemotivující, u nepeda-
gogických pracovníků dochází ke snížení platových tarifů, nové platové 
tarify připravuje ředitelce externí mzdová účetní a ředitelka bude po-
mocí osobních ohodnocení upravovat platy, dle schopností jednotlivých 
pracovníků

 financování vybavení školy z evropských peněz získaných v rámci 
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – nelze realizovat, 
neboť to neumožňuje uzavřená smlouva, prostředky jsou určeny na ná-
kup učebních pomůcek, odměny pedagogům za aplikaci nových učeb-
ních pomůcek ve výuce apod.  

 žádost ředitelky o zvýšení limitů na vyhlašování výběrových řízení 
na 200000,-Kč – bylo zamítnuto, musela by se provést změna zřizova-
cí listiny, takže i když smlouva o dotaci umožňuje zadávaní zakázek 
do 200tis.Kč bez výběrového řízení, musí se ředitelé škol řídit platnou 
zřizovací listinou a u zakázek nad 100tis.Kč vyhlašovat výběrové řízení 
a předkládat RO zadávací podmínky.

b) Úkoly stálé:
 měsíční sledování spotřeby energií, odečty provádět ke stejnému datu 

jako dodavatel energií a předkládat ekonomické vyhodnocení nákladů 
– tabulka doložena – tuto nutno doplnit u spotřeby energie v mateř-
ské školce o zlomové body (data zateplení, výměny oken...), jinak nemá 
žádný význam, upřesnit tabulku na MŠ za rok 2006 – tabulka doplně
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 na částečně – doplnit a vyhodnotit přínos zateplení a výměny oken 
na spotřebu tepla  

 předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – 
předloženy dílčí výsledky hospodaření k 30.11.2010 z důvodu úpravy 
rozpočtu a vrácení nevyčerpané části příspěvku zpět na účet Obce Hor-
ní Suchá– dále budou výsledky předkládány jen po uzavření kalendář-
ního roku

 písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – reklamační závady 
byly zasílány mailem a bylo na ně reagováno 

 pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky radě obce 
ke schválení – nebyly žádné zakázky nad 100 tis.Kč

 materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu – cca týden před zasedáním rady obce 

 zajištění ranního provozu družiny v jedné škole pro obě ZŠ. (Pro rok 
2010/2011 je zaveden ranní provoz školní družiny, kterou navštěvuje 

 5 žáků) 
 provedení seriozního výběru alternativ vytápění, pro účely budoucí 

aplikace: - hospodárné nakládání s energiemi, zasazování se o snižo-
vání  jejich spotřeby a v případě ukončení životnosti stávajících kotlů 
prověřit jejich možné nahrazení obnovitelnými zdroji 

 provádět odečty spotřeby plynu v m3 v jednotném termínu s doda-
vatelem tepla a dodavatelem plynu tak, aby hodnoty spotřeby plynu 
a účtovaného tepla byly srovnatelné 

2) Plnění úkolů:
sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení (výměna oken)- ze stra-

ny školy nelze, dostávají jen dílčí faktury kvůli bytům, je sledována 
v objektech obce – úkol trvá, nutno navrhnout řešení – je zpracována 
celková tabulka energií pro objekt MŠ, školka provádí pravidelné ode-
čty a ceny dodávaných energií jsou známé zpravidla na rok dopředu. 
Vyjádření p. Martiníkové – ano, vyúčtování za MŠ je 1xročně do 30.4., 
ale nevidím problém v průběžném vyhodnocování a sledování ener-
gií pro MŠ,dosavadní postupy (odečty) a informace to plně umožňují, 
po konečné fakturaci (vyúčtování) jsou prováděné měsíční odečty reál-
ným podkladem pro kontrolu vyúčtovaných nákladů obcí  

 3) Další úkoly:
 vyřešení závadného bytu v prostorách školy (plíseň)- podána žádost 

o přidělení náhradního bytu, byt školnice je bez plísní a oprava bude 
provedena
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a. bylo rozhodnuto o přidělení jiného bytu školnici 
b. úprava bytu na 2+1 bude pořízena z rozpočtu obce
 4) Další úkoly:
 montáž mříže oddělující byt a zbytek školy- mříže jsou namontovány
 problémy týkající se stavebně – technického stavu budovy byly kon-

kretizovány a dne 1. 10. 2010 shledány tyto: 
• ve špatném stavu zejména bonnský šindel na svislých severních stěnách 

střechy,    při pokládání krytiny nebyla odstraněna podkladní fólie
• izolace stropu nástavby minerální vlnou nekvalitně provedena, mezera-

mi prosvítají ocelové nosníky, jednotlivé bloky izolace se nepřekrývají. 
V podkroví je dle sdělení zaměstnanců školy v zimě pokojová teplota (!). 
Dále nutno „zpochůznit“ podlahu podkroví, aby bylo možno provádět 
kontrolu zatékání střechy

• chybějící izolace přesahů nástavby – nutno odkrýt parapety a srovnat 
jeden opravený s ostatními

• špatné řešení dešťových svodů na spojovacím krčku mezi jídelnou a ško-
lou

• trubky ústředního topení vedoucí v podkroví nejsou dostatečně izolová-
ny, celé řešení vedení topení v nevytápěné části není šťastné.

Vše posoudil projektant a navrhl způsob odstranění závad takto:
- odkrytí střechy
- přidá se izolace a přerovná stávající izolace
Předběžný termín realizace je léto 2011, bude prováděno dodavatelsky pro-

střednictvím referátu investic obce odstranění závad na ZŠ (střecha), 
Ing. Ilík (projektant) byl na prohlídce až 24. 11. 2010, u prohlídky ne-
bylo přítomno vedení školy. Projekt bude hotov až po novém roce (bře-
zen). Jedná se o špatně provedenou práci firmou nikoliv vadu projektu, 
oprava bude o prázdninách

 zvážit opravu celé střechy a ne jenom 4 třídy
 udělat vhodnou termovizi, stará termovize bude předána Ing. Ada-

miecovi, který zajistí novou
v rozpočtu je jen malá částka (opravy), tato rekonstrukce bude uhrazena 

v rozpočtu celkového zateplení ZŠ. Budou to ale provádět dvě firmy, 
nebudeme už upravovat stávající rozpočet na zateplení školy (možné 
problémy s dotací). Nutno zpracovat řešení všech závad zjištěných 

 1. 10. 2010 a předložit radě obce!  
 materiály do RO, které se týkají plnění úkolů zpracovávat přehledně 

tak, aby bylo zřejmé, jak tyto škola plní. Předložit zpracované s předsti-
hem 4-5 dnů před termínem projednávání v příslušné radě. Materiály 



134

byly školou dodány 17.12.2010 a doplněny 21.12.2010, předložené zpra-
cování je dle zápisu usnesení z 30.9.2010  

 Plnění úkolů dle usnesení č.518 ze dne 30.9.2010:
okamžitě odpovědět p. Kalinové, která si podala žádost o náhradní byt 

– bylo odpovězeno dne 11.10.2010 a v současné době se již řeší trvalé 
přidělení jiného uvolněného bytu 

- dotace na zateplení pláště budovy: žádost byla podána k 30.4.2010 a ak-
ceptována, k 10.6.2010 byl vydán registrační list. Vyřizuje firma Allo-
wance, s.r.o. na OÚ p. Sládečková, Pastvová, je potřeba doložit další 
podklady – S ohledem na podmínky dotačního titulu a splnění pod-
mínek pro zadávání zakázek ( aby nedošlo k účelovému rozdělování 
zakázek a obcházení zákona) se musel zadat projekt na  rekonstrukci 
kotelny, aby došlo k úspoře tepla. Předpokládané dokončení projektu je 
v 1/2011 a předpoklad zahájení prací je v 3/2011 – nutno monitorovat 
další postup při vyřizování dotace a případné stavby a o tomto bezod-
kladně informovat vedení základní školy –p. Richter dokončuje projekt 
na kotelnu, kde nebude provedena GO ÚT, ale na stávající radiátory 
budou dodány nové termohlavice, předpokládané zahájení výběrového 
řízení je v 1/2011, termín je dán smlouvou o dotaci. Projekt zatím není 
dokončen.  

-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, pří-
spěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Pry-
muse a vyslechla následující informace: 

a) Problémy a informace o činnosti školy za 4Q:
 nic mimořádného
 dětí v roce 2011/2012 by měl být dostatek a škola by mohla fungovat 

bez výjímky z počtu žáků. Dnes je 68 žáků a mělo by být 73 žáků.
 problém s opravou pláště budovy a kanalizace (kaverna) u ZŠ
 oprava zvonků cca 1 měsíc, škola byla nezabezpečená, musel být ote-

vřen stále zadní vchod pro zajištění přístupu rodičů a dětí do školy 
 nebyl vybudován plot (úkol z RO), p. Sládečková nekomunikuje 

s Mgr. Prymusem
 potřeba projednat komplexně opravy zpevněných ploch v okolí školy, 

ať se nedělají zbytečné práce
 daří se získávat finance i z jiných zdrojů
 špatně nastavené dotační programy-příhraniční spolupráce ČR – PL 

– neúnosná administrativa
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 družební návštěva z Lubomie, Polsko „Koledování bez hranic“. Zain-
teresovat pěvecký sbor „Šárka“, kontaktovat p. Heroutovou

 11. 1. 2011 přijedou z Polska se sbory
 v tabulce vyčíslit zvlášť stočné, srážkovou vodu
 ranní družina – pouze 4 dětí
 doplnit tabulku energií o zlomové body ( data zateplení, výměny 

oken,…)
 nástup Dalkie od 1. 3. 2011 pro zajištění dodávek tepla
 přehodnotit využití školního hřiště, dle projektové dokumentace 

na multifunkční plochu, nutno vyhodnotit zda je nezbytné realizovat 
v celém rozsahu a nebo upravit pro veřejně přístupné hřiště, které bude 
volně přístupné s příjezdem od OÚ a bude zajištěno úplné oplocení ško-
ly. Ředitel školy konstatoval, že pro jejich potřeby není třeba budovat 
další školní hřiště a plně jim stačí využívání hřiště u Sportovní haly.

Pro návrh řešení plochy za školou je vhodné upravit stávající projekt a vy-
volat jednání s vlastníky okolních pozemků pro rozšíření přístupové 
komunikace a opravu zídky s oplocením.

 spolupráce se SRZŠ, domluvit společnou schůzku obou škol
 pro zakázky nad 100 000,- Kč dodržovat zřizovací listinu, vyhlašovat 

výběrové řízení a schválení zadávacích podmínek RO.
b) Úkoly stálé:
 měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení ná-

kladů –  tabulka přiložena, je provedeno rozdělení na vodné a stočné 
a srážkovou vodu, přečerpání rozpočtu jen v řádech stokorun u vodné-
ho a stočného, doplnit tabulku energií o zlomové  

 předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – 
předloženy výsledky hospodaření do 30.11.2010 z požadováno obcí z dů-
vodu úpravy rozpočtu a nařízení vrácení přebytku příspěvku na účet 
obce, dále předkládat jen vždy po ukončení kalendářního roku.

 písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové – úkol stálý trvá, plní 
se průběžně požadavky jsou zasílány mailem p. Sládečkové

 pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO 
ke schválení- za uplynulé čtvrtletí nebyly žádné realizovány  

 materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném před-
stihu- materiály předloženy 17.12.2010  

 zajištění ranního provozu družiny v jedné škole pro obě ZŠ. (Pro rok 
2010/2011 je zaveden ranní provoz školní družiny, kterou navštěvuje 5 
žáků)  
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 řešení úbytku žáků, zejména na 2. stupni - prezentovat školu v mé-
diích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce 
s obcí,  koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské ško-
le, využívání nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, 
kvalitu a finanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o stu-
dium na škole- viz zpráva ředitele provedeno dovybavení interaktivní 
tabulí v MŠ 

 odečty spotřeby plynu provádět ve stejném termínu (dodavatel tepla 
a plynárny), tak aby hodnoty spotřeby plynu a dodávek tepla byly srov-
natelné. Ředitel školy zajistil provádění odečtů současně s dodavatelský-
mi firmami  

-zaplocení severní strany hřiště dle PD, zaplocení západní strany provi-
zorně. Bylo konstatováno, že žádost o dotaci na školní hřiště (ROP MSK) 
byla definitivně zamítnuta, takže je nutno realizovat dle původního roz-
hodnutí. Ředitel školy dohodne s příslušnými referenty další postup – 
ředitel školy zajistil výsadbu keřů v 10/2010 viz zpráva ředitele školy 
– úkol splněn částečně a pokračuje, oplocení severní strany nebylo rea-
lizováno

Schůzka mezi Ing. Wdówkou, p.Sládečkovou a ředitelem školy T: 26.týden 
– ohledně oprav kolem školy. Schůzka se nekonala, problém ale bude 
vyřešen rekonstrukcí kanalizace a následným vyasfaltováním chodníků 
kolem budovy ZŠ. Na několika místech se propadla komunikace, opra-
va komunikací bude pokračovat dle finančních možností obce, provádí 
p. Sládečková

-Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn za 4. 
čtvrtletí 2010 ve výplatním termínu za prosinec 2010 řediteli základní 
školy Mgr. Prymusovi ve výši 10 000,- Kč.

-Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn za 4. 
čtvrtletí 2010 ve výplatním termínu za prosinec 2010 ředitelce základní 
školy Mgr. Chalupové ve výši 12 000,- Kč. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila platební výměr pro ředitelku školy 
Mgr. Ilonu Chalupovou od 1. 1. 2011 v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

-Rada Obce Horní Suchá schválila platební výměr pro ředitele ZŠ s pol-
ským jazykem vyučovacím Mgr. Bohdana Prymuse od 1. 1. 2011 v sou-
ladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
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-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000,- Kč Olegu Kubalovi  za 40 odběrů krve. 

Poznámka: Zlatá plaketa MUDr.Jana Jánského.  
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene a o právu umístit a provést stavbu „zemní 
kabelové vedení NN 0,4 kV na  pozemcích parc.č.3161/44 a 3161/32 
v katastrálním území Horní Suchá uzavřenou mezi budoucí oprávně-
nou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, zastoupenou Profi-
projekt s.r.o., Zahradní 762, 739 21 Paskov, zastoupenou jednatelem 
společnosti Petrem Obdržálkem a budoucí povinnou Obcí Horní Suchá.

Poznámka: Pozemky na ulici Lesní.
-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši Kč 

15 000,- Elišce Gocmanové, Havířov - Prostřední Suchá.
-Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši Kč 

15 000,- Grażyně Siwkové, Horní Suchá.
-Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu bytu č.12 velikosti 

3+1 v 4.NP domu č.p.1177 v Horní Suché na ulici Chrost s manželi Ro-
manou a Michalem Vlašicovými za těchto podmínek:

 cena smluvního nájemného za m2 bytové plochy se stanovuje na 30,-
Kč/m2/měsíc

 v souladu s ustanovením § 686a odstavec 1) stanovuje nájemci při 
sjednání nájemní   smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k za-
jištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dále jen  kauci 
ve výši 12 333,- Kč

 smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011 
s každoročním prodlužováním při splnění podmínek smlouvy před 
uzavřením smlouvy nájemce 

 uzavře dohodu o ukončení nájmu na dosud  užívaný byt Těrlická 
969/24, Horní Suchá, který vrátí vlastníkovi nejpozději do 28.2.2011

-Rada Obce Horní Suchá schválila  znění záměru obce Horní Suchá vyhlá-
sit pronájem bytů na základě veřejné soutěže. V rámci časové úspory 
rozhodla, že tuto agendu bude zajišťovat  jeden pracovník Obce Horní 
Suchá, a to referent správy bytů. 

-Rada Obce Horní Suchá schválila  Mandantní smlouvu uzavřenou mezi 
Obcí Horní Suchá a  firmou Ing. Ladislav Zahradníček, projektová čin-
nost ve výstavbě,  zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem na pro-
vádění autorského dozoru pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnic-



138

kého domu na ul. Centrum v Horní Suché“. Úplata za autorský dozor 
bude 60.000,- vč. DPH.

-Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou 

zakázku „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“. 
Hodnotící komise pracovala ve složení p. Josef Žerdík, Ing. Petr Chlebik, 
Ing. Jan Bárta, p. Blanka Dosedělová, Ing. Monika Medková. Hodno-
cení nabídek provedla hodnotící komise v souladu s jediným kritériem 
pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídkovou cenou. 

b) V tabulce jsou porovnány nabídkové ceny jednotlivých uchazečů:
Uchazeč Nabídková cena bez DPH

Pořadí podle výše nabídkové 
ceny

VCES  a.s. 36.602,602,00 Kč 4.
GEOSAN GROUP a.s. 35.801.453,24 Kč 2.

D5, a. s. Třinec 35.979.694,07 Kč 3.
Chládek a Tintěra, 

Pardubice a. s.
37.206.169,50 Kč 5.

VOKD, a.s. 35.594.903,72 1.

Návrh hodnotící komise:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuje komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek zadavateli, aby rozhodl takto:
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky označené „Stavební úpra-

vy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“ a uzavření smlouvy 
s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou a tím je:

Uchazeč: VOKD, a.s.
Sídlo: Nákladní 1/3179, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 80
b) rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních prací pro stavbu „Sta-

vební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“ bude společ-
nost VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostra-
va. Cena díla je 35.594.903,72 Kč bez DPH, tj. 42.713.884,46 

    vč. DPH.
 -Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí doručené nabídky k pronájmu nebytových prostor ul. 

Stavební 1226/2a, Horní Suchá.
b) schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle záměru 

pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 75,8 m2 v 1.NP domu 
č.p.1226 v Horní Suché na ulici Stavební 2a s paní Dagmar Krišovou 
za 400,-Kč/m2/rok
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-Rada Obce Horní Suchá projednala návrhy smluv s ČSAD Havířov a Kar-
viná o zajištění ostatní dopravní obslužnosti a rozhodla o prověření 
výše dofinancování linky ČSAD Karviná – Morávka. 

III.1.40. Mimořádné zasedání RO dne 31. prosince 2010

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nemovi-
tosti uzavřený mezi EXELSIOR GROUP s. r. o., Jana Palacha 538, Nový 
Bohumín, zastoupenou Radomírem Prusem - jednatelem  a Obcí Hor-
ní Suchá. Dodatek mění velikost předmětu nájmu z důvodu prodeje 
pozemků parc. č. 1055/35 a 1055/36 včetně budov stojících na těchto 
pozemcích nájemci. Nová výměra pronajímané plochy činí 4 843 m2, 
cena za rok činí 9,- Kč/m2 + DPH, tj. roční nájemné ve výši 

    43 587,- Kč + DPH. 
-Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí a schválila předloženou kalku-

laci ceny a navýšení ceny vodného a stočného v Průmyslové zóně Fran-
tišek v Horní Suché z důvodu navýšení cen SmVaK a. s. Ostrava platné 
od 1. 1. 2011 takto: vodné činí 32,49.- Kč/m3 bez DPH, stočné 

 27,54.- Kč/m3 bez DPH. V souladu se smlouvami správa PZF oznámí 
odběratelům vody změnu ceny.

-Rada Obce Horní Suchá schválila věcně provádění víceprací na stavbě 
„Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní 
Suché“.  

-Rada Obce Horní Suchá schválila návrh na sepsání nájemní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 1 na ul. K Prádlu 1337/25a v Horní Suché, 

 v I. podlaží o velikosti 1+2 s manž. Martinou a Danielem Ružovskými 
od 1. 1. 2011.

-Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené   k zajištění ostatní doprav-
ní obslužnosti na území obce Horní Suchá, uzavřenou mezi Obcí Horní 
Suchá  a ČSAD Havířov, a.s., Těšínská 1297/2b, Havířov – Podlesí, za-
stoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva. 
Jedná se o zajištění ostatní dopravní obslužnosti MHD č. 13 a 6 na úze-
mí obce Horní Suchá za cenu 2 171 594,- Kč
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III.2. Euroregion Těšínské Slezsko 

Euroregion na polsko-české hranici - Euroregionu Těšínské Slezsko - 
Śląsk Cieszyński započal svoji činnost 22. dubna 1998 a měl za cíl podpo-
řit přeshraniční spolupráci v této oblasti. V roce 2010 pokrýval oblast asi1 
400 km2 a 630 tisíc obyvatel.   

Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České re-
publiky a jižního Polska, v těsném sousedství se Slovenskem. Rozkládá 
se na území v úseku od Hrčavy (ČR) a Jaworzynki (PL) po Bohumín (ČR) 
a Chalupki (PL). Přirozenou osu tvoří řeka Olše, srdcem pak jsou hraniční 
města Český Těšín a Cieszyn. Euroregionem prochází hlavní komunikač-
ní tah spojující severní a jižní Evropu. Na jeho území se nachází největší 
hraniční přechod mezi Českou a Polskou republikou: Český Těšín - Cies-
zyn. Z hlediska státní správy Euroregion zahrnuje v ČR okres Karviná 
a příhraniční část okresu Frýdek-Místek, v PL příhraniční část Slezského 
vojvodství. Sídlo sekretariátu bylo  v Českém Těšíně, Hlavní 1a (budova 
Celní správy na mostu Družby).

13. ledna se konalo v Kyjově jedno z výjezdních zasedání starostů Eu-
roregionu Těšínské Slezsko - Ślońsk Ciezsyński. Naši obec na jednání, které 
se týkalo především vyhodnocení fondu malých projektů česko - polských 
zastupoval Ing. Jan Lipner,  starosta obce.

Prostředky z fondu čerpala hlavně polská strana - z české strany neby-
ly podány žádné projekty.

 

Ing. Jan Lipner-uprostřed-při zasedání
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Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Výjezdní zasedání starostů Euroregionu 2010“.

III.3. Výbory a komise volební období 2010 - 2014

III.3.1. Finanční výbor

Ing. Marian Weiser - předseda                                                             
Evžen Faja - místopředseda                                                     
Členové:
Ing. Marie Nedbálková
Ing.Bohdana Wójciková
Michal Rzyman
Ing. Petr Chlebik
Alfred Lotter
Eva Pastvová

III.3.2. Kontrolní výbor

Mgr. Tomáš Folwarczny - předseda
Ing. Marek Chlup - místopředseda

Členové:
Ing. Martin Adamiec
Tomáš Stefan
Bronislav Zyder

III.3.3. Výbor pro národnostní menšiny

Jan Charvát - předseda
JUDr. Evžen Kidroň - místopředseda

Členové:
Henryk Malysz
Zdeněk Chlup
Jana Konopková
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III.3.4. Výbor pro životní prostředí

Ing. Marian Pilch - předseda
Václav Zyder - místopředseda

Členové:
René Loder
Mgr. Renáta Rzymanová
Mgr. Jarmila Brodová
Ing. Marian Chlup
Dominik Niemiec

 
Poslední zasedání KaSK ve funkčním období-7.9.2010 

v hasičské zbrojnici

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Poslední zasedání KaSK 2010“.
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III.3.5. Kulturní a sportovní komise

Předseda: Josef  Žerdík 

Členové:
Ing. Martin Adamiec, Mgr. Josef Běhan, p. Anna Bružinová, Mgr. Dagmar 
Havlásková,  p. Drahomíra Holátová, Mgr. Ilona Chalupová, p. Jakub Kur-
zeja, p. Hedvika Makówková, Mgr. Bohdan Prymus, p. Rudolf Moldrzyk, 
Ing. Marian Pilch, p. Blanka Richterová, p. Pavlína Suchánková, Mgr. Marta 
Štixová, Mgr. Markéta Tomíčková, p. Roman Vitoš, p. Iva Vitošová, p. Renáta 
Wdówková, p. Václav Zyder. 

III.3.6. Komise k projednávání přestupků

Předseda: JUDr. Jan Škutek

členové: 
Anna Sikorová, 
Ing. Jan Lipner, 
Ing. Jindřich Funiok, 
JUDr. Evžen Kiedroň 
Vladislav Pilch

III.4. Orgány obce - volební období 2010 - 2014

III.4.1. Zastupitelstvo obce

Ing. Jan Lipner - starosta obce
Josef Žerdík - místostarosta
Ing. Karol Siwek
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Rudolf Moldrzyk

Mgr. Tomáš Folwarczny - předseda kontrolního výboru
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Bronislav Zyder - člen kontrolního výboru

Ing. Marian Pilch - předseda výboru pro životní prostředí

Ing. Marian Weiser - předseda finančního výboru

Ing. Petr Chlebik - člen finančního výboru
Ing. Martin Adamiec - člen kontrolního výboru
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Mgr. Edvard Rychlik - člen finančního výboru

Blanka Richterová
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Tomáš Stefan - člen kontrolního výboru

Evžen Faja - místopředseda finančního výboru
Jan Charvát - předseda výboru pro národnostní menšiny

III.4.2. Rada obce

Ing. Jan Lipner - starosta obce
Josef Žerdík - místostarosta
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Evžen Faja - místopředseda finančního výboru

Ing. Martin Adamiec - člen kontrolního výboru
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Ing. Marian Pilch - předseda výboru pro životní prostředí

III.5. Nový správce sportovní haly

Usnesením Rady Obce Horní Suchá ze dne 31.12.2009 byl novým 
správcem sportovní haly jmenován od 1. ledna 2010 Stanislav Faja. Dříve 
pracoval na dole Gottwald - František. Po zavření dolu dělal vrátného - 
údržbáře na zimním stadioně v Karviné.

Stanislav Faja
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III.6. Odchod do důchodu

K 31. březnu odešla do důchodu paní Halina Fialová, která byla jed-
nou z prvních úřednic obecního úřadu po osamostatnění obce od Havířo-
va. V pracovní náplni měla evidenci majetku obce, vedla agendu dotací 
a prováděla finanční kontrolu.

Halina Fialová v čele stolu při kolaudaci Domečku

III.7. Práce podatelny v roce 2010

V roce 2010 Obec Horní Suchá vypravila prostřednictví České pošty 
v Horní Suché 4 244 kusů zásilek v celkové částce poštovného114 313 Kč.  
Svépomocí obec doručila dalších 500 kusů zásilek. Do datových schránek 
obec odeslala 1 612 zpráv, obci bylo doručeno 935 datových zpráv.
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IV.Hospodaření obce

IV.1. Schválený rozpočet Obce Horní Suchá na rok 2010

Poznámka: Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Horní Su-
chá dne 17. prosince 2009.
Rozpočet byl schválen v rekordní výši. Bylo to způsobeno faktem, že mělo dojít 
k proinvestování financí, které byly dlouho střádané na stavbu kanalizace. 
Současně s tím jsou v plánu další nákladné stavby, zejména rozšíření Dělnic-
kého domu a navazující rekonstrukce a estetizace ulice Centrum a ulice Spor-
tovní.
Byly schváleny i rozpočtové výhledy na léta 2011 a 2012.
Poznámka: Zastupitelstvo si při schvalování rozpočtu vyhradilo právo schva-
lovat rozpočtové změny u „závazných ukazatelů rozpočtu“, a to po projednání 
finančním výborem. Změna všech ostatních položek rozpočtu byla v kompeten-
ci RO. Vždy se jednalo o výdajové položky.

IV.1.1. Příjmy

třída 1 Daňové příjmy 92 725 000
třída 2 Nedaňové příjmy 17 575 000
třída 3 Kapitálové příjmy 300 000
třída 4 Dotace 4 100 000

 celkem příjmová část rozpočtu 114 700 000
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IV.1.2. Výdaje

1014 Ozdravování hospodářských zvířat 160 000
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 13 145 000
2212 Silnice 13 880 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komu-

nikací
2 190 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 560 000
2310 Pitná voda  2 000 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 70 000 000
2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000
3113 Základní školy  19 790 000
3314 Činnosti knihovnické 680 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 220 000
3330 Činnosti registrovaných církví a ná-

boženských společností
1 300 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích pro-
středků

150 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 
a sdělovacích prostř.

730 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 465 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 530 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 250 000
3612 Bytové hospodářství 3 600 000
3613 Nebytové hospodářství 22 745 000
3631 Veřejné osvětlení 3 600 000
3632 Pohřebnictví 3 040 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 030 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 700 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000
3725 Využívání a zneškodňování komu-

nálního odpadu
1 800 000

3726 Využívání a zneškodňování ostatních 
odpadů

20 000

3729 Ostatní nakládání s odpady 500 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 960 000
3792 Ekologická výchova a osvěta 5 000
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 1 335 000
4357 Domovy            60 000
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče 120 000
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5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 340 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 550 000
6112 Zastupitelstva obcí 2 140 000
6171 Činnost místní správy 9 630 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací
2 035 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 220 000
6399 Ostatní finanční operace 50 000

 Celkem výdajová část rozpočtu 200 700 000

IV.1.3. Financování

8115
Zapojení přebytku hospodaření mi-
nulých let

86 000 000

IV.1.4. Závazné ukazatele rozpočtu

Příspěvková organizace 
Základní škola a mateřská škola, Těrlická  969/24 
735 35 Horní Suchá 
  - neinvestiční příspěvek  6 900 000
Příspěvková organizace 
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím 
Těrlická č.p. 407, 735 35 Horní Suchá 
  - neinvestiční příspěvek  2 790 000
Organizační složka obce Sportovní hala 
  - výdaje celkem 2 465 000
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 
  - granty na spolufinancování kulturních a sportovních akcí 450 000
  - dotace sportovním organizacím 500 000
Investiční transfery neziskovým organizacím 
  - investiční dotace PZKO  800 000
Neinvestiční transfery církvím 1 300 000
Výdaje na dopravní obslužnost  
  - ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. 2 480 000
Veřejnosprávní smlouva - Městská policie Havířov 300 000
Investice - Průmyslová zóna František 7 010 000
  - zpracování PD a realizace akce vyvedení tepelného výkonu ... 
  - zpracování PD na rekonstrukci zámečnické dílny 
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Investice - komunikace a chodníky                                              11 365 000
  - komunikace U Pizzerie 
  - Most ev.č. MK-4 - Firlovka 
  - Přechody pro chodce Stonavská, Osvobození 
  - Centrum, Sportovní 
  - Chodník k ZŠ č.p. 969 včetně autobusového zálivu, včetně PD 
  - Chodník U Zastávky - Končinovka, včetně PD 
  - projektová dokumentace - okružní křižovatky 
  - projektová dokumentace - Kaštanová, Palárenská,Starodvorská 
  - projektová dokumentace - Parková, Vnitřní - Vnitřní, Lesní, Náhradní
  - projektová dokumentace - U Prodejny II, Chalupnická - 6.srpna 
  - projektová dokumentace - odbočka z ul. Centrum k papírnictví 
  - projektová dokumentace - chodník od č.p. 424 k chodníku u kostela 
Odkanalizování obce                                                                                 70 000 000
Investice - vodovody 2 000 000
Školství, budova č.p. 407 9 700 000
  - výměna oken a vchodových dveří, oprava fasády 
Nebytový fond 
  - rozšíření Dělnického domu, včetně projektové dokumentace 21 050 000

IV.1.5. Hospodaření obce Horní Suchá v roce 2010 - skutečnost

IV.1.5.1. Schválené rozpočtové úpravy

Usnesením ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá konaného 17. 
prosince 2009 byl schválen rozpočet Obce Horní Suchá na rok 2010 ve výši 
114 700 000 Kč. 

V průběhu roku 2010 proběhlo a bylo schváleno Zastupitelstvem Obce 
Horní Suchá celkem sedm rozpočtových úprav. Rozpočet byl po změnách 
navýšen na 122 302 000 Kč.

Skutečné příjmy v roce 2010 činily 120 160 000 Kč, výdaje pak  
103 817 000 Kč. Největší podíl na příjmech obce  tvoří daňové příjmy 
ve výši 89 124 000 Kč.
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IV.1.5.2. Údaje o majetku - porovnání let 2010 - 2009 v Kč

IV.1.5.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

2010 2009
Software 109 000 109 000
Dlouhodobý nehmotný 
majetek

221 000 230 000

Drobný dlouhodobý ne-
hmotný majetek

1 735 000 1 735 000

IV.1.5.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

2010 2009
Stavby 470 197 000 450 124 000
Dlouhodobý hmotný 
majetek

12 267 000 10 642 000

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek

4 708 000 4 511 000

Pozemky 34 722 000 33 638 000
Umělecké předměty 53 000 56 000

IV.1.5.2.3. Stav vybraných krátkodobých pohledávek

2010 2009
Odběratelé 2 694 000 0
Jiné pohledávky 
z hlavní činnosti

5 731 000 11 349 000

Poskytnuté provozní 
zálohy 

554 000 735 000

Nadměrný odpočet DPH 3 669 000 85 000

IV.1.5.2.4. Stav vybraných krátkodobých závazků

2010 2009
Dodavatelé 827 000 1 375 000
Přijaté krátkodobé 
zálohy

2  083 000 2 180 000
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IV.1.5.2.5. Hospodaření - hlavní činnost

2010
Výsledek hospodaření běžného úč.období 51 606 000
Náklady - hlavní činnost 63 814 000
Výnosy - hlavní činnost 115 420 000

Poznámka: V roce 2009 obce neúčtovaly na nákladové a výnosové účty 
- k 1.1.2010 došlo ke změně metodiky účtování.

IV.1.5.3. Nemovitý majetek Obce Horní Suchá

Hodnota tohoto majetku byla k 31. prosinci 2009 483,7 milionů Kč, 
stav k 31. prosinci 2010 byl 504,9 milionů Kč.

V roce 2010 obec koupila pozemky za 1 511 364 Kč o celkové výměře 
13 466,92 m2, darem nabyla pozemky za 112 723 Kč o celkové výměře 
1970 m2. V majetku přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hod-
notě 19,5 milionů Kč.
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V. Obyvatelstvo

V.1. Evidence obyvatel Obce Horní Suchá

V.1.1.  Stav k 1.1.2010

Muži                            1 852
Ženy                            1 846
Chlapci                           402
Dívky                             348

Celkem                       4 448
Cizinci                             88

Celkem s cizinci         4 536  

Narození chlapci             15
Narozené dívky               20

Úmrtí muži                     22
Úmrtí ženy                     23

Sňatky                            23

Nejstarší občan:  Viléma Delongová, nar.20.07.1914

V.1.2. Stav k 31.12.2010

Muži                            1 877
Ženy                            1 856
Chlapci                           409
Dívky                             358

Celkem                       4 500
Cizinci                             89

Celkem s cizinci         4 589  
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Narození chlapci             25
Narození dívky               23

Úmrtí muži                     32
Úmrtí ženy                     20

Sňatky                            20

Nejstarší občan:  Viléma Delongová, nar. 20.07.1914

1. narození v roce 2010 – 04.01.2010 – Lukáš Baranovič

Poznámka: Z výše uvedeného počtu obyvatel obce mělo k 31.12.2010 75 občanů 
doručovací adresu na adrese obecního úřadu.

V.2. Jubilanti

V.2.1. Jubilanti v jednotlivých měsících

Leden:  Vlasta Tvardíková – 85 let
   Vladislav Bartosz – 85 let
   Milada Pawlicová – 80 let
   Josef Mikus – 80 let
   Karel Ožana – 80 let
Únor:  Marie Danelová – 85 let
   Vilemína Firlová – 80 let
   Tadeáš Rzyman – 80 let
   Hubert Duda – 80 let
Březen:  Štěpánka Nováková - 92 let
   Karel Szeliga - 92 let
   Anna Molinková - 85 let
   Lidmila Galuszková - 85 let
   Josef Ožana - 85 let
   Milan Papič - 80 let
Duben:  Jaroslava Szromková - 85 let
   Rudolf Zaremba - 85 let
   Ervín Rakowski - 85 let
Květen:  Helena Kantorová - 91 let
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   Josef Gattnar - 85 let
   Vítězslav Husák - 85 let
   Marie Čmielová - 80 let
   Helena Wawrzyczková - 80 let
Červen:  Miroslav Hnilička - 85 let
   Wanda Mrózková - 80 let
Červenec: Viléma Delongová - 96 mlet
   Alžběta Stalmachová - 90 let
   Anna Brodová - 85 let
Srpen:  Arnošta Bystroňová - 85 let
   Milada Feberová - 80 let
   Rosalie Hermanová - 80 let
   Rozalie Koneszová - 80 let
   Karel Siwek - 80 let
   Karel Vraník - 80 let
   Ervín Toman - 80 let
Září:   Anna Bonczková - 85 let
Říjen:  Anna Kluzioková - 91 let
   Marie Macková - 85 let
   Karel Chlebik - 85 let
   Marie Woźnicová - 80 let
Listopad:  Marie Burová - 80 let
   Emilie Roboszová - 80 let
   Karel Kopl - 80 let
Prosinec:  Josef Gaś - 96 let
   Anna Kubiczková - 93 let
   Štěpánka Moldrzyková - 92 let
   Marie Zarembová - 85 let
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V.2.2. Alžběta Stalmachová

Předseda kulturní a sportovní komise, místostarosta Josef Žerdík 
a kronikář Josef Běhan navštívili 15. července paní Alžbětu Sztalmacho-
vou, aby jí pogratulovali ke krásným 90. narozeninám. Současně jí pře-
dali dárkový koš, kytici a přání od Ing. Jana Lipnera, starosty obce.

Alžběta Sztalmachová

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Alžběta Stalmachová“.

V.3. Dárci krve

Občané naší obce pan Vlastimil Toman a pan René Sojka byli ocenění 
za mnohanásobné bezplatné darování krve.

I Rada Obce Horní Suchá poskytla finanční dar za odběr krve panu 
Vlastimilu Tomanovi, U Zastávky 1350, Horní Suchá, za Zlatý kříž I. tří-
dy za 160 odběrů krve, ve výši 6.000,- Kč a panu René Sojkovi, Dr. Glazera 
1214/17, Horní Suchá, Zlatá plaketa za 40 odběrů krve, ve výši 1.000,- Kč.

V.4. Bronisław Firla

Výtvarník a architekt, předseda polských Kombatantů v ČR a občan Hor-
ní Suché, pan Bronisław Firla obdržel jednu z cen v soutěži 
„Złote Sowy Polonii 2009“.
Článek“ Bronisław Firla“-Głos Ludu 30.10.2010 viz příloha č.65-10.
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V.5. Nezaměstnanost

V.5.1. Nezaměstnanost v naší obci – srovnání let 2009 – 2010

Měsíc	 	 Uchazeči	 EAO		 Míra	nezam.	 	 Volná	místa
	 	 	 	 	 	 	 	 	 											
Leden	2009		 333	 	 2071		 16,1%	 	 	 12
Leden	2010		 403	 	 2071		 19,5%	 	 	 12
	
Únor	2009				 339	 	 2071		 16,4%	 	 	 11	
Únor	2010		 405	 	 2071		 19,6%	 	 	 10

Březen	2009		 347	 	 2071		 16,8%	 	 	 9
Březen	2010		 413	 	 2071		 19,9%	 	 	 10

Duben	2009	 358	 	 2071		 17,3%	 	 	 7
Duben	2010		 393	 	 2071		 19,0%	 	 	 13
Květen	2009	 372	 	 2071		 18,0%	 	 	 6
Květen	2010		 384	 	 2071		 18,5%	 	 	 13

Červen	2009		 387	 	 2071		 18,7%	 	 	 9
Červen	2010		 372	 	 2071		 18,0%	 	 	 10

Červenec	09		 382	 	 2071		 18,4%	 	 	 8
Červenec	10		 374	 	 2071		 18,1%	 	 	 13

Srpen	2009		 376	 	 2071		 18,2%	 	 	 10
Srpen	2010		 377	 	 2074		 18,2%	 	 	 8

Září	2009		 390	 	 2071		 18,8%	 	 	 17
Září	2010			 376	 	 2071		 18,2%	 	 	 6

Říjen	2009		 386	 	 2071		 18,6%	 	 	 15
Říjen	2010		 367	 	 2071		 17,7%	 	 	 12

Listopad	09		 386	 	 2071		 18,6%	 	 	 17
Listopad	10		 360	 	 2071		 17,4%	 	 	 10

Prosinec	09		 387	 	 2071		 18,7%	 	 	 20	
Prosinec	10		 367	 	 2071		 17,7%	 	 	 8
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V.5.2. Okolní obce, okres Karviná, Moravskoslezský kraj,
Česká republika – srovnání 2009 – 2010

V.5.2.1. Albrechtice

Měsíc	 	 Uchazeči	 EAO		 Míra	nezam.	 	 Volná	místa	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Leden	2009		 200	 	 2017		 9,9%		 	 	 0
Leden	2010		 234	 	 2017		 11,6%	 	 	 2

Únor	2009			 200	 	 2017		 9,9%		 	 	 1
Únor	2010		 236	 	 2017		 11,7%	 	 	 3

Březen	2009	 203	 	 2017		 10,1%	 	 	 4
Březen	2010		 222	 	 2017		 11,0%	 	 	 0

Duben	2009		 197	 	 2017		 9,8%		 	 	 1
Duben	2010		 229	 	 2017		 11,4%	 	 	 0

Květen	2009		 204	 	 2017		 10,1%	 	 	 2
Květen	2010		 232	 	 2017		 11,5%	 	 	 0
	
Červen	2009		 201	 	 2017		 10,0%	 	 	 0
Červen	2010		 234	 	 2017		 11,6%	 	 	 0

Červenec	09		 213	 	 2017		 10,6%	 	 	 0
Červenec	10	 235	 	 2017		 11,7%	 	 	 0
	
Srpen	2009		 215	 	 2017		 10,7%	 	 	 0
Srpen	2010		 238	 	 2017		 11,8%	 	 	 0

Září	2009		 213	 	 2017		 10,6%	 	 	 3
Září	2010			 238	 	 2017		 11,8%	 	 	 1

Říjen	2009		 211	 	 2017		 10,5%	 	 	 3
Říjen	2010		 238	 	 2017		 11,8%	 	 	 2

Listopad	09		 207	 	 2017		 10,3%	 	 	 2
Listopad	10		 245	 	 2017		 12,1%	 	 	 0

Prosinec	09		 216	 	 2017		 10,7%	 	 	 2
Prosinec	10		 261	 	 2017		 12,9%	 	 	 0
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V.5.2.2. Stonava

Měsíc	 	 Uchazeči	 EAO		 Míra	nezam.	 	 Volná	místa	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Leden	2009		 78	 	 822	 	 9,5%		 			 	 1
Leden	2010	 96	 	 822	 	 11,7%	 	 	 0

Únor	2009	 79	 	 822	 	 9,6%		 	 	 2
Únor	2010		 98	 	 822	 	 11,9%	 	 	 0

Březen	2009		 82	 	 822	 	 10,0%	 	 	 1
Březen	2010	 94	 	 822	 	 11,4%	 	 	 0
	
Duben	2009		 81	 	 822	 	 9,9%		 	 	 1
Duben	2010		 89	 	 822	 	 10,8%	 	 	 0

Květen	2009		 85	 	 822	 	 10,3%	 	 	 1
Květen	2010		 96	 	 822	 	 11,7%	 	 	 4	

Červen	2009		 86	 	 822	 	 10,5%	 	 	 0
Červen	2010		 88	 	 822	 	 10,7%	 	 	 4	

Červenec	09		 98	 	 822	 	 11,9%	 	 	 2
Červenec	10		 88	 	 822	 	 10,7%	 	 	 4

Srpen	2009		 108	 	 822	 	 13,1%	 	 	 0
Srpen	2010		 86	 	 822	 	 10,5%	 	 	 4

Září	2009			 97	 	 822	 	 11,8%	 	 	 25
Září	2010			 92	 	 822	 	 11,2%	 	 	 34

Říjen	2009		 94	 	 822	 	 11,4%	 	 	 24
Říjen	2010		 91	 	 822	 	 11,1%	 	 	 34

Listopad	09		 94	 	 822	 	 11,4%	 	 	 24
Listopad	10		 93	 	 822	 	 11,3%	 	 	 4

Prosinec	09		 94	 	 822	 	 11,4%	 	 	 0
Prosinec	10		 94	 	 822	 	 11,4%	 	 	 5
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V.5.2.3. Okres Karviná

Měsíc	 	 	 	 	 Míra	nezaměstnanosti

Leden	2009		 	 	 	 	 	 14,3%
Leden	2010		 	 	 	 	 	 16,3%

Únor	2009		 	 	 	 	 	 13,3%
Únor	2010		 	 	 	 	 	 16,2	%

Březen	2009		 	 	 	 	 	 15,1%
Březen	2010		 	 	 	 	 	 14,6%

Duben	2009		 	 	 	 	 	 16,1%
Duben	2010		 	 	 	 	 	 14,3%

Květen	2009		 	 	 	 	 	 15,4%
Květen	2010		 	 	 	 	 	 14,0%

Červen	2009		 	 	 	 	 	 14,3%
Červen	2010		 	 	 	 	 	 13,7%

Červenec	2009		 	 	 	 	 15,9%
Červenec	2010			 	 	 	 	 13,9%

Srpen	2009		 	 	 	 	 	 15,8%
Srpen	2010		 	 	 	 	 	 13,9%

Září	2009		 	 	 	 	 	 15,8%
Září	2010			 	 	 	 	 	 14,0%

Říjen	2009		 	 	 	 	 	 15,5%
Říjen	2010		 	 	 	 	 	 14,0%

Listopad	2009			 	 	 	 	 15,3%
Listopad	2010		 	 	 	 	 	 13,7%

Prosinec	2009			 	 	 	 	 15,8%
Prosinec	2010		 	 	 	 	 	 14,3%
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V.5.2.4. Moravskoslezský kraj

Měsíc	 	 	 	 	 Míra	nezaměstnanosti

Leden	2009		 	 	 	 	 	 9,7%
Leden	2010		 	 	 	 	 	 12,8%

Únor	2009		 							 	 	 	 	 10,5%
Únor	2010		 	 	 	 	 	 12,9%

Březen	2009		 							 	 	 	 	 11,0%	
Březen	2010		 	 	 	 	 	 12,7%

Duben	2009		 	 	 	 	 	 11,1%
Duben	2010		 	 	 	 	 	 12,1%

Květen	2009		 	 	 	 	 	 11,3%
Květen	2010		 	 	 	 	 	 11,6%

Červen	2009		 	 	 	 	 	 11,5%
Červen	2010		 	 	 	 	 	 11,4%

Červenec	2009		 	 	 	 	 11,8%
Červenec	2010			 	 	 	 	 11,6%

Srpen	2009		 	 	 	 	 	 11,8%
Srpen	2010		 	 	 	 	 	 11,5%

Září	2009		 	 	 	 	 	 11,7%
Září	2010			 	 	 	 	 	 11,5%

Říjen	2009		 	 	 	 	 	 11,5%
Říjen	2010		 	 	 	 	 	 11,4%

Listopad	2009			 	 	 	 	 11,5%
Listopad	2010		 	 	 	 	 	 11,3%

Prosinec	2009			 	 	 	 	 12,1%
Prosinec	2010		 	 	 	 	 	 12,4%
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V.5.2.5. Česká republika

Měsíc	 	 	 	 	 Míra	nezaměstnanosti

Leden	2009		 	 	 	 	 	 6,8%
Leden	2010		 	 	 	 	 	 9,8%

Únor	2009		 	 	 	 	 	 7,4%
Únor	2010		 	 	 	 	 	 9,9%

Březen	2009		 	 	 	 	 	 7,7%
Březen	2010		 	 	 	 	 	 9,7%

Duben	2009		 	 	 	 	 	 7,9%
Duben	2010		 	 	 	 	 	 9,2%

Květen	2009			 	 	 	 	 	 7,9%
Květen	2010		 	 	 	 	 	 8,7%

Červen	2009		 	 	 	 	 	 8,0%
Červen	2010		 	 	 	 	 	 8,5%

Červenec	2009		 	 	 	 	 8,4%
Červenec	2010			 	 	 	 	 8,7%

Srpen	2009		 	 	 	 	 	 8,5%
Srpen	2010		 	 	 	 	 	 8,6%

Září	2009		 	 	 	 	 	 8,6%
Září	2010			 	 	 	 	 	 8,5%

Říjen	2009		 	 	 	 	 	 8,5%
Říjen	2010		 	 	 	 	 	 8,5%

Listopad	2009			 	 	 	 	 8,6%
Listopad	2010		 	 	 	 	 	 8,6%

Prosinec	2009			 	 	 	 	 9,2%
Prosinec	2010		 	 	 	 	 	 9,6%
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Poznámka: V procentu nezaměstnaných jsou uvedeni i ti občané vedení na úřa-
du práce, kteří o práci nejevili zájem. V naší obci to byli především ti, kteří 
obývali staré finské domky.

V.5.3. Únorová nezaměstnanost

Bez práce bylo v republice v únoru nejvíc lidí za posledních pět a půl 
roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 18 nezaměst-
naných. Např. v Karviné to bylo celých 67 nezaměstnaných.

Článek“O jedno místo už bojuje 18 nezaměstnaných“
-Havířovský deník 9.3.2010 viz příloha č.16-10.

V.5.4. Nezaměstnanost absolventů škol v květnu

K 31. květnu 2010 úřady práce evidovaly 22 222 nezaměstnaných ab-
solventů škol, což bylo oproti loňskému roku o cca 4 500 více. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (MPSV) se snažilo tento nárůst zmírnit. Mimo jiné 
projektem financovaným z Evropského sociálního fondu, který se zaměřil 
na praxe pro mladé lidi do 29 let, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle 
než 5 měsíců a doposud nezískali pracovní zkušenosti.

Úřady práce přispívaly na:
-vytváření společensky účelných pracovních míst pro absolventy 
- v rámci dohody byl zaměstnavateli poskytnut příspěvek až do výše 

vyplacených mzdových nákladů
-poskytování příspěvku po dobu maximálně tří měsíců na zapracování
-poradenské aktivity, školení, rekvalifikace, odbornou praxi nebo 

krátkodobou pracovní příležitost

V.6. Náklady na dítě

Náklady na výchovu a vzdělání dítěte neustále rostly. Čelní představi-
telé zdůrazňovali např. bezplatné školství, ale opak byl pravdou. Tak např. 
12-ti leté dítě dostalo sice učebnice propůjčit zdarma, ale ostatní učební 
pomůcky hradil rodič, na začátku školního roku cca 300 Kč, mimoškolní 
aktivity a školní výlety a exkurze 1000 Kč, lyžařský výcvik 10.000 Kč, obě-
dy ve školní jídelně měsíčně 450 Kč, hudební škola 3.500 Kč za rok, krouž-
ky 1200 Kč, sport a pomůcky k němu 3500 Kč, oblečení 4500 Kč ročně, 
hygienické potřeby 500 Kč, kultura a léky 600 Kč měsíčně, městský tábor 
1000 Kč a týdenní výlety 500 Kč.
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Podle statistického úřadu byly měsíční náklady na dítě v úplné rodině 
6500 Kč, v neúplné rodině 7500 Kč a u mladistvých nad 18 let se částky 
zdvojnásobují.

Podle těchto údajů soudy vyměřovaly alimentační povinnost zhruba 
v poloviční výši, než jsou uvedené údaje. 

Proto ministerstvo spravedlnosti podalo návrh na úpravu alimentů 
měsíčně např. ve věkové kategorii 10-14 let takto:

-při průměrném výdělku povinného 10000 Kč výživné 1500 Kč
-při průměrném výdělku povinného 25000 Kč výživné 4500 Kč
-při průměrném výdělku povinného 40000 Kč výživné 7200 Kč
Článek“Dítě stojí dvojnásobek, než jsou alimenty“-Havířovský deník 

23.3.2010 viz příloha č.12-10.

V.7. Jak to bylo s chudobou v zemích EU

Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti by se dalo předpokládat, že chu-
dých a nejchudších bude v celé republice, a hlavně v regionech jako je náš, 
kde byla nezaměstnanost jedna z nejvyšších, hodně. Podle statistik Evrop-
ského statistického úřadu bylo všechno jinak.

Ve tomto srovnání  jsme na tom byli s 9% nejlépe ze všech zemí EU.
Poznámka: Budu-li statistiku brát jako přesný součet nepřesných čísel, 

mohla by to být pravda.
Článek“Nejméně chudých žije v Česku“-Havířovský deník 9.3.2010 

viz příloha č.15-10.
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V.8. Jaroslav Pawlas

Bývalý horník, důchodce, se mimo jiné věnoval různým výtvarným 
činnostem - malbě, řezbářským činnostem a sochaření.

S jeho pracemi se mohli především členové KHD seznámit při každé 
jejich akci. Na každé z nich připravil malou výstavu.

Když byla provedena rekonstrukce „Domečku“ - budovy na ulici Vnitř-
ní, kterou měl od obce pronajatou klub hornických důchodců, provedl jeho 
výtvarnou výzdobu.

Jaroslav Pawlas představil své práce v Domečku členům ZO 
i Ing. Janu Lipnerovi ( sedící )

Článek“Malíř a výtvarník hornického světa“
-Horník 11.3.2010 viz příloha č.13-10.
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V.9. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky v obci

Volby se konaly v pátek 28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin, 
v sobotu 29. května v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Čtyři volební 
místnosti byly připraveny v základní škole

.
    Mezi prvními voliči byli i manželé Červení

Členky volební komise - matka s dcerou Kuncovy

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Volby do PS PČR 2010“.
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V.9.1. Jak jsme volili
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V.10. Mistrovství ČR v tarokách

Na Mistrovství České republiky v tarokách, které se konalo 
23. a 24. října v Lošticích se Josef Kocur, hornosušan, umístil na 3. místě.

Josef Kocur přebral cenu za 3. místo

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „MČR v tarokách 2010“.
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V.11. Poplatky a dluhy - porovnání let 2009/2010

V.11.1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ( údaje v Kč )

2009 2010
Vybráno 1 040 555,00 1 001 139,00
Dlužná částka 444 168,17 571 179,17

V.11.2. Místní poplatek ze psů

Vybráno 118 026,00 115 967,00
Dlužná částka 10 712,00 15 140,00



173

V.12. Mzda

V.12.1. Průměrná mzda

Průměrná mzda byla v roce 2010  23 709,00 CZK. 
Poznámka: Podle Českého statistického úřadu této výše mzdy nedosáhly dvě 
třetiny zaměstnanců.

V.12.2. Minimální mzda

Minimální mzda pro rok 2010 byla stanovena na 8 000,00 CZK.

V.12.3. Mzda, odvody a daně - příklad v Kč

Hrubá	měsíční	mzda	 	 	 20	000,00	
Sleva	na	poplatníka	 	 	 	 Ano
Invalidita	 	 	 	 	 	 Žádná
Držitel	průkazu	ZTP-P	 	 	 Ne
Příprava	na	povolání	 	 	 Ano
Počet	dětí	bez	ZTP	 	 	 	 2
Počet	dětí	s	ZTP	 	 	 	 0

	 	 	 	 	 	 	 Zaměstnanec	 Zaměstnavatel
Zdravotní	pojištění	 	 	 	 4,5%-900			 9%-1	800	

Sociální	pojištění:

Nemocenské	pojištění	 	 	 0%-0		 	 2,3%-460	
Důchodové	pojištění		 	 	 6,5%-1	300		 21,5%-4	300	
Státní	politika	zaměstnanosti	 	 0%-0		 	 1,2%-240
Sociální	pojištění	celkem	 	 	 6,5%-1300	 25%-5	000

Odvody	celkem:	 	 	 	 11%-2	200	 34%-6	800

Slevy	na	dani:

Sleva	na	poplatníka	 	 	 	 2	070	 	 0
Příprava	na	povolání	 	 	 335	 	 	 0
Celková	sleva	na	dani	 	 	 2	405	 	 0
Daňové	zvýhodnění	na	děti	 	 1	934	 	 0
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Daňový	bonus	 	 	 	 	 319	 	 	 0

Čistá	měsíční	mzda	 	 	 	 18	119	 	 0

Mzdové	náklady	zaměstnavatele		na	zaměstnance	 26	800

V.13. Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

Obec Horní Suchá zaměstnala v roce 2010 celkem 35 zaměstnanců  
na veřejně prospěšné práce - údržba veřejných prostranství, úklid a údrž-
ba veřejných budov a komunikací.

Mzdové náklady obce, tj. hrubá mzda, odvody zaměstnavatele na  
sociální a zdravotní pojištění a náklady po dobu nemoci byly celkem 
1 841 223 Kč. Příspěvek Úřadu práce  činil 1 432 542 Kč a byl spolufinan-
cován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu , Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Veřejná služba je práce ve prospěch obce, zejména úklid zeleně a veřej-
ného prostranství a pomocné dělnické a úklidové práce. Za tuto práci obec 
neposkytuje mzdu ani plat. Po odpracování 30 hodin a za splnění dalších 
podmínek může Magistrát města Havířova těmto občanům navýšit  dávky 
v systému pomoci v hmotné nouzi.

V roce 2010 pracovalo  ve veřejné službě 24 občanů a odpracovali cel-
kem 2490 hodin. Nejvíce osob, celkem 11, pracovalo v říjnu, 10 pak v dub-
nu a září.

V.14. Bytový a nebytový fond

V.14.1. Správa bytového fondu

V roce 2010 došlo k nebývalému množství uvolněných obecních bytů, 
patnáctkrát se změnil nájemce obecního bytu, devět bytů bylo přiděleno 
novému zájemci a šestkrát proběhla směna bytu.

Při uzavírání nových nájemních smluv obec zavedla kauci, k 31.12.2010 
bylo na kaučním účtu uloženo 190 445 Kč.

Proběhla dvě soudní vystěhování z obecního bytu pro neplacení ná-
jemného. Po nájemkyních zůstal dluh 263 273 Kč, který stále narůstal  
o penále, soudní poplatky, služby atd.
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V.14.2. Příjmy a výdaje za byty a garáže ( v Kč ) 
v letech 2008 - 2010

2008 2009 2010 Celkem
Nájem za 110 bytů 1 693 428 1 974 913 2 379 821 6 048 162
Nájem za 12 garáží 78 480 97 746 103 680 279 906
Dluh k 31.12.2010 57 463 98 452 329 754 nesčítá se
Uložené kauce 0 28 566 190 445 nesčítá se
Opravy bytů 388 000 3 450 000 1 253 000 5 099 000
Opravy garáží 222 000 0 0 222 000

V.14.3. Nebytový fond v roce 2010

Nájemné 688 864 Kč
Dlužné nájemné 63 750 Kč
Opravy 11 550 000 Kč
Běžné opravy 38 000 Kč

Poznámka: Nájemné je bez samostatných středisek: sportovní hala, hřbitov 
a PZF, dluh byl za objekt stolárny na ulici Centrum, investice se týkaly rekon-
strukce Dělnického domu ve výši 11 227 000 Kč a 273 000 Kč na dokončení 
klubu hornických důchodců.
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VI.Politický a veřejný život

VI.1. Beseda s občany

Na téma „Spalovna Barbora“ pozvala komise pro životní prostředí 
občany 24. června do sálu Dělnického domu.

Asi dvaceti občanům se snažili zástupci Odboru pro životní prostředí 
Moravskoslezského kraje vysvětlit, že připravovaná spalovna nebude mít 
negativní vliv na život občanů v obci a ani nezhorší stav životního prostře-
dí jako takového.

Občané měli mnoho dotazů, které se týkaly především množství splo-
din vypouštěných do ovzduší a zvýšení dopravy komunálního odpadu, 
která zatíží provoz v obci.

Obavy ze zvýšeného dopravního zatížení obce na schůzce zdůraznil 
i Ing. Jan Lipner, starosta obce.

Setkání s občany řídil Václav Zyder, člen komise pro životní prostředí

Občané o akci projevili minimální zájem

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Beseda-Spalovna Barbora 2010“.
Článek“Zapadła decyzja: Spalarnia będzie!“
-Głos Ludu 12.6.2010 viz příloha č.34-10.



177

VII.Průmysl

VII.1. Průmyslová zóna František

VII.1.1. Slavnostní otevření

4. května 2010 proběhlo otevření Průmyslové zóny František v Horní 
Suché, a to za účasti většiny těch, kteří se o ni zasloužili, byli přítomni 
i členové zastupitelstva obce a zaměstnanci stavebního úřadu. Byla to pří-
ležitost k bilancování či hodnocení a i přes krátkou historii jejího vzniku 
bylo na co vzpomínat.

Ing. Jan Lipner, starosta obce, při otevření PZF
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Ing. Jan Wdówka, správce PZF - uprostřed

Účastníci při otevření PZF

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Otevření PZF 2010“.
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VII.1.2. Historie PZF

Poslední vozík uhlí vyjel na Dole František v Horní Suché 30. června 
1999. Již v letech 1997 – 1998 probíhala jednání mezí obcí a spol. OKD a.s. 
o možnosti odkupu pozemků vhodných pro výstavbu průmyslové zóny, 
protože vedení obce si velice dobře uvědomovalo, jak palčivým problémem 
je pro obec i celý region vzrůstající nezaměstnanost. Tato jednání byla 
díky zápornému postoji vlastníka pozemků - byla to plocha bývalé nádrže 
L39 podél silnice na Karvinou - neúspěšná. Po uzavření Dolu František se 
objevily jiné možnosti. Navíc nebylo možné donekonečna zabírat a zasta-
vovat nové a nové zelené plochy a ty staré, často zdevastované a kontami-
nované, ponechávat svému osudu.

V roce 2000 se jednání s OKD a.s. vedla již jen o odkupu vlastního are-
álu Dolu František. Nabídka byla pro obec opět nepřijatelná – využitelné 
budovy a pozemky za odhadní cenu a ty nevyužitelné sice za 1,- Kč, ovšem 
jejich demolice by obec hradila sama. Současně byly vypracovány první 
pasporty budov s vyhodnocením jejich využitelnosti, kde sehrála pozitivní 
roli fa FITE v osobě svého ředitele Pavla Bartoše. Společnost OKD a.s. pak 
prováděla zásyp a zabezpečení důlních jam.

Dne 1. ledna 2002 došlo k převodu Dolu František na státní podnik 
DIAMO, avšak jen jeho oploceného areálu bez okolních pozemků. DIAMO, 
s.p. začal provádět demolice nevyužitelných objektů, což byl značně zdlou-
havý proces. Vydatně v něm státnímu podniku pomáhaly organizované 
rómské skupiny zlodějů železa, před nimiž nebylo možné areál uchránit.  

V roce 2002 došlo také k přijetí tří usnesení vlády, která měla mít 
v budoucnu pro Důl František i další podobné lokality v regionu zásadní 
význam. Z výnosů privatizace bylo na jejich základě uvolněno 20 mili-
ard Kč na zahlazení následků hornické a hutnické činnosti na životním 
prostředí a poté byla ustanovena Meziresortní komise pro rozdělení této 
částky. V letech 2002 – 2003 probíhala jednání se s.p. DIAMO o převo-
du areálu na obec. Nikdo již obci nenutil nevyužitelné budovy a problé-
my s jejich demolicí. Přes velkou vstřícnost s.p. DIAMO, ať už ředitele 
o.z. ODRA  Josefa Havelky či generálního ředitele Jiřího Ježe, však neře-
šitelným problémem zůstal bezúplatný převod využitelných nemovitostí 
na obec. To by bylo možné jen ve „veřejném zájmu“. Do této kategorie se 
vešly např. chodníky, dětská hřiště, parkoviště atd., v žádném případě 
však průmyslová zóna. Jediný možný převod byl tedy úplatný a to formou 
veřejné obchodní soutěže. Postupně proto byly vyhlašovány její jednotlivá 
kola a v každém následujícím snižována vyvolávací cena zhruba o 50%. 
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Výsledkem mělo být stanovení kupní ceny akceptovatelné obcí, tzn. kolem 
5 mln. Kč. Tento nesmírně zdlouhavý a administrativně náročný proces 
nakonec nebylo nutno dotáhnout do konce. 17. prosince 2003 totiž par-
lament schválil novely zákonů o Fondu národního majetku a o státním 
podniku, které předložil poslanec Jaroslav Gongol z Havířova. První no-
vela umožnila financování výstavby průmyslových zón z prostředků při-
dělovaných Meziresortní komisí a druhá legalizovala bezúplatný převod 
takovýchto areálů na obce. V roce 2004 byl přes údiv a někdy i zděšení ně-
kterých ministerských úředníků, kteří léta opakovali, že toto není možné, 
schválen na několika stupních řízení - s.p. DIAMO, Ministerstva průmys-
lu a obchodu a následně i vládou ČR převod Dolu František na obec Horní 
Suchá. Velice pozitivně se v tomto angažoval zejména tehdejší náměstek 
ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina.

Darovací smlouva byla podepsána v lednu 2005. Již dlouho před tím-
to aktem obec zadala vypracování příslušných projektových dokumentací, 
a to na tři projekty – rekonstrukci správní budovy, výstavbu nové prů-
myslové haly a rekonstrukci inženýrských sítí a komunikací v celém are-
álu. Nejvíce čas tlačil u prvních dvou, které měly být spolufinancovány 
z prostředků EU, konkrétně Operační program průmyslu a podnikání, 
kde bylo nutno podat žádost o dotaci včetně všech stavebních povolení 
do konce roku 2005. I díky Moravskoslezskému kraji, který tyto projekto-
vé dokumentace a vypracování žádostí pomohl financovat, se to podařilo. 
Přesto v tomto období obec vynaložila značné množství svých prostřed-
ků, když sama financovala koncem roku 2005 rekonstrukci východní-
ho křídla správní budovy a v roce 2006 přestavbu zdravotního střediska 
na bytový dům s osmi bytovými jednotkami. V tomto roce také proběhlo 
schvalovací řízení na třetí a největší projekt – inženýrské sítě celého areá-
lu u Meziresortní komise a následně na Ministerstvu financí. V roce 2007 
tak mohla proběhnout nejen stavba nové průmyslové haly a západního 
křídla správní budovy, dotované z EU, ale také započala i tato největší 
akce, plně financovaná státem. Na stejném místě a ve stejném čase pro-
bíhaly současně ještě demoliční práce prováděné s.p. DIAMO, v provozu 
už byly jednak pronajaté či odkoupené původní objekty dolu, ale také již 
nové prostory k podnikání vybudované obcí - nová hala a správní budova 
- stavbu několika nových hal započali další investoři a do toho všeho se za-
čala firma TCHAS, která vyhrála výběrové řízení organizované Minister-
stvem financí, prokopávat stavbami kanalizace a ostatních inženýrských 
sítí. Při této činnosti se začaly objevovat základy původních objektů a zbyt-
ky konstrukcí, jejichž odstraňování si vyžádalo značné finanční náklady 
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a kladlo vysoké nároky na koordinaci stavby. Je třeba říci, že správa Prů-
myslové zóny František pod vedením Ing. Jana Wdówky zvládla všechny 
komplikace na výbornou, s minimálními finančními náklady pro obec.

V roce 2009 byla stavba infrastruktury průmyslové zóny, včetně au-
tobusového zálivu a zastávky na přilehlé silnici, dokončena. Své areály 
si v tomto roce vybudovaly „na zelené  louce“ také další dvě nové firmy. 
Nastalá hospodářská krize zbrzdila výstavbu na ostatních pronajatých po-
zemcích. I tak však můžeme 10 let po uzavření Dolu František a 5 let po jeho 
převzetí obcí konstatovat, že původní vize přeměny na životaschopnou 
průmyslovou zónu se stala skutečností. Smlouvy na pronájem nemovitostí 
zde mělo uzavřeno 34 subjektů, přímo v zóně pracovalo cca 300 lidí. Podle 
původního záměru se podařilo podpořit malé a střední podnikatele, kteří 
byli spjati s regionem. 

V roce 2010 se Průmyslová zóna  František, jako účetní středisko obce, 
také stala poprvé soběstačnou a hospodařila s mírným ziskem, kdy pro-
vozní příjmy i výdaje se pohybovaly kolem 3,5 milionu Kč ročně. Co se 
týče investičních  nákladů, tak zde proteklo rozpočtem obce 155 milionu 
Kč, jen 23,5 milionu Kč však obec utratila z vlastních prostředků, zbytek 
pokryly dotace. I tyto peníze se obci pomalu vracely. Díky prodeji nemo-
vitostí již obec obdržela 5,5 milionu Kč a pokud by prodeje  pokračovaly, 
bude tento projekt vysoce ziskový.

O finanční zisk však Obci Horní Suchá zcela jistě u tohoto záměru 
nešlo. Důležitější bylo naplnění principu jednoduché dosažitelnosti místa 
práce z místa bydliště, podpora řešení nezaměstnanosti v regionu a od-
stranění chátrajícího areálu přitahujícího nepřizpůsobivé občany.

Poznámka: Článek je zkrácenou a upravenou verzí článku Ing. Jana 
Lipnera, starosty obce, který byl uveřejněn v Informátoru č.5/2010 
- viz příloha č.24-10.
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VII.1.3. Podniky provozující činnost v PZF

-AGADAN s. r. o. - výroba, opravy a servis hydraulických zařízení, 
výroba kovokeramických kluzných kontaktů,  nákup a prodej hydraulic-
kých zařízení.

-ANO... s.r.o. - zaměřuje se na výrobu mražených potravin, speciálně 
na hluboce zmrazené produkty - nejmodernější technologie zmrazování 
nové generace,  skladování a distribuce při dodržení přísných teplotních 
podmínek.

-Bulva Luboš - provozuje kantýnu.
-Cebo Limited, s.r.o. - výhradní dovozce produktů firmy Elsteel pro 

Českou a Slovenskou republiku - Elsteel je dánská společnost specializující 
se na nejpokročilejší modulové systémy pro výrobu rozvaděčů. Dále pak 
vyrábí rozvodnicové a svorkovnicové skříně z nerezu i oceloplechu.

-EXELSIOR GROUP, s. r. o. -  zabývá se výrobou a vývojem vyfukova-
cích strojů na PET láhve a forem k těmto strojům.

-FAL Services, s. r. o. - zabývá se zakládáním firem a servisem s tím 
spojeným, vedením účetnictví, poradenskou činností a službami v oblasti 
informačních technologiích.

-FITE a. s.  - výroba a oprava důlních lokomotiv a jiného důlního zařízení.
-Garsys, s. r. o. - firma se zabývala výrobou zahradních bazénů, solá-

rních absorbérů, bazénového zastřešení a příslušenství k zahradním ba-
zénům.

Grohman Martin, Ing. - podniká v inženýrské činnosti, zpracování 
dřeva a provozuje stavební činnost. 

-Green Gas DPB, a. s. - těžba důlního plynu a jeho spalování v kogene-
račních jednotkách za účelem výroby el. energie.

-Chmielová Marcela – prádelna LOTOS. - praní a žehlení veškerého 
prádla - ubrusy, lůžkoviny, košile, montérky, pracovní oděvy, utěrky, zá-
clony, závěsy apod. Praní zejména pro firmy ( stálé zakázky ), ale také pro 
širokou veřejnost.

-InnovaPlast, s. r. o. - firma byla založena v roce 2005, jako dceřiná 
společnost v Irsku velmi známé firmy Tool and Plastic Co Ltd, která v plas-
tikářském oboru podniká již od roku 1968. Hlavním předmětem činnosti 
je vstřikování plastů.  

Ingredia, s. r. o. - mléčné výrobky - výzkum, vývoj a související služby 
- služby poskytované obchodními organizacemi - maloobchod - potraviny, 
nápoje, tabák a související produkty.      
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-JUBAR, s. r. o.  - firma staví nženýrské sítě - rekonstrukce a výstavba, 
provádění zpevněných ploch, provozování vodovodů a kanalizací, provo-
zování čistíren odpadních vod, zemní a výkopové práce,

-MABO TRADE s.r.o. - výroba matrací.
-Martines interiéry, s. r. o. - návrhy, výroba a montáž zakázkového 

nábytku a řešení interiérů.  
-KARPO FLY s.r.o. - výroba postrojů k paraglidingu.
-Kübl Jaroslav – stolařství MAXIM. - výroba nábytku - kuchyňské lin-

ky, vestavěné skříně, plovoucí podlahy, pergoly. 
Poznámka: Firma prozatím pronajala pozemek pro výstavbu objektu.

-MaDeX, s. r. o. - zámečnická a kovodělná výroba - výroba ocelových 
konstrukcí.

-MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., ROBOTSYSTEM, s. r. o., SLD – REA-
CONT, a. s., SLEZSKÝ VÝZKUM s. r. o. Poznámka: Výzkumně vývojové 
centrum.

-PODA a. s. - poskytovatel internetového připojení v PZF v Horní Su-
ché pomocí bezdrátové ( radiové ) sítě.

-REMAX – stav s. r. o.  - provádí veškeré stavební práce, stavby na klíč, 
rekonstrukce budov, sanace objektů a demolice.

-RN Expres s. r. o. - specializuje se na veškeré úklidové práce v průmy-
slových podnicích, zdravotnických zařízeních, hotelech i v domácnostech.

-RQL s. r. o. - vyrábí velmi širokou škálu lehátek, stolů a křesel pro 
zdravotnictví.

-Sandvik Mining and Construction Społka z o. o. - výroba, prodej 
a servis důlních razících strojů.

-Speciální technologie s. r. o. - zaměření zejména na technologické do-
dávky pro papírenský, chemický, hutní průmysl a pro energetiku.

-Swaczyna Marek – provozuje sběrné suroviny.
-SWP Trading a. s. - společnost pronajímá v PZF pozemek pro výstav-

bu Bioetanolového závodu.
-Vanda Šlosarčíková – KALA.  - specializuje se na výrobu a prodej de-

koračního materiálu převážně na bázi polypropylenu.                                                                                  
-Daniel Zotyka - pronajímá pozemek pro stavbu a následné provozo-

vání autoopravny.
-Alumarc s.r.o. - výroba hliníkových profilů a výrobků z nich.

Poznámka: Smluvní vztah s Obcí Horní Suchá mělo v PZF více než 30 firem.
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VII.1.4. Ekonomická bilance střediska 
„Průmyslová zóna František“ za rok 2010

VII.1.4.1. Provozní příjmy

Provozní příjmy v roce 2010 činily 4 708 206 Kč. Tuto částku tvořily 
platby subjektů za pronájem nemovitostí, podíly plateb za ostrahu a podíl 
plateb z distribuce elektrické energie.

VII.1.4.2. Provozní výdaje

Provozní výdaje činily v roce 2010 3 693 686 Kč. Byly to náklady 
na mzdy zaměstnanců, ostrahu, nákup zařízení a materiálu, 
energie - elektřina, voda, teplo - zimní údržbu komunikací, běžnou údrž-
bu a opravy budov a zařízení.

VII.1.5. Dlouhodobá ekonomická bilance 2005 - 2010

VII.1.5.1. Příjmy

PZF za svou šestiletou existenci získala další příjmy:
-10 405 000 Kč z prodeje nemovitostí - budovy a pozemky
-674 563 Kč za šrot 
-11 079 563 Kč za další příjmy

VII.1.5.2. Investice

-130 956 000 Kč byly dotace od státu a EU                                      
-30 297 776 Kč byly investice obce do PZF

Poznámka: Za tyto finanční prostředky byly realizovány projekty: 
-výstavba nových komunikací a inženýrských sítí                              
-průmyslová hala                                                                                
-rekonstrukce správní budovy                                                            
-Část investic obce z výše uvedené částky v hodnotě 6 800 000 Kč byla použita 
na stavbu horkovodu, kde podíl budoucích plateb subjektů za teplo bude dal-
ším příjmem pro Obec Horní Suchá.



185

VII.1.6. Další pozitiva

-podemoliční plocha se mění v kultivovanou oblasti
-bývalé šachetní budovy jsou po rekonstrukci v hodnotnějším stavu 
než v době provozování dolu
-u zaměstnanců firem dochází postupně k obměně pracovníků za ob
čany Horní Suché a okolí
-v rámci veřejně prospěšných prací jsou zde zaměstnáváni lidé dlou
hodobě evidovaní na Úřadu práce a obnovují si zde ztracené pracovní 
návyky
-zvýšila se prestiž naší obce - viz ocenění PZF jako „Nemovitost roku“
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VIII. Investiční akce

VIII.1. Přehled dokončených a připravovaných investičních akcí 
a oprav ve vlastnictví Obce Horní Suchá 

VIII.1.1. Okna a dveře v PZŠ

Stavební úpravy ZŠ s polským jazykem vyučovacím na ulici Těrlické 
č.p. 407/5 v Horní Suché. Předmětem úprav byla výměna oken a vstup-
ních dveří. Stavba byla započatá v říjnu 2009 a byla ukončená v březnu 
2010 za dohodnutou cenu 2.570.647,-Kč. Stavební práce prováděla fa ME-
ROPS spol. s r.o., Český Těšín.

VIII.1.2. Klub hornických důchodců

V prvním čtvrtletí byla také dokončena rekonstrukce objektu Klubu 
hornických důchodců Dolu František na ulici Vnitřní. Jednalo se o roz-
šíření objektu bývalé prodejny potravin a rekonstrukci všech rozvodů, 
provedení nového ústředního topení, elektrorozvodů, úpravu fasády, pro-
vedení nových přípojek pro objekt. Stavební práce provedla firma VAPES 
CE, spol. s r.o. za 3 142 187 Kč.

Další viz kapitola VIII.1.1.12.

VIII.1.3. Most evidenční číslo MK - 4

V prvním pololetí byla dokončena stavba mostu evidenční číslo MK - 4 
přes zrušenou vlečku na ulici Firlovka. Most byl v havarijním stavu a bý-
valá vlečka byla zrušena. Most ztratil svůj význam a byl proto zdemolován 
a nahrazen silničním náspem. Stavba byla zahájená v říjnu 2009 a ukon-
čená  v květnu 2010. Následně byl proveden živičný povrch. Celková cena 
investice byla 1 844 035,35 Kč včetně DPH. Část stavebních prací byla 
hrazena společností OKD, a.s. ve výši 1 531 166,50 Kč. Obec tedy hradila 
částku 312 868 Kč včetně DPH. Celou stavbu  provedla společnost OKD 
Doprava, a.s. Ostrava.
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VIII.1.4. Odstranění vlhkosti soklu kostela

Probíhaly práce na stavbě „Odstranění vlhkosti soklu objektu koste-
la Svatého Josefa v Horní Suché.  Stavba byla zahájená v prosinci 2009 
a ukončená byla v listopadu 2010 za dohodnutou cenu 1.997.367,- Kč. 
Z této částky zaplatila 387.989,60 Kč Římskokatolická farnost. Stavbu pro-
váděla  fa EKOFAS spol. s r.o, Ostrava - Vítkovice.

Odstranění vlhkosti soklu kostela

VIII.1.5. Vodovody

Probíhaly stavební práce na výstavbě vodovodů v ulicích Průjezdní, 
Modrá a Lesní. Stavba byla zahájená v květnu 2010, ukončena v červen-
ci 2010. Zkolaudovaná byla v září 2010. Prodloužení vodovodního řádu 
na parc.č. 2559/1 v Horní Suché. Tyto stavební práce byly prováděny 
za dohodnutou cenu 133.189 Kč. Stavby prováděla stavební společnost JU-
BAR, spol. s.r.o. se sídlem ve Stonavě nákladem 1.274.714,30 Kč. Vodovod-
ní řad na ulici Chalupnické v Horní Suché.   Stavební práce byly prová-
děny za dohodnutou cenu 426.926,-Kč, stavba byla zkolaudovaná v září 
2010. Také tyto stavební práce prováděla fa JUBAR, spol. s r.o., se sídlem 
ve Stonavě.
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VIII.1.6. Centrum obce

Naše obec byla v rámci projektu „Důstojné centrum Obce Horní Su-
chá“ vybrána k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regio-
nální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Předmětem projektu byly stavební úpravy ulic Centrum a Sportovní 
- výměna povrchů vozovek, chodníků, vytvoření parkovacích míst a cyklo-
stezky v parku, rozšíření veřejného osvětlení, parkové úpravy, apod.

Předpokládané náklady stavby budou 40 800 000 Kč včetně DPH, 
z toho dotace činila 27 200 000 Kč.

Poznámka: Vyskytly se problémy s přiznáním dotace a výkupem po-
zemků. Proto nebyly práce zahájeny v roce 2010.

VIII.1.7. Rozšíření „Domečku“

Objekt „Domečku“ v sousedství bývalé mateřské školy - nyní Domo-
va seniorů - na ulici Vnitřní byl rozhodnutím zastupitelstva rozšířen. 
Stavební práce provedla hornosušská firma VAPES CE, s.r.o. nákladem 
3 142 187 Kč.

Kolaudace objektu proběhla 9. února za účasti členů Zastupitelstva 
Obce Horní Suchá, zástupců obecního úřadu, Klubu hornických důchod-
ců Dolu František a majitele stavební firmy VAPES CE, s.r.o. pana Ladisla-
va Čečotky. 

Ing. Jan Lipner, starosta obce, stříhá pásku
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Autor výzdoby Domečku pan Jaroslav Pawlas seznamuje paní Halinu 
Fialovou, zaměstnance OÚ, se svým dílem

Článek“U Domečku stříhali pásku“-Informátor č.2/2010 viz příloha č.2-10.
Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„KHD-Kolaudace Domečku 2010“.

VIII.1.8. Zavlažování hřiště

Zavlažovací systém pro hříště u české základní školy na ulici Těrlic-
ké je obdobný jak na hřišti TJ Depos a.s. Technologii dodala firma Pro-
figrass, s.r.o., která má sídlo v Brně a v republice zastupuje americkou 
firmu Toro. Instalaci provedla firma BeGarden z Krmelína a HORNSTAV 
CZ s.r.o. Horní Suchá. Přejímka proběhla 12. srpna za účasti investorky 
Márie Sladečkové, správce sportovní haly Stanislava Faji a dodavatelskou 
firmu zastupoval Ing. Bednář. Systém je automatický, trysky jsou scho-
vané v zemi a tlakem vody se vysunou a stříkají vodu v úhlu, který se dá 
různě nastavit. Zdrojem vody je vodovodní řád a akumulační nádrž 9 m3. 
Systém se dá naprogramovat na celý týden dopředu.  Je nainstalovaných 
6 trysek a celý jeden cyklus trvá 40 minut. Trysky stříkají jednotlivě.  Stav-
ba byla zahájena v dubnu 2010 a byla ukončena v srpnu 2010. Stavební 
práce byly provedeny za sjednanou cenu 515.546,00 Kč.
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Zavlažování hřiště

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Zavlažování hřiště 2010“.

VIII.1.9. Rekonstrukce Dělnického domu

Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu na ulici Centrum v Hor-
ní Suché. Stavba byla zahájená v říjnu 2010 a bude ukončena v červen-
ci 2011. Stavební práce jsou prováděny za sjednanou cenu 42.000.000 Kč 
a provádí je firma VAPES CE s.r.o. se sídlem v Horní Suché.

Rekonstrukce Dělnického domu - stav 14.10.2010

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Rekonstrukce Dělnického domu - stav 14.10.2010“.
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Rekonstrukce Dělnického domu - stav 5.11.2010

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD:
„ Rekonstrukce Dělnického domu - stav 5.11.2010“.
Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Přestavba Dělnického domu-foto Ing. Jan Lipner“.

VIII.1.10. Zateplení budovy polské základní školy

Stavební úpravy Základní školy a mateřské školy s polským jazykem 
vyučovacím na ulici Těrlická č.p. 407/5 v Horní Suché - zateplení objektu 
- stavba byla zahájená v červenci 2010 a ukončená v prosinci 2010. Staveb-
ní práce byly prováděny za dohodnutou cenu 5.857.331,47, Kč a provedla 
je firma NBS Invest, a.s., se sídlem Havířov-Prostřední Suchá.

VIII.1.11. Přechod pro chodce

Zřízení nového přechodu pro chodce na ulici Stonavské v prostoru 
křižovatky s ulicí Chrost v Horní Suché, u sběrného dvora. Stavba byla 
zahájená v říjnu 2010 a ukončena v prosinci 2010. Stavební práce byly 
prováděny za dohodnutou cenu 2.068.279 Kč a provedla je firma JANKO-
STAV s.r.o, se sídlem v Ostravě.
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VIII.1.12. Kanalizace

Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá. Stavba 
byla zahájená v listopadu 2010 a bude ukončena v dubnu 2012. Stavební 
práce jsou prováděny za sjednanou cenu 129.000.000 Kč a provádí je fir-
ma STASPO, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě.

VIII.1.13. Tepelná energie v PZF

Správa a provozování zařízení rozvodu tepelné energie do Průmyslové 
zóny František v Horní Suché. Stavba byla zahájena v říjnu 2010 a bude 
ukončena v dubnu 201. Stavební práce jsou prováděny za sjednanou cenu 
13.649.552,00 Kč a provádí je firma GASCONTROL spol. s r.o. se sídlem 
v Havířově - Suché.

VIII.1.14. Oprava střechy smuteční obřadní síně

Oprava střechy na objektu smuteční obřadní síně v Horní Suché. Stav-
ba byla zahájena v říjnu 2010 a bude dokončena v květnu 2011. Stavební 
práce jsou prováděny za sjednanou cenu 1.199.180,00 Kč. Stavební práce 
provádí firmy Klempířství – Leszek Chodura z Havířova - Životic a MADT 
a.s. z Orlové.

VIII.1.15. Regenerace a rozvoj PZF

Průmyslová zóna František – Horní Suchá, projekt regenerace a roz-
voje zóny. Stavba byla zahájena v březnu 2008 a byla dokončena v květnu 
2010. Stavební práce byly prováděny za sjednanou cenu 95.178.855,00 Kč 
a provedla je firma TCHAS, spol. s r.o. z Ostravy.

VIII.2. Stavební úřad

VIII.2.1. Podání

V roce 2010 obdržel stavební úřad k vyřízení 524 podání. Z toho bylo 
podáno 30 žádostí o vydání územního rozhodnutí, 58 žádostí o územní 
souhlas, 20 žádostí o stavební povolení, 28 ohlášení staveb, 3 žádosti o vy-
dání kolaudačního souhlasu, 16 oznámení o užívání stavby, 14 žádostí 
o dodatečné povolení, 4 řízení o správním deliktu právnických osob a 
7 řízení o přestupcích fyzických osob.
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VIII.2.2. Povolené stavby

Na území obce bylo povoleno 29 významnějších staveb:
-5 objektů inženýrských sítí - veřejné osvětlení  a přeložka nízkého 

napětí na ulici Centrum a na ulici Sportovní, horkovod v PZF, přípojka 
degazovaného plynovodu v PZF, vodovod na ulici Hluboká a Hornosušská 
a vodovod na ulici Chrost

-1 autoservis
-6 přístaveb a změn staveb provozoven - např. v PZF
-16 staveb rodinných domů
-1 přístavba hospodářské budovy
Kromě toho bylo povoleno užívání 28 nových staveb, z toho 10 rodin-

ných domů.
Poznámka: Stavební boom v oblasti individuální bytové výstavby po-

kračoval. V porovnání s rokem 2009, kdy byla povolena výstavba 14 no-
vých rodinných domů a dvou bytových jednotek ve stávajících rodinných 
domech, bylo dokončeno 8 rodinných domů a 2 bytové jednotky ve stáva-
jících rodinných domech. Ani zhoršené ekonomické podmínky neovlivnily 
podstatně výstavbu rodinných domů a bytových jednotek.

VIII.2.3. Odstraněné stavby

-1 rodinný dům č.p.305
-1 nebytový objekt - přístavba skipu F4 v PZF
-2 nepovolené stavby
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IX.Zemědělství

IX.1. Soukromě hospodařící zemědělci

V roce 2010 hospodařili v obci tito zemědělci: Pánové Siwek, Šaly 
a Szoltys.
Poznámka: Poslední krávu v obci choval pan Chamrot na ulici Lesní.

IX.2. Chov koní

IX.2.1. Stáj Václav Horní Suchá - Pašůvka

Jezdecký oddíl vyvíjel kulturní, zájmovou a sportovní činnost. Reali-
zoval hipoterapii pro tělesně i duševně postižené děti. Členové oddílu star-
ší dvanácti let pomáhali s pracemi okolo koní, učili se postrojovat a pod 
vedením cvičitelů se učili jezdit na koni. Široké veřejnosti stáj nabízela 
výuku jízdy na koni, vyjížďky do terénu, ustájení a výcvik koní, příjemné 
posezení ve westernovém stylu, pronájem místnosti baru pro soukromé 
akce, pronájem venkovního ohniště a krbu, možnost využití areálu pro 
dětské dny ap.

10 minut vožení dětí na koni stálo 60 Kč, cena výcvikové hodiny nebo 
vyjížďky o délce 45 minut byla stanovena na 300 Kč, cena permanentky 
na 6 jízd stála 1500 Kč.

Stáj Václav nabízela ustájení pro dospělé koně i hříbata. K dispozici 
bylo několik boxů ve dvou stájích. Cena byla stanovena na 4.000 Kč mě-
síčně, v ceně byl denní úklid boxů, krmení senem a ovsem. Podle přání 
majitele koně bylo možno domluvit pouštění na pastvinu. K dispozici byla 
malá krytá hala. Volné stání pro hříbata stálo měsíčně 2.000 Kč a v ceně 
bylo zahrnuto krmení senem a ovsem a pouštění na pastvinu.

Majiteli stáje Václav byli manželé Václav a Gábina Drábkovi.

IX.2.2. Další chovatel

Koně v hospodářství využíval ještě pan Sliacký.
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X. Životní prostředí

X.1. Spalovna Barbora

X.1.1. Vyjádření Obce Horní Suchá k dokumentaci vlivů záměru 
„KIC – Krajské integrované centrum využívání komunálních 

odpadů v Moravskoslezském kraji“ na životní prostředí

Poznámka: Kompletní vyjádření Obce Horní Suchá je v archivu OÚ.
-Dopravní trasa Frýdek- Místek – KIC - Třinec - KIC: nesouhlasíme 

s využitím této silnice pro návoz z překládacích stanic. Od 1. 1. 2010 má 
být na této silnici z důvodů jejího značného přetížení zamezen průjezd vo-
zidly nad 12 t 

Poznámka: Průjezdu vozidlům nad 12 t nebylo v roce 2010 zamezenol.
-Dopravu odpadu z překládacích stanic Velké Hoštice a Studénka  je 

nutno převést ze silnice na koleje
-Odpad z procesu spalování s nebezpečnými vlastnostmi v dokumen-

taci prakticky není vůbec řešen
-Popílek obsahující nebezpečné látky – není uvedeno kam a v jakém 

množství se bude ukládat, tzn., zda je to vůbec reálné
-Není uveden žádný údaj z Horní Suché jako nejblíže hustě obydlené 

oblasti
-Závěr:
Pod názvem Krajské integrované centrum (pro nakládání s odpa-

dy) se nemůže skrývat pouze spalovna. Zcela zde chybí koncepční řešení 
na krajské úrovni a je tím porušována hierarchie pro nakládání s odpady 
stanovená příslušnou směrnicí EU. Ta stanoví na prvním místě materi-
álové využití odpadu, co je také největším problémem při nakládáním 
s ním. Umíme některé složky odpadu vytřídit, nevíme ale, co a jak s nimi. 
Lokalita Barbora by (kromě spalovny) byla ideálním místem pro umístě-
ní dalších zařízení pro další materiálové využití vytříděných složek, tak, 
aby se spalovnou a dalšími (jinde umístěnými) provozy pomohla vytvořit 
opravdu krajské integrované centrum pro nakládání s odpady. Tento zá-
měr byl obdobně uveden v připomínce Statutárního města Karviná, která 
obsahovala požadované „zabezpečení separace a dotřídění komunálního 
odpadu v podobě třídírny komunálního odpadu. Tato připomínka neby-
la vypořádána, pouze „zametena pod koberec“ s odkazem na POH MSK 
s tím, že o podobná zařízení se mají starat jednotlivá města a obce. S tímto 
„vypořádáním“ Obec Horní Suchá nesouhlasí.
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Taktéž zde není řešena připomínka na doložení „trvalého částečného 
odstavení teplárny Karviná nebo teplárny ČSA“. 

Lze tedy konstatovat, že dle Obce Horní Suchá předložená Dokumenta-
ce není materiálem, na jehož základě lze rozhodnout o vlivu stavby na ži-
votní prostředí, zejména z důvodu absence podstatných částí popisovaného 
projektového záměru. Výstup z jejího dosavadního stadia lze vyhodnotit 
z hlediska Obce Horní Suchá jako spíše negativní.

Poznámka: EIA (Environmental Impact Assessment) byl jedním z ná-
strojů ochrany životního prostředí eliminující potenciální negativní vlivy 
připravovaných záměrů a investic. Šlo o systematické zkoumání možných 
dopadů záměrů na životní prostředí, a to dříve, než se započne s jeho 
vlastní realizací. Důraz byl přitom kladen na účast veřejnosti a na zvažo-
vání alternativ řešení.

X.1.2. Názory na spalovnu

Vedení havířovské radnice nadále podporovalo záměr výstavby spa-
lovny v lokalitě bývalého Dolu Barbora, avšak postoj Karviné se mu neza-
mlouval. Karviná si v určité fázi jednání začala klást podmínky a tlačila 
kraj i stát např. k vybudování obchvatu.

Bylo jasné, že se v Moravskoslezském kraji musí spalovna vybudovat, 
protože skládkovat ročně více než 500 tisíc tun odpadu nelze donekonečna.

Článek“Město nemění názor a spalovnu chce“
-Havířovsko 27.4.2010 viz příloha č.29-10.
Článek“Obyvatelé mají ke spalovně výhrady“
-Havířovsko 9.2.2010 viz příloha č.7-10.
Článek“Spalovna - město chce záruky“
-Havířovský deník 13.4.2010 viz příloha č.30-10.
Článek“Stavbu nové spalovny jsme schopni zablokovat“
-Havířovsko 20.4.2010 viz příloha č.31-10.

X.2. Petice

Petice za čistší ovzduší v Ostravě vznikla 26. dubna. Je v ní kritizo-
vaný stav ovzduší v Ostravě a celém regionu, na který doplácí všichni, 
především děti a poukazuje na zhoršený zdravotní stav obyvatel města 
a regionu.

Petiční archy mohli občané podepisovat od 26.4.2010 do 26.4.2011.
Petice za čistší ovzduší v Ostravě-viz příloha č.20-10.
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X.3. Novela zákona o ovzduší

Novela, kterou vláda projednala 13. října, měla mimo jiné ulehčit 
aglomeracím tím, že řidiči budou moct zdarma vjet na dálnice, napří-
klad v Ostravě. Radnice získaly právo vymezit ve městech a obcích zóny, 
do nichž nebudou moct vjíždět starší automobily, které nesplňují určité 
emisní limity. Majitelé vozidel, na něž se zákaz vztahoval, si museli koupit 
a vylepit emisní plakety.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patřilo k nejvíce znečištěným v Ev-
ropě. Kvůli pravidelnému překračování limitů prašnosti pohrozila České 
republice žalobou Evropská komise. Česko mělo dva měsíce na to, aby 
na výhrady Bruselu odpovědělo, a pokud tak neučiní nebo odpověď ne-
bude dostatečná, spor skončí před Soudním dvorem EU v Lucemburku. 
Česko by od žaloby kromě dostatečného vysvětlení vlastních kroků mohla 
ochránit ještě výjimka EU. O ni mohou země žádat až do června 2011, při-
čemž ČR o ni s dalšími šesti zeměmi už požádala.

Kromě toho Ostrava kvůli špatné kvalitě ovzduší podala žalobu na stát.
Poznámka: Starosta obce psal ve věci kvality ovzduší na Svaz měst 

a obcí ČR, na Ministerstvo životního prostředí, byla snaha i o regulaci 
lokálních topenišť.

Moravskoslezský kraj se v prosinci dusil náporem smogu, rozptylové 
podmínky se  zhoršily na téměř celém jeho území. Limity polétavého pra-
chu byly několikanásobně překročeny na mnoha místech. Meteorologové 
vyhlásili signál regulace, takže znečišťovatelé museli dodržovat ekologická 
opatření. V Ostravě byla zdarma MHD. Na 14 z 16 stanic v Moravskoslez-
ském kraji překročily naměřené denní hodnoty polétavého prachu 100 mi-
krogramů na metr krychlový, přičemž mezní hranice je 50 mikrogramů. 
Na 10 místech naměřené hodnoty přesáhly 200 mikrogramů a šest stanic 
dokonce naměřilo víc jak 300 mikrogramů na metr krychlový.

X.4. „Červená“ Sušanka

Sušanka, potok který protéká naší obcí, pramení ve dvou samostat-
ných ramenech, které se do jednoho toku spojí u východního okraje měst-
ské části Havířova - Suché, východně nedaleko hotelu Impuls. Prameniště 
jednoho ramene Sušanky najdeme u jižního okraje lesa, který se rozpro-
stírá severním směrem od osady Pacalůvka, pramen druhého ramene je 
v malém lesíku u západního okraje části Havířova - Životic.  Sušanka zá-
padně od havířovského koupaliště ústí  do řeky Luciny.
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Jedním z posledních pozorovaných důsledků důlních vlivů bylo zvlášt-
ní zabarvení vody v potoku Sušanka.

Červená Sušanka

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Červená Sušanka 2010“.

X.5. Povolování kácení dřevin

rok 2010 2009 2008
- vyřízeno kladně 14 38 36
- určena náhradní výsadba 3 9 16

X.6. Zaběhnutí a toulaví psi, očkování

rok 2010 2009 2008
- psi v útulku 20 10 15
- náklady na odchyt
ustájení, očkování
a přihlášení v Kč 263 000 155 000 130 000

Náklady na očkování řádně přihlášených psů se pohybují kolem 50.000,- 
Kč za rok a mění se minimálně - hradí je obec.



199

X.7. Komunální odpad

X.7.1. Sběrný dvůr

Od ledna 2006 byl v naší obci v provozu sběrný dvůr, v němž probíha-
lo roztřídění odpadu, který zde bezplatně uložili občané naší obce - občané 
ostatních obcí nemohli ve sběrném dvoře odpad ukládat, museli ho odvézt 
na skládku Deposu.a.s.

Občané si zvykli  sběrný dvůr využívat. Zatím co v roce 2006 zde 
uskutečnili 5367-krát uložení odpadu, v roce 2010 to bylo 6893.

X.7.2. Produkce komunálního odpadu v letech 2006 - 2010

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tunách.
   Objemný KO - odpad v kontejnerech ve sběrném dvoře.

Rok Papír Plast Sklo Směsný KO

2006 32,53 20,22 35,64 1239,20

2009 41,74 20,11 36,83 1172,63

2010 40,72 20,42 38,38 1070,38

Rok Objemný KO BR

2006 941,56 330,92

2009 670,49 549,75

2010 695,64 484,89

X.7.3. Produkce odpadu na 1 osobu 2006 - 2010

Poznámka: Údaje jsou uvedeny k kg.

Rok Papír Plast Sklo Směsný KO

2006 7,23 4,49 7,92 275,37

2009 9,20 4,43 8,11 258,51

2010 8,87 4,44 8,36 233,24

Rok Objemný KO BRKO

2006 209,23 73,53

2009 147,81 121,19

2010 251,28 105,56

Poznámka: Cena za svoz a třídění odpadu se v obci nezměnila od roku 2002. 
V roce 2010 zaplatila obec za svoz a uložení odpadu 3 819 000 Kč, od občanů 
a firem bylo vybráno 1 441 139 Kč. Rozdíl uhradila ze svého rozpočtu obec.
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XI.Zdravotnictví

XI.1. Lékaři

-MUDr. Eva Febrová - praktický lékař pro děti a dorost - Školní 1286
-MUDr. Dagmar Kubinová - zubní lékař  - Dr. Glazera 13/1216
-MUDr. Anna Býmová - zubní lékař - Školní 1286
 Sestra: Anna Bružinová
-MUDr. Dáša Pastuchová - praktický lékař pro dospělé - Školní 1286
-MUDr. Jan Maťko - praktický lékař pro dospělé - Kaštanová 283
-MUDr. Jiří Býma - zubní lékař - Školní 1286

XI.2. Zubní laborantka

Barbora Pilchová - zubní laborantka - provoz stomatologické labora-
toře - Školní 1286

XI.3. Lékárna

Mgr. Vlasta Pavelková - Lékárna U Dvora - prodej farmaceutických 
výrobků - Těrlická 1298

XII.Sociální péče

XII.1. Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov byla nezisková organizace, 
která poskytovala sociální služby pro občany z okraje společnosti – materi-
ální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Ve spolupráci s Obecním úřadem Horní Suchá a Sborem Církve bra-
trské vyhlásila humanitární sbírku letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (mi-
nimálně 1m2), domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky- nepoškoze-
né, peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, obuvi – veške-
rou nepoškozenou, nově i brýlí.   

Nesbíraly se: ledničky, televizory, počítače a jiná elektronika, matrace, 
koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskutečnila ve dnech 3., 4. a 6. května v době od 10.00 hodin 
do 18.00 hodin ve Sboru Církve bratrské na ulici Těrlické.
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XIII.Školství

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

XIII.1.1. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhl na škole 12. ledna. Účast rodičů na akci 
byla menší. Ve škole ten den natáčela televize Polar. Do školy s přišli podí-
vat také rodiče z okolních obcí, i z Havířova.

XIII.1.2. Školní ples

V sále Dělnického domu školní ples připravilo se školou Rodičovské 
sdružení na 17. ledna. Na pozvané hosty čekala dobrá hudba, bohatá tom-
bola a spousta zábavy.

XIII.1.3. Zápis

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2010/2011 proběhl 
v pondělí 18. ledna v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. a v úterý 19. ledna 
v době od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Celkem se  k zápisu dostavilo 38 dětí. Z toho byly podány 3 žádostí 
o odklad. V tomto roce  se k zápisu poprvé mohly dostavit, po splnění 
všech zákonných formalit, i pětileté děti. K zápisu ale žádné nepřišlo.

K zápisu se dostavil i Michal Krobot
Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Zápis 2010“.
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XIII.1.4. Akademie

Učitelé a žáci základní školy připravili na 17. února v sále Dělnického 
domu pro rodiče a širokou veřejnost školní akademii. 

Sál byl beznadějně zaplněný rodiči a prarodiči, hodně lidí stálo v sále ko-
lem stěn, nebylo možné ani projít.

Na úvod zazpíval pěvecký sbor školy hymnu EU

 251 

   
Pozvánka na akademii 

 
Sál byl beznadějně zaplněný rodiči a prarodiči, hodně lidí 
stálo v sále kolem stěn, nebylo možné ani projít. 
 

  
 
 

Na úvod zazpíval pěvecký sbor školy hymnu EU 
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Jako havíři se v části Ostrava černá představili žáci prvních tříd

Obec zastupoval Ing. Jan Lipner, starosta-čtvrtý zprava-vlevo Mgr. Ilona 
Chalupová, ředitelka pořádající školy-vpravo Mgr. Bohdan Prymus, 

ředitel polské školy
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Program akademie byl náročný obsahově i časově. Akademie trvala 
s přestávkami 2 a půl hodiny.

V programu se vystřídali žáci všech tříd školy a také děti z mateřské 
školy. Velká část programu byla věnovaná probíhajícímu projektu Come-
nius, v němž škola spolupracuje se školami v Anglii, Švédsku, Itálii, Špa-
nělsku a Walesu. Jako hosté vystoupili naši „Suszanie“.

Poznámka: Program Comenius byl zaměřen na školní vzdělávání. Za-
pojit se mohly mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou sku-
pinou byli žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těch-
to typech škol. Cílem programu bylo rozvíjet porozumění mezi mladými 
lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní 
dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstná-
ní a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

V roce 2010 byly do programu zapojeny tyto země:
• 27 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká repub-
lika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Pol-
sko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie
• země EFTA: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
• kandidátské země: Turecko
• přípravná fáze: Chorvatsko a FYROM (Makedonie)
• předpokládaná účast: Švýcarsko

Program akademie uváděla Mgr. Markéta Tomíčková, učitelka školy

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„ZŠ-Školní akademie 2010“.
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XIII.1.5. Miss školy

Náročná akce volby Miss školy se uskutečnila v sále Dělnického domu 
ve středu 17. března.

Soutěž probíhala klasickým způsobem: adeptky se představily, před-
vedly se a porota vybírala. 

Členem poroty byl také Josef Žerdík, místostarosta. Celé odpoledne 
moderovala Mgr. Markéta Tomíčková, učitelka školy.

Miss Lucie Franková-uprostřed-1.vicemiss Andrea Šplíchalová
-vlevo-2.vicemiss Radka Sjekalová-vpravo

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: „ZŠ-Miss školy 2010“.
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XIII.1.6. Karneval

Pro nejmladší školáky připravila škola ve spolupráci s rodičovským 
sdružením do sálu Dělnického domu na 23. března karneval.

Rej masek a soutěže organizovala specializovaná agentura, o občerst-
vení se postaralo rodičovské sdružení.

Rej masek

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Karneval 2010“.

XIII.1.7. Den učitelů

Svůj svátek oslavili učitelé školy 28. března. Při této příležitosti byly 
oceněny za dlouholetou práci tyto učitelky: Mgr. Ilona Chalupová (ředitelka 
školy), Mgr. Dagmar Havlásková (zástupkyně ředitelky školy), Mgr. Mar-
ta Štixová, Mgr. Nataša Adamusová, Mgr. Marie Lajczyková a Mgr. Hele-
na Kiselová.

XIII.1.8. Den Země

Den Země se ve škole uskutečnil 23. dubna. Žáci 6. a 7. tříd šli k Těr-
lické přehradě na prohlídku hráze, žáci 8. a 9. tříd navštívili hornické 
muzeum Landek, žáci 1. stupně měli besedu s ekologickou tématikou 
a 7. května navštívili Dinopark v Doubravě.
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XIII.1.9. Mladý zahrádkář

Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář proběhlo 15. května. Z celko-
vého počtu 30 účastníků se na 1. místě mezi staršími žákyněmi umístila 
Agáta Mrózková, žákyně 9.A třídy. Gratulaci přidal i náš obecní úřad.

XIII.1.10. Radovánky

Za krásného letního počasí proběhly 5. června pod záštitou školy a ro-
dičovského sdružení v prostorách parkoviště u sportovní haly Radovánky.

Průvod vyšel od mateřské školy na ulici Stavební a prošel sídlištěm.

Za doprovodu Hasičanky došel průvod na parkoviště
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Radovánky zahájila Mgr. Ilona Chalupová-ředitelka školy - vlevo 
Mgr. Markéta Tomíčková, konferenciérka

Promluvil i zástupce rodičů Ing. Martin Adamiec. V programu vystou-
pily děti školy, o organizovanou zábavu dětí se postarala profesionální 
agentura, odpoledne zpříjemnila country kapela. Připraveno bylo mnoho 
stánků s občerstvením pro děti i dospělé.
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Jako trpaslíci vystoupily děti z mateřské školy 
se svými učitelkami

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „ZŠ-Radovánky 2010“.
Poznámka: Na akcích školy se značnou měrou podílí Sdružení rodičů ZŠ 
a MŠ Horní Suchá-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.

XIII.1.11. Vyřazení „deváťáků“

Vycházející žáky pozval do obřadní síně 29. června - den před ukonče-
ním školy - Ing. Jan Lipner, starosta obce.

V citově zabarvené řeči jim mimo jiné připomněl, že jsou občany obce 
a aby na ni nezapomněli. S vycházejícími žáky se rozloučily i jejich třídní 
učitelky a Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy.

XIII.1.12. Ukončení školního roku

Na ukončení školního roku - 30. června - se sešli učitelé i žáci. V roz-
hlasové relaci si připomněli průběh školního roku, úspěchy i některé pro-
blémy, které školní rok přinesl. Nechybělo ani poděkování žáků učitelům, 
popřát přišli i zástupci Základní školy a mateřské školy s polským jazy-
kem vyučovacím, poděkovat přišli i zástupci rodičovského sdružení.
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Zástupci PZŠ

Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy
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Zleva - Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy a dále zástupci 
rodičů - Iva Vitošová, Roman Vitoš a Ing. Martin Adamiec,

předseda rodičovského sdružení

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZŠ-konec školního roku 2009-2010“.

XIII.1.13. Návštěva irského Athlonu

V sobotu 24. července navštívili zástupci školy a kulturní a sportovní 
komise na pozvání starosty irského města Athlone kulturní akci „Europe-
an Peoples Festival in Athlone“. Festival hostil na 800 lidí z 15 členských 
zemí EU, naši byli jediní zástupci ČR.

V roce 2011 bude pořadatelem festivalu Maďarsko a naši zástupci do-
stali pozvání k účasti v počtu 50 osob.

Článek Josefa Žerdíka, místostarosty „Návštěva irského Athlonu“
-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.
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XIII.1.14. Zahájení školního roku

Ve středu 1. září začal na škole školní rok 2010/2011. Ředitelka školy 
Mgr. Ilona Chalupová zahájila rok rozhlasovou relací. Pozdravit také při-
šla delegace ze sousední polské školy. Obec na zahájení zastupoval Josef 
Žerdík, místostarosta. Byli přítomni i další hosté, např. Ing. Martin Ada-
miec, předseda rodičovského sdružení a přijel také PaedDr.  Libor Lenčo, 
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje.

O bezpečný příchod do školy se starala Policie ČR,
příšlušníci Obvodního oddělení Horní Suchá

S velkým očekáváním přišel se svými rodiči do školy i prvňáček 
Sebastian Delong
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Hosté-zády sedí Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy, zprava Josef 
Žerdík, místostarosta, Ing. Martin Adamiec, předseda sdružení rodičů, 

PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství KÚ MSK  manželé Iva 
a Roman Vitošovi, členové rodičovského sdružení

Další fotografie: Kronika 2010 fotogalerie na CD: 
„ZŠ-Zahájení školního roku 2010-2011 v české škole“.
Článek“Škola začala“-Informátor č.10/2010 viz příloha č.55-10.

XIII.1.15. Atletické závody

15. září se na hřišti u české školy konala soutěž v lehké atletice. Sou-
těžili žáci  1. stupně pěti základních škol: Horní Suchá česká i polská ZŠ, 
ZŠ Těrlicko, ZŠ Albrechtice a ZŠ Stonava. Celkem se soutěží zúčastnilo 90 dětí. 
Soutěžilo se v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Vítězo-
vé byli odměnění diplomem a malou sladkostí. Na organizaci závodů se 
podílely hlavně učitelky hornosušské základní školy, pomáhali i členové 
rodičovského sdružení školy. Rozhodčími jednotlivých soutěží byli učitelé 
ze všech zúčastněných škol.
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Závodníci při slavnostním nástupu před soutěž

Skok daleký

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Atletické závody 2010“.
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XIII.1.16. Přírodovědná karvinská stezka

Členové přírodovědného kroužku se pod vedením Mgr. Jarmily Dome-
sové zúčastnili přírodovědné stezky v okolí karvinské hájovny
 v Karviné - Olšinách.

Plnili různé úkoly. Družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo a starší 
žáci zvítězili mezi 15 zúčastněnými školami.

XIII.1.17. Lampionový průvod

V pátek 22. října připravila základní škola ve spolupráci se sdruže-
ním rodičů k výročí vzniku Československé republiky lampionový průvod.

Všichni se shromáždili před mateřskou školou na ulici Stavební 
a v 18 hodiny průvod vyrazil směrem k hasičské zbrojnici. Zde byla zapá-
lena vatra a účastníci vypustili balonky štěstí. Pro všechny zde rodičovské 
sdružení připravilo občerstvení.

V čele lampionového průvodu šla Hasičanka
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Největší radost měli ti nejmenší

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZŠ-Lampionový průvod“.

XIII.1.18. Adventní koncert

Na úterý 7. prosince připravili žáci pod vedením svých učitelek v pro-
storách katolického kostela svatého Josefa dva adventní koncerty s vánoč-
ní tématikou..

Žáci zpívali, recitovali a hráli před dost slušně zaplněným kostelem.

Adventní koncert navštívil i Josef Žerdík, místostarosta
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Úvodní slovo přednesla Mgr. Dagmar Havlásková,
 zástupkyně ředitelky školy

Záběr ze závěru koncertu

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZŠ-Adventní koncert 2010“.
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XIII.1.19.  Mateřské škola

XIII.1.19.1. Jaro v mateřské škole

Jednou z prvních větších akcí v MŠ v březnu bylo „Vynášení Moreny“, 
které znamenalo rozloučení s zimou a přivítání jara. K jaru patří Veli-
konoce a děti pletly pomlázky a malovaly kraslice. Ve spolupráci s ekolo-
gickým sdružením VITA děti vyráběly dárky pro rodiče z pravé ovčí vlny. 
Karnevalové odpoledne děti proskotačily s klaunem Hopsalínem. V břez-
nu děti také navštívily naši knihovnu.

Společně s žáky ZUŠ Jana Kalety z Českého Těšína děti shlédli koncert 
na téma „Jedeme na výlet“. Také shlédli několik divadelních představení 
v Havířově při akci Minitetro. V mateřské škole děti prožily „ Pyžamkový 
a čarodějnický den“ a divadlo Smíšek děti potěšilo Velkou sloní pohádkou. 
Tvořením a prací oslavily děti Den Země.

V květnu děti připravovaly dárky a vstoupení k Svátku matek, svým 
vystoupením potěšily obyvatele v Domě seniorů a také v „domečku“ hor-
nické důchodce.  Také shlédli ukázku výcviku dravců.

Ukázka výcviku dravců na školním hřišti
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XIII.1.19.2. Mateřská škola v červnu

Týden dětských přání zahájilo divadlo Duo Šamšula pohádkou O mls-
né opičce. O sladké překvapení pro děti se postarala místní cukrárna ze 
sponzorského daru paní Janečkové. Míša z televize děti roztančila ve své 
minidiskotéce. 

Velkou akcí byla návštěva mateřské školy v polské Lubomii. Děti zde 
soutěžily, zpívaly, tančily a našly si nové kamarády.

Krásně nazdobená kola a koloběžky děti předvedly na sportovním dnu.
Na školních radovánkách se představilo sto trpaslíků se svými učitelkami.
Nejstarší děti se naučily v programu ekologického sdružení VITA vyrábět 

ruční papír, navštívily Dinopark v Doubravě.
Pasováním na školáky se mateřská škola rozloučila s budoucími prvňáčky. 

XIII.1.19.3. Podzim v mateřské škole

Na podzim se vedení MŠ věnovalo hodně rodičům. Uskutečnilo pro ně 
den otevřených dveří a také společně provedli úklid školní zahrady. Další 
odpoledne s podzimní tématikou byla tématická: Hellowen, Podzimníčci 
a Drakiáda. U dětí měla velký úspěch ekologická vycházka s hledáním 
pokladu: Za Podzimníčkem.

XIII.1.19.4. Zima

Zimní čas v MŠ začala Mikulášská besídka. Další akce byly na vánoč-
ní téma: pečení vánočního cukroví a výroba vánočních ozdob, odpoledne 
věnovaná vánočním tradicím a zvykům. I zdobení vánočního stromku za-
bralo hodně času. Při práci v  keramické dílně převládalo téma: Zdobíme 
si školku.

Děti se svými učitelkami připravily program vánočních říkadel a ko-
led pro babičky a dědečky v Domově seniorů.

XIII.1.19.5. Vánoční koncert

Děti z MŠ pod vedením paní učitelky Bohunky Velíškové vystoupily 
na vánočním koncertě ženského pěveckého sboru Šárka v kostele svatého 
Josefa 16. prosince.
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Vystoupení dětí z MŠ řídila paní Bohunka Velíšková

XIII.1.20. Přehled - školní rok 2009/2010

XIII.1.20.1. Zaměstnanci

Počet zaměstnanců pro celý právní subjekt: 55

Pedagogičtí pracovníci ZŠ : 29
1. Přehled pracovníků 
ZŠ Poř. číslo 

Příjmení a jméno, titul Funkční zařazení Vyučuje předmět 

1. Chalupová Ilona, Mgr. Ředitelka školy chemie 
2. Havlásková Dagmar, 

Mgr. 
Zástupce ředitele školy Přírodopis, tělesná 

výchova, přírodopisný 
seminář 

3. Tomíčková Markéta, 
Mgr. 

Výchovný poradce Německý jazyk, občan-
ská a tělesná výchova 

4. Kuchárová Eva, Mgr. Koordinátor ICT, TU Informatika, třída 4. A 
5. Szlachtová Marcela, 

Mgr. 
Metodik prevence, TU, 
předseda PK českého 
jazyka 

Jazyk český, výtvarná 
výchova, literárně vý-
tvarný seminář 

6. Nadymáčková Tatjána, 
Mgr. 

Koordinátor projektu 
Comenius,TU, předseda 
PK cizí jazyk 

Anglický a ruský jazyk, 
zeměpis 

7. Adamusová Nataša, 
Mgr. 

Předseda MS (1.-3.), TU 2. A třídu 

8. Brodová Jarmila, Mgr. Předseda MS (4.-5.), TU 5. A třídu 
9. Lajczyková Marie, Mgr. Předseda PK mat., TU Matematika, technické 

kreslení 
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10. Domesová Jarmila, 
Mgr. 

Předseda PK přírodní 
vědy, TU 

Přírodopis, pracovní vý-
chovu, výchovu ke zdra-
ví, rodinnou výchovu 

11. Zelníček Jaromír, Paed-
Dr. 

Předseda PK společen-
ské vědy 

Český jazyk, dějepis, 
pracovní výchova 

12. Firický Jiří, Mgr. Předseda PK výchov, TU Tělesná výchova, mate-
matika, zeměpis 

13. Kiselová Helena, Mgr. U Dějepis, dějepisná prak-
tika 

14. Kunetková Kateřina Předseda PK výtvarné 
výchovy, TU 

Jazyk český, výtvarná 
výchova, zeměpis 

15. Krauzovičová Lucie, 
Mgr. 

TU 2. B třída 

16. Bilanová Pavlína, Mgr.
(do 14.9.) 

TU 2. B třída 

17. Šumpichová Lucie, 
PhDr. (do 2.3.) 

TU 1. B třída, anglický 
jazyk 

18. Skopalová Veronika, 
Mgr. (od 2.3. do 31.6.) 

TU 1. B třída 

19. Moldříková Vladimíra, 
Mgr. 

TU, správce FKSP 1. A třída 

20. Miluše Pechová, Mgr. TU 3. A třída, anglický 
jazyk 

21. Beňová Veronika, 
Mgr. (do 20.11.) 

TU 3. B třída 

22. Jajkowiczová Helena, 
Mgr. (od 1.12. do 31.1.) 

TU 3. B třída 

23. Morawiecová Alina, 
Mgr. (od 1.2. do 30.6.) 

TU 3. B třída 

24. Zydrová Ilona, Mgr. TU, jednatel SRZŠ 4. B třída 
25. Štixová Marta, Mgr. TU, předseda ČMOS 5. B třída 
26. Machancová Lenka, 

Mgr.(od 14. 9.) 
U 1. stupeň 

27. Sikorová Renata, Mgr. TU Fyzika, chemie, fyzikál-
ní seminář, zeměpis 

28. Nedbalcová Marie, Ing. TU Anglický jazyk, mate-
matika, ekonomika 

29. Ptaková Věra, Mgr. U Hudební výchova, rus-
ký jazyk
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Správní a provozní zaměstnanci ZŠ : 9
Poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 
1. Bahníková Šárka 

(do 30.4.) 
ekonom SŠ 

2. Kuncová Marcela 
(od 1.12. MD) 

administrativní pracov-
ník 

SŠ 

3. Čechalová Marcela 
(do 15.7.) 

školník - domovník SOU 

4. Havlíková Karla uklízečka SOU 
5. Kalinová Romana uklízečka - domovník SOU 
6. Kriš Ignác údržbář SOU 
7. Richterová Zdenka uklízečka SOU 
8. Strenková Jarmila 

(od 1.12.) 
administrativní pracov-
ník 

SŚ 

9. Hanušová Taťána(od 
1.5.) 

ekonom SŚ 

Školní družina : 2
Poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 
1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 
2. Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické 

Pedagogické pracovnice MŠ: 8
Číslo Jméno a příjmení Zařazení 
1. Blanka Richterová Vedoucí učitelka mateřské školy 
2. Lenka Richterová Učitelka 
3. Bohunka Velíšková Učitelka 
4. Jolanta Janczyková Učitelka 
5. Lenka Valová Učitelka 
6. Jana Kubjátová Učitelka 
7. Eva Sliacká Učitelka 
8. Lucie Iwanuszková Učitelka 

Provozní zaměstnanci MŠ: 2
1. Drahomíra Kozlová Uklízečka – domovnice 
2. Pavla Klimszová Uklízečka – domovnice

Provozní pracovnice školní jídelny: 11
poř. číslo Příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 
1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 
2. Dolinová Libuše Kuchařka SOU 
3. Smejkalová Radka vedoucí ŠJ SOŠ - obchodní 
4. Ernstová Margita provozní pracovník základní 
5. Foltýnová Lucie provozní pracovník SOU 
6. Chládková Hana THP SŠ 
7. Konečná Monika Kuchařka SOU 
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8. Rašová Danuta provozní pracovník základní 
9. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 
10. Svobodová Marcela Kuchařka SOU 
11. Žáková Eva vedoucí kuchařka SOU

XIII.1.20.2. Třídy, žáci, školní družina, mateřská škola

Celkem tříd celkem: 18
Z toho na 1. stupni: 10 Na 2. stupni: 8

Počet žáků celkem: 340
Z toho na 1. stupni: 188 Na 2. stupni: 152
Průměrný počet žáků ve třídě : I. stupeň – 18,80 žáků
                                           II. stupeň – 19,00 žáků 
     

  

Počet oddělení ŠD: 2
Celkem přihlášených žáků: 50

Celkem počet tříd MŠ: 4
Celkem zapsaných dětí: 104

XIII.1.20.3. Rozmísťovací řízení

Gymnazium - 6
Střední škola zemědělská - 3 (jezdec a chovatel koní)
Střední průmyslová škola elektrotechnická - 2
Střední průmyslová škola stavební - 1
Střední průmyslová škola - 3
Střední škola technických oborů - 4 (zedník-obkladač, instalatér, klempíř)
Střední škola řemesel a služeb - 3 (zahradnické práce, prodavačské práce, 
zámečnické práce a údržba)
Střední škola techniky a služeb - 1 (obchodník)
Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská - 2
Střední odborná škola ochrany majetku a osob - 1
Střední odborné učiliště - 5 (kuchař-číšník, cukrář)
Střední umělecká škola - 1 (užitá malba)
Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola - 1
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Střední odborná škola managementu a práva - 1 (pedagogika volného času)
Střední škola - 1 (mechanik opravář motorových vozidel)
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu - 1(ekonomika a podnikání)
Janáčkova konzervatoř a gymnazium - 1
Obchodní akademie - 2
Vyšší policejní škola - 1
Nesdělil název školy - 6

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

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania 
Sucha Górna

XIII.2.1. Zápis

K zápisu pro školní rok 2010/2011 se do základní školy měli možnost 
dostavit rodiče se svými dětmi 2. února v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Celkem se z k zápisu dostavilo 11 dětí, z toho rodiče dvou dětí požádali 
o odklad, takže v září zasedne do lavic 1. třídy 9 dětí.

K  zápisu se letos poprvé mohly dostavit i pětileté děti se svými rodiči. 
Nikdo však nepřišel.

K zápisu se svoji maminkou přišel i Tobias Sikora
Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: „PZŠ-Zápis 2010“.
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XIII.2.2. Výročí školy

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Hor-
ní Suchá, příspěvková organizace, připravila do sálu Dělnického domu 
na pátek 16. dubna oslavu 80. výročí zahájení výuky v tzv. žluté škole 
na ulici Těrlické.

Oslavy se zúčastnili současní i bývalí učitelé školy, absolventi, rodiče 
a hosté.

Oslavu zahájil Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy

Mezi hosty byl Ing. Jan Lipner, starosta - vpravo od ředitele školy
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Další program zahájily děti z mateřské školy

O historii školy hovořili i starší žáci školy

Na závěr sehráli žáci školy pohádku „Żalosne przygody diabla Fajferka“.
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Záběr z pohádky

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Výročí školy 2010“.
Program oslavy výročí školy viz příloha č.37-10.
Článek“Připomínka jubilea školy“-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.

XIII.2.3. Festyn szkolny

Přiblížil se konec školního roku a učitelé ve spolupráci s rodiči připravili 
na 12. června v prostorách hasičské zbrojnice za krásného počasí pro žáky 
školy Festyn szkolny.
Děti se jim odměnily krásným programem plným tance.
Rodiče připravili občerstvení, bylo grilované maso a další speciality, byl 
i dostatek nápojů.

Akce se zúčastnila i Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka české školy, 
doprovázel ji Mgr. Bohdan Prymus, ředitel polské školy
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Festyn podpořili vystoupením i Suszanie

Velký úspěch měly španělské tanečnice
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Diváků se sešlo opravdu hodně

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na  CD: „PZŠ-Festyn szkolny“.

XIII.2.4. Projekt

XIII.2.4.1. První setkání

První setkání mládeže v rámci projektu Polsko-český tělocvik těla a in-
telektu, který organizovala Základní škola a mateřská škola s polským 
jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace ve spolupráci 
s polským partnerem, kterým je  Gmina Wodzisław Śląski (realizoval - Ze-
spół Szkół nr. 3, Wodzisław Śląski) se uskutečnilo 15. června. 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu pře-
shraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika pro 
realizaci mikroprojektů.

První setkání bylo nazváno „Zručné prstíky“ a proběhlo v budově 
Základní školy a mateřské školy  s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá a bylo věnováno rozvíjení tanečních a výtvarných dovedností žáků 
z Česka a Polska.
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Obec reprezentoval Josef Žerdík, místostarosta

Děti z polské školy předvedly krátký program
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Program předvedly i děti z Polska

Děti z naší polské školy a děti z Polska se bavily společně

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Polsko-český tělocvik těla a intelektu 2010“.
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XIII.2.4.2. Druhé setkání

Druhé setkání v rámci projektu Polsko - český tělocvik těla a intelektu, 
který zorganizovala naše polská škola ve spolupráci s polským partne-
rem, kterým byla Gmina Wodzisław Śląski - realizoval Zespół Szkól nr. 3, 
Wodzisław Śląski se uskutečnilo 22. října.

Projekt byl, tak jako první setkání, spolufinancován z prostředků 
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republi-
ka - Polská republika pro realizaci mikroprojektů.

Program byl realizován ve skupinách a byl zaměřen na tématiku Ev-
ropské unie a česko - polské spolupráce: Všechny vlajky světa, Ferda učí 
a Česko - polské otázky a odpovědi.

Žáci obou škol poznávali ve skupinách vlajky států

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Projekt-druhé setkání 2010“.

XIII.2.5. Den maminky a tatínka v polské mateřské škole

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu

W piątek, dnia 28.5.2010 przedszkolacy zaprosili swoich rodziców 
z okazji dnia Matki i dnia Taty do auli szkolnej na Rewię wiosenną. Pan 
Dyrektor mgr Bohdan Prymus przywitał 48 mam i tatów w auli szkolnej 
przemienionej w kawiarnię. Tam przy ciastku, kawie czy herbacie rodzice 
obejrzeli barwny program w wykonaniu swych pociech. Po tańcach, śpie-
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wach i deklamacjach dzieci wręczyły swoim gościom podarunki - mamom 
naszyjniki, tatom przyciski z kamyków. Potem wszyscy udali się do ogro-
du przedszkolnego.Tam każdy przedszkolak otrzymał od Macierzy poda-
runek z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka a rodzice smażyli dla wszy-
stkich jajecznicę. Pogoda dopisała, jajecznica smakowała wszystkim, tak 
więc wspólne zabawy i rozmowy trwały do wieczora.

Obsah: Ředitel školy přivítal 48 rodičů v aule školy, kterou přeměnili 
na kavárnu. A tam při zákusku, kávě nebo čaji rodiče shlédli připravený 
program.

Tanec lesních žínek

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Den maminky a tatínka 2010“.

XIII.2.6. Návštěva filmového představení

Na ukončení školního roku odjela celá škola do Karviné, aby se 
29. června shlédli společně s karvinskými školami s polským jazykem 

vyučovacím filmového představení.

XIII.2.7. Konec školního roku

Poslední den školního roku 2009/2010 - 30. června - se sešli všichni 
žáci i všichni učitelé v aule školy.

Po krátkém kulturním programu se ředitel školy a nejmenší žáci roz-
loučili s vycházejícími žáky a ředitel školy popřál všem žákům i učitelům 
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a zaměstnancům školy krásnou dovolenou a prázdniny. Připomněl také, 
že se všichni za dva měsíce opět sejdou ve škole.
Poznámka: Shrnutí školního roku 2009/2010 v Informátoru č.7/2010 
viz příloha č.40-10.

XIII.2.8. Přehled - školní rok 2009/2010

XIII.2.8.1. Zaměstnanci

Počet zaměstnanců pro celý právní subjekt: 17
Pedagogičtí pracovníci PZŠ : 13
Správní a provozní zaměstnanci ZŠ : 4
Školní družina : 1
Pedagogické pracovnice MŠ: 2
Provozní pracovnice školní jídelny - výdejna: 1

XIII.2.8.2. Třídy, žáci, školní družina, mateřská škola

Celkem tříd: 6
Z toho na 1. stupni:  2     Na 2. stupni: 4

Počet žáků celkem: 66
Z toho na 1. stupni: 31    Na 2. stupni: 35
Průměrný počet žáků ve třídě : I. stupeň – 15,50 žáků 
                                                    II. stupeň –  8,75 žáků

Počet oddělení ŠD: 1
Celkem přihlášených žáků: 28

XIII.2.8.3. Rozmísťovací řízení 

Gymnazium - 2
Střední odborná škola - 6
Střední odborné učiliště - 1
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XIII.2.8.4. Bilance školního roku 2009/2010 podle ředitele školy

Bilansujemy rok szkolny...
Koniec roku szkolnego w naszej szkole był okresem podsumowań. 

A bilans naszych dokonań był bardzo korzystny. 
JESTEŚMY MULTIMEDIALNI I INTERAKTYWNI !!!!
W roku szkolnym 2009-2010 nasza szkoła została wyposażona w no-

woczesną technikę multimedialną – mamy w sumie 6 tablic interakty-
wnych, co stawia nas pod tym względem w czołówce krajowej.

UDANY JUBILEUSZ
Odnotowaliśmy również wiele sukcesów. Przede wszystkim udane były 

kwietniowe obchody 80-lecia budynku szkoły, wraz z przedstawieniem 
„Żałosne przygody diabełka Fajferka”.

ZIELONA SZKOŁA 
Kilka dni później klasy 1.-5. wyjechały do zielonej szkoły do Łomnej, 

gdzie przez pięć dni absorbował ich bardzo atrakcyjny program. 
DZIEŃ ZIEMI
Ich starsi koledzy wzięli udział w dniu 23 kwietnia w Dniu Ziemi, w 

trakcie którego poznali dwa rodzaje pozyskiwania czystej energii - w bio-
-elektrowni oraz elektrowni słonecznej w Stonawie.

SPORTOWCY NIE ZAWIEDLI
W maju sportowcy wyjechali do Stonawy na międzynarodowy „Bieg 

Przyjaźni”, gdzie uplasowali się na znakomitych miejscach, zwłaszcza 
zawodnicy młodszych kategorii . Podobnie było na Igrzyskach Lekkoat-
letycznych w Trzyńcu. Trzeba tutaj wymienić nazwiska niektórych z nich 
- Natalki i Filipa Kuxów, Tomasza Przeczka, Karoliny Żyły, Kuby Mički, 
Dawida Kriša, Romka Słowika, Weroniki Schonwald, a zwłaszcza wszech-
stronnej Tereski Mikuli, którzy mają na swym koncie najwięcej medali 
i punktowanych miejsc. 

PORUSZYŁ NAS „KATYŃ”
W maju klasy 5. – 9. obejrzały również bardzo poruszającą wystawę 

„Katyń” w Czeskim Cieszynie.
„POWRÓT DO KORZENI”
Początek czerwca oznaczał zakończenie całorocznego projektu realizo-

wanego wspólnie ze szkołą w Lubomi, a nazwanego „Powrót do korzeni”, 
w trakcie którego poznawaliśmy wspólną historię i kulturę Śląska po obu 
stronach Olzy i Odry. 

„Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu”.
Był też zarazem rozpoczęciem momentem rozpoczuęcia nowego pro-
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jektu , w którym biorą udział udział uczniowie klas 1.-5. - „Polsko-czeska 
gimnastyka ciała i umysłu”. Naszym partnerem jest tu miasto Wodzisław 
Śląski, ale realizatorem - Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. Projekt 
powstał w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013, a współfinansowa-
ny jest z Funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšín-
ské Slezsko. 

W dniu 15 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w Suchej Górnej, 
nazwane „Zręczne paluszki”, którego celem była wspólna nauka tańców, 
modelowanie w glinie, oraz m.in. malowanie na szkle, praca z papierem 
i koralikami.

Trzy dni później, w piątek 18 czerwca, wyjechaliśmy do Wodzisławia 
na spotkanie zatytułowane „Poznajmy się”, w trakcie którego zwiedziliśmy 
szkołę naszych partnerów oraz wzięli wraz z nimi w Dniach Wodzisławia. 
Największą atrakcją była jednak bezsprzecznie wizyta w ZOZOLANDII.

W czerwcu przystąpiliśmy również do realizacji trzeciego zadania, 
mającego na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie otrzy-
mali zadania, które będą realizowali w czasie wakacji, a we wrześniu od-
będzie się internetowa wymiana doświadczeń.

KONKURS im. HALINY KOWALCZYK
Osobnym zagadnieniem są sukcesy naszych uczniów. Oprócz już 

wspomnianych sukcesów sportowych mamy kilka znakomitych sukcesów 
literackich – w konkursie imienia Haliny Kowalczyk drugie miejsce przy-
znano Piotrowi Cieleckiemu, a trzecie – Beacie Toman.

MATEMATYKA, MATEMATYKA 
Najwięcej sukcesów było jednak w dziedzinie matematyki. Zacytuję 

tylko najważniejsze z nich: Olimpiada matematyczna (runda powiatowa, 
wszystkie szkoły Ka) – laureatami – Zuzana Rokowska i Tomasz Kloza. 
Międzynarodowy PIKOMAT – w finale międzynarodowym 3. miejsce Na-
talia Żagan.

PITAGORIADA (runda powiatowa, wszystkie szkoły powiatu Ka) – 
laureaci Beata Toman i Tomasz Kloza

Międzynarodowy konkurs „Kangur matematyczny” i „Kangurek” 
– wyróżnienia na stopniu międzynarodowym zyskali: Piotr Michałek, 
Tomasz Kloza, Tomasz Foltýn, Joanna Piętak, Zbyszek Kwiczala, Marek 
Piętak.

W kategorii szkół polskich tego samego konkursu, kat. Kadet kl. 
9.:1. Piotr Michałek, 4.Krystyna Chlup, Kadet kl.8.: 4 Roman Słowik, 
5. Lucie Durczok, 6. Ewa Michałek. Kat. Beniamin kl. 7.: 3. Tomasz Kloza. 
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Kat. Maluch kl. 5: Tomasz Foltýn. Kat. Maluch kl. 4. : 1. Joanna Piętak, 4. 
Zbyszek Kwiczala. Kat. Kangurek, kl. 2.: 5- Marek Piętak.

Tak więc tegoroczne wakacje spędzamy z poczuciem dobrze wykona
nej pracy....
Mgr. Bohdan Prymus, dyrektor

Obsah: Škola je multimediální a interaktivní - vlastní 6 interaktivních 
tabulí, je tím v popředí škol kraje.
Škola oslavila 80. výročí vzniku.
1. - 5. třídy absolvovaly v Lomné program „Zelené školy“.
Den Země si děti připomněly návštěvou sluneční elektrárny ve Stona
vě.
Sportovci školy se zúčastnili mnoha závodů.
Výstavu „Katyň“ v Českém Těšíně navštívili žáci 5. - 9. tříd.
„Návrat ke kořenům“ - celoroční projekt.
„Polsko - česka gymnastika těla a rozumu“ - projekt.
„KONKURS HALINY KOWALCZYK“ - literární soutěž.
Matematické soutěže a jejich výsledky.

XIII.2.9. Zahájení školního roku

Ve středu 1. září zahájila škola školní rok 2010/2011. Všichni učitelé, 
žáci i děti z mateřské školy se sešli v aule, kde shlédli program připrave-
ný žáky. V úvodu vystoupil Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy a přivítal 
všechny přítomné. Mezi nimi byli i hosté: obec zastupoval Ing. Jan Lipner, 
starosta obce, delegace české školy a Mgr. Jan Zyder, zástupce místní orga-
nizace PZKO.
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Ing. Jan Lipner sledoval připravený program

Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy, pasoval prvňáčky na školáky

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Zahájení školního roku 2010-2011 v polské škole“.
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XIII.2.10. Latawcówka - Śwęto Latawca - Pouštění draků

 
W czwartek 7.10.2010 na pastwisku stadniny na Paszówce już po raz 

trzeci spotkali się przedszkolacy, rodzice babcie i dziadkowie na Latawcó-
wce. Dzieci przyniosły latawce zrobione razem z rodzicami uprzednio w 
przedszkolu. Pogoda dopisała. Świeciło słońce a jesienny wiatr wzniósł la-
tawce wysoko w górę. Pan dyrektor B.Prymus bacznie obserwował czyj 
latawiec lata najwyżej i potem ogłosił wyniki. Każdy otrzymał medal, słod-
ką nagrodę i niespodziankę. Po smacznym posiłku przygotowanym przez 
Macierz, na zakończenie imprezy, dzieci wraz z rodzicami wypuściły lam-
piony szczęścia.

Obsah: Již třikrát se setkali předškoláci, rodiče a prarodiče na Pa-
šůvce, aby pouštěli vlastnoručně vyrobené draky. Ředitel školy ocenil ty 
nejlepší.

Draky postavily děti společně s rodiči
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Radost dětí z létajících draků byla veliká

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Pouštění draků 2010“.

XIII.2.11. Setkání polských mateřských škol

V aule naší polské školy se 5. listopadu uskutečnilo setkání učitelek 
a dětí ze tří polských mateřských škol - Havířov- Bludovice, Těrlicko a Hor-
ní Suchá.

Děti z naší mateřské školy předvedly krátký program na téma: „Jak si 
kdysi děti hrály“. Následovala diskotéka, hry a soutěže.

Tato setkání se uskutečňovala pravidelně jednou za rok a pořadate-
lem byla vždycky jedna z uvedených mateřských škol.

Děti z naší MŠ při programu
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Při společných hrách

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „PZŠ-Setkání MŠ 2010“.

XIII.2.12. Přehled akcí mateřské školy ve fotografii

XIII.2.12.1 Balik

V sále Dělnického domu se 16. ledna uskutečnil „Balik“ pro děti z MŠ 
i 1. stupně PZŠ.

Děti z MŠ v kole se svými učitelkami

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „PZŠ-Balik 2010“.
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XIII.2.12.2. Návštěva 1. třídy

Děti z MŠ navštívily 18. ledna 1. třídu PZŠ.

Děti z MŠ sledují vyučování svých budoucích spolužáků

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-MŠ na návštěvě v 1. třídě 2010“.

XIII.2.12.3. Autobusový zájezd

Autobusem se děti z MŠ podívaly 22. ledna do Kuligu.

Největším zážitkem byla jízda na saních tažených koňmi

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Autobusový zájezd do Kuligu 2010“.
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XIII.2.12.4. Dzień Babci i Dziadka

Akce se uskutečnila v prostorách školy 28. ledna.

Děti svým prarodičům zpívaly, tančily i recitovaly

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ- Dzień Babci i Dziadka 2010“.

XIII.2.12.5. Zábava na sněhu

Děti využily 19. února sněhové nadílky a pořádně si na školním hřišti 
zařídily.

Ani mrazivé počasí nevadilo

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Zábava na sněhu 2010“.
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XIII.2.12.6. Vystoupení na MDŽ

Děti z MŠ vystoupily s programem 9. března na MDŽ 
v Dělnickém domě.

Záběr z vystoupení na MDŽ

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Vystoupení dětí z MŠ na MDŽ 2010“.

XIII.2.12.7. Loutky
Loutkové představení s vyrobenými loutkami děti předvedly 12. března.

Tanec s loutkami

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „PZŠ-Loutky 2010“.
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XIII.2.12.8. Topienie Marzanny
Děti udržovaly lidové tradice a zvyky - 22. března.

Vynášení Moreny

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Vynášení Moreny 2010“.

XIII.2.12.9. Ukázková hodina
Ukázková hodina se v mateřské škole uskutečnila 19. března.

Ukázková hodina

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Ukázková hodina 2010“.
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XIII.2.12.10. Velikonoční pečení
Děti pekly velikonoční cukroví 25. března.

Pečení cukroví

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Velikonoční cukroví 2010“.

XIII.2.12.11. Recitační soutěž
Recitační soutěže v Lištné se děti zúčastnily 14. dubna.

Skupinová recitace

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Skupinová recitace 2010“.
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XIII.2.12.12. Dravci
Ukázku našich dravců děti viděly na hřišti české ZŠ 11. května.

Ukázka dravců

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Ukázka dravců 2010“.

XIII.2.12.13. ZOO
17. června byly děti v zoologické zahradě v Ostravě.

Jízda vláčkem

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-ZOO Ostrava 2010“.
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XIII.2.12.14. Ognisko pożegnalne 25.6.2010
Rozloučení se školním rokem se uskutečnilo 25. června v zahradě u „Domu 
zahrádkářů“.

Děti po příchodu do zahrady

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ- Ognisko pożegnalne 2010“.

XIII.2.12.15. Zájezd
22. září se děti z PMŠ vydaly na Godulu.

Úsměv na tvářích po úspěšném zdolání Goduly

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Zájezd na Godulu 2010“.
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XIII.2. 13. Den otevřených dveří

Škola za velkého zájmu rodičovské veřejnosti připravila na sobotu 4. 
prosince Den otevřených dveří.

Pro všechny zájemce se doslova otevřela celá škola. Žáci školy i ma-
teřské školy připravili kulturní program, bylo vidět ukázku různých ře-
mesel, podával se čaj a zákusek. Ráz školy určovaly dva blížící se svátky 
- Mikuláš a Vánoce.

Rodiče obdivovali vybavení školy a některé metody výuky a pomůcky 
si vlastnoručně vyzkoušeli.

Ukázka z vystoupení žáků školy v aule

Rodiče se živě zajímali o nové vyučovací metody a pomůcky

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZŠ-Den otevřených dveří 2010“.
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XIII.3. Základní umělecká škola

XIII.3.1. Pobočka Horní Suchá

Základní umělecká škola Pavla Kalety Český Těšín - pobočka Horní 
Suchá měla sídlo v české základní škole na ulici Těrlické 407. Vypsala zá-
pis žáků pro školní rok 2010/2011. Žáci měli možnost se přihlásit k výuce 
hry na tyto nástroje: zobcová flétna, housle, klarinet, saxofon, keyboard, 
kytara, violoncello a zpěv.

Zájemci o obor výtvarný, taneční nebo literárně - dramatický, po pří-
padě zájemci o hru na bicí nástroje, fagot, harfa, basová kytara, elektric-
ká kytara, kontrabas, lesní roh, příčná flétna a trubka se mohli přihlásit 
přímo v ZUŠ v Českém Těšíně.

Poznámka: Celkem se přihlásilo 64 dětí z obou našich škol.

XIII.3.2. Adventní koncert - Koledování

Učitelé a žáci ZUŠ Pavla Kalety - pobočka Horní Suchá - připravili 
na 10. prosince v obřadní síni v „červené škole“ adventní koncert.

Koncert byl od 10.00 hodin a byl určen především občanům obce v dů-
chodovém věku. Byla velká škoda, že se akce zúčastnilo pouze několik 
diváků.

Koncert uvedl Josef Žerdík, místostarosta 
a předseda kulturní a sportovní komise
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Zasloužený úspěch sklidily nejmenší houslistky

Obřadní síň byla zaplněna jen z části

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZUŠ-Adventní koncert 2010“.
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XIV. Obchod a služby

XIV.1. Průměrné ceny pohonných hmot

Rok 2010 začal v oblasti cen pohonných hmot jejich nárůstem. Prů-
měrné ceny byly tyto:

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
1. týden 2010  -  k 8.1.2010

Název výrobku Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

51.týden 2009 1.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý 
Special 91 s přísadou 28,01 28,96 103,4

Benzin automobilový bezolovnatý 
Natural 95 28,47 29,61 104,0

Motorová nafta 27,00 28,14 104,2

LPG 12,76 12,85 100,7

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
5. týden 2010 - k 5.2.2010

Název výrobku Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

4.týden 2010 5.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý 
Special 91 s přísadou 30,30 30,12 99,4

Benzin automobilový bezolovnatý 
Natural 95 30,81 30,65 99,5

Motorová nafta 29,39 29,25 99,5

LPG 13,66 13,81 101,1
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Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
9. týden 2010 - k 5.3.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

8.týden 2010 9.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý 
Special 91 s přísadou 29,85 30,20 101,2

Benzin automobilový bezolovnatý 
Natural 95 30,37 30,79 101,4

Motorová nafta 28,94 29,32 101,3

LPG 14,61 14,65 100,3

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
13. týden 2010 - k 2.4.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

12.týden 2010 13.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 31,01 30,99 99,9

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 31,63 31,54 99,7

Motorová nafta 29,76 29,64 99,6

LPG 14,64 14,74 100,7

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
18. týden 2010 - k 7.5.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

17.týden 2010 18.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 31,56 31,68 100,4

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 32,14 32,33 100,6

Motorová nafta 30,65 30,87 100,7

LPG 14,64 14,59 99,7

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
22. týden 2010 - k 4.6.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

21.týden 2010 22.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 31,77 31,65 99,6

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 32,43 32,31 99,6

Motorová nafta 31,14 31,04 99,7

LPG 14,60 14,57 99,8

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
26. týden 2010 - k 2.7.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

25.týden 2010 26.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 32,06 32,21 100,5

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 32,58 32,70 100,4

Motorová nafta 31,50 31,69 100,6

LPG 14,46 14,45 99,9

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
30. týden 2010 - k 30.7.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

29.týden 2010 30.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 32,05 31,95 99,7

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 32,46 32,34 99,6

Motorová nafta 31,42 31,31 99,6

LPG 14,54 14,57 100,2
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Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
34. týden 2010  - k 27.8.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

33.týden 2010 34.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 31,64 31,56 99,7

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 31,84 31,72 99,6

Motorová nafta 30,86 30,77 99,7

LPG 14,48 14,45 99,8

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
38. týden 2010 - k 24.9.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

37.týden 2010 38.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 31,49 31,47 99,9

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 31,47 31,63 100,5

Motorová nafta 30,49 30,69 100,7

LPG 14,39 14,40 100,1

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
42. týden 2010 - k 22.10.2010

Název výrobku  Spotřebitelská cena ( Kč/l )
Index

41.týden 2010 42.týden 2010

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 30,89 31,07 100,6

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 31,24 31,52 100,9

Motorová nafta 30,47 30,72 100,8

LPG 14,32 14,36 100,3
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Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
46. týden 2010 - k 5.11.2010

Název výrobků                                                    
Product name Spotřebitelská cena (Kč/l)                                      

Index              
45.týden  46.týden  

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 30,94 30,86 99,7

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 31,38 31,38 100,0

Motorová nafta 30,52 30,59 100,2

LPG 14,38 14,62 101,7

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR
50. týden 2010 - k 17.12.2010

Název výrobků                                                    
Product name Spotřebitelská cena (Kč/l)                                     

Index              
49.týden  50.týden  

Benzin automobilový bezolovnatý Spe-
cial 91 s přísadou 31,30 32,53 103,9

Benzin automobilový bezolovnatý Na-
tural 95 31,91 33,04 103,5

Motorová nafta 31,18 32,11 103,0

LPG 15,62 16,70 106,9

Poznámka: Cena benzínu na konci roku byla nejvyšší za posledních pět let. 
Hlavním důvodem byla vysoká cena ropy a špatný kurs koruny k dolaru.
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XIV.2. Cestovní náhrady

Použil-li zaměstnanec jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele, provedl 
se výpočet cestovní náhrady. 

• náhrady za pohonné hmoty 
• + náhrady za použití auta - základní náhrada

Náhrady za pohonné hmoty - průměrné ceny pohonných hmot
Průměrné ceny PHM zaměstnanci cena za 1 litr - rok 2010 [Kč]
benzin 91 oktanů 28,50
benzin 95 oktanů 28,70
benzin 98 oktanů 30,70
nafta 27,20

Náhrady za použití vozidla - základní náhrada:

Základní náhrada za 1 km jízdy pro rok 2010: 
-1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek 
-3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel

XIV.3. Elektřina, plyn, uhlí a dřevo, biomasa

XIV.3.1. Cena elektřiny

Informace o tom, že v roce 2010 bude levnější elektrický proud, při-
nášela média již od poloviny roku 2009. Cena elektřiny na energetických 
burzách šla výrazně dolů a analytici odhadovali, že proud zásadně zlev-
ní a domácnosti ušetří. Vše bylo jinak. Elektrická energie nezlevnila tak 
výrazně, jak se očekávalo. Cena silové elektřiny, s níž bylo obchodováno 
na energetické burze, oproti minulému roku sice poklesla o 15 %, ale pro-
tože zdražily služby spojené s distribucí elektřiny, zlevnění se neprojevilo 
v celé výši. Domácnosti proto ročně ušetřily pouze několik stokorun.

Domácnostem, které odebíraly elektřinu od společnosti ČEZ, a to je 
většina obyvatel naší obce, klesla cena silové elektřiny o 15,3 %. Kolik zá-
kazníci, kteří odebírali proud v rámci produktu Standard v distribuční 
sazbě D02d, skutečně zaplatili v roce 2010 za elektřinu? Jedna kilowattho-
dina elektřiny stála 4,35 Kč (oproti 4,48 Kč v roce 2009). K  platbě za elek-
třinu je potřeba připočítat měsíční paušál, který se pro rok 2010 zvýšil ze 
133,28 Kč na 138 Kč. Spotřebovala-li domácnost ročně 2 200 kWh elektři-
ny, zaplatila za ni v roce 2010 přibližně 11 528 Kč. Oproti roku 2009 tak 
ušetřila asi 229 Kč.
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Sazba D0d2   

Průměrná spotřeba 2 200 kWh/rok  

   

 Rok 2009 Rok 2010

Cena za kWh (vč. DPH) 4,48 Kč 4,35 Kč

Měsíční paušál 133,28 Kč 138 Kč

Roční platba za 2 200 kWh 9 856 Kč 9 570 Kč

Paušál za rok 1 599, 36 Kč 1 656 Kč

Celkové roční náklady (vč. DPH) 11 455,36 Kč 11 226 Kč

Úspora 229,36 Kč

Poznámka: Rozhodnutí parlamentu o 26procentním zdanění všech fotovoltaic-
kých elektráren již od výkonu 30 kW mohlo přivést stovky drobných podnika-
telů do nelehké finanční situace a možná povede k jejich krachu. Instalace pod 
200 kW totiž vyráběly jen malý díl sluneční elektřiny a měly jen minimální 
dopad na zvýšení ceny elektřiny. Česko tak částečně vystoupilo z dynamicky 
rostoucího sektoru zelené energetiky. 

Důležitá fakta z historie
-V České republice podpora obnovitelných zdrojů energie v menší míře 

již existovala před rokem 2005.
-Rok 2005 – schválení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elek-

třiny z obnovitelných zdrojů energie. V původním návrhu byl meziroční 
pokles výkupních cen omezen na 10 % ročně. V průběhu schvalování byl 
meziroční pokles výkupních cen omezen na 5 % ročně. Tato hodnota od-
povídala tehdejšímu nastavení pro fotovoltaiku na střechách v obdobném 
zákoně v Německu (pro fotovoltaiku na zemi byl pokles 6,5 %). Poslanec-
ký návrh na omezení meziročního poklesu výkupních cen na 2 % ročně 
odpovídal tehdejšímu i dosavadnímu německému zákonu, v němž je pro 
všechny výrobce a distributory elektřiny s výjimkou fotovoltaiky nastaven 
pevný meziroční pokles výkupních cen 1 nebo 1,5 % ročně. 

-Rok 2006 – Energetický regulační úřad (ERÚ) nastavil pro fotovoltaic-
ké elektrárny dobu výkupu na 15 let a výkupní cenu na 13,20 Kč/(kW.h) 
bez rozlišení výkonu a umístění.  
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-Rok 2007 – byly uvedeny do provozu první čtyři fotovoltaické elek-
trárny o výkonu přesahujícím 0,5 MWp. Celkový instalovaný výkon foto-
voltaických elektráren dosahoval na konci roku 3,4 MWp.  

-Rok 2008 – v Německu byl pokles výkupní ceny pro fotovoltaiku prů-
měrně 9 % ročně. Česká legislativa na tuto změnu nereagovala.  

-Rok 2009 – došlo k prudkému poklesu cen fotovoltaických panelů. 
V České republice byl na přelomu roku 2008 a 2009 pokles cen panelů 
zastíněn mnohem rychlejším oslabováním koruny, projevil se proto až 
ve druhém čtvrtletí. Nejodvážnější odhady instalovaného výkonu z konce 
září 2009 končily u 300 MWp na konci roku 2009. Realita předčila všech-
na očekávání – 463 MWp – a začala skutečná panika, protože se ukázalo, 
že fotovoltaické elektrárny lze budovat rychleji, než si kdokoli byl schopen 
představit. 

S novelou zákona se nespěchalo:
-Dne 4. 11. 2008 bylo poprvé veřejně upozorněno na riziko neudržitel-

ného rozvoje.  
-Dne 24. 8. 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo, 

že předloží návrh novely, která Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) 
umožní od 1. 1: 2010 rychlejší snižování výkupních cen elektřiny z fotovol-
taických elektráren.  

-Dne 16. 11. 2009  vláda po téměř třech měsících schválila návrh tzv. 
„malé“ novely zákona (dva odstavce). Účinnost novely však byla nastave-
na v rozporu s předchozím vládním prohlášením až od 1. 1. 2011.  

 Dramatický rok 2010
-Dne 3. 2. 2010 státní společnost ČEPS ( akciová společnost provozující 

přenosovou soustavu ) požádal distribuční společnosti o pozastavení vydá-
vání kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických elektráren.  

-Dne 16. 2. 2010 distribuční společnosti pozastavily vydávání souhlas-
ných stanovisek k žádostem o rezervaci výkonu pro fotovoltaické elektrárny.

-Dne 18. 3. 2010 vyšla vyhláška o stavu nouze v elektroenergeti-
ce a o obsahových náležitostech havarijního plánu. Vyhláška vstoupila 
v platnost 1. 4. 2010.

-Dne 21. 4. 2010 senát parlamentu ČR schválil zákon o podpoře výro-
by elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který umožnil Energetickému 
regulačnímu úřadu mimořádně snížit výkupní cenu elektřiny pro tu kate-
gorii obnovitelných zdrojů, kde návratnost klesla pod 11 let. ERÚ nastavil 
pro následující rok výkupní cenu tak, aby byla zachována návratnost 15 let. 
Novela však vstupuje v platnost až od 1. 1. 2011, její vliv na instalovaný 
výkon v roce 2010 byl nulový.



259

-Dne 25. 8. 2010 vláda schválila Národní akční plán České republiky 
pro energii z obnovitelných zdrojů energie. Pro všechny kategorie obno-
vitelných zdrojů (OZE) je naplánován rozvoj do roku 2020 tak, aby byl 
splněn závazný cíl 13 % energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie, 
který vyjednali naši zástupci v EU. 

-Dne 2. 11. 2010 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o da-
ních z příjmů. Novela ruší možnost osvobození od daně z příjmu v roce 
uvedení do provozu a v následujících pěti letech (tzv. daňové prázdniny) 
pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů.  

-Dne 8. 11. 2010 bylo vydáno cenové rozhodnutí ERÚ, v němž jsou pro 
fotovoltaiku určeny výkupní ceny 7,50 Kč/(kWh) pro systémy do 30 kWp, 
5,90 pro systémy do 100 kWp a 5,50 pro systémy nad 100 kWp.

-Dne 9. 11. 2010 poslanecká sněmovna schválila další vládní novelu 
zákona.  Pro financování výkupních cen novela zavádí mimořádné zdaně-
ní příjmů z fotovoltaických elektráren instalovaných v letech 2009 a 2010 
sazbou 26 % pro výkupní cenu a 28 % pro zelený bonus. Toto opatření by 
mělo vynést 4,2 mld. Kč ročně. Jako další zdroj financování novela zavádí 
darovací daň z ceny emisních povolenek, které výrobci elektřiny obdrží 
zdarma v letech 2011 a 2012. Očekávaný výnos se pohybuje kolem 4,8 mld. Kč 
ročně Posledním opatřením této novely je zvýšení poplatků za vynětí po-
zemků ze zemědělského půdního fondu v průměru na čtyřnásobek, které 
by mělo vynést až 1 mld. Kč. 

Poznámka: Firmy projevily zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren i v naší 
Průmyslové zóně František.
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XIV.3.2. Plyn

Pro dodávky plynu konečným zákazníkům kategorie „domácnost“ 
platily od 1.1.2010 tyto ceny:

Roční odběr v pásmu 
nad-do MWh/rok

Cena za odebraný plyn 
KČ/MWh

Stálý měsíč-
ní plat v Kč

Severomoravská plynárenská, a.s. do 1,89 1 686,20 65,93
nad 1,89 do 9,45 1 142,48 109,07
nad 9,45 do 15

1 056,88

236,77
nad 15 do 20 265,45
nad 20 do 25 296,53
nad 25 do 30 313,21
nad 30 do 35 336,37
nad 35 do 40 360,49
nad 40 do 45 389,41
nad 45 do 50 413,65
nad 50 do 55 437,05
nad 55 do 63 467,29
nad 63 960,79 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maxi-
mum Kč/tis. m3: 236 125,18

XIV.3.3. Uhlí a dřevo

Uhlí bylo v České republice stále oblíbeným zdrojem tepla. Již několik 
let uhlí pravidelně zdražovalo a bylo tomu tak i v roce 2010. 100 kg nejpro-
dávanějšího českého uhlí (tzv. bílinské kostky) stál kolem 320 Kč. Celkovou 
cenu uhlí zvyšovala také tzv. ekologická daň, která byla zavedena v roce 
2008 a cenu uhlí zvedla o 10 – 20 Kč za 100 kg. Domácnost, která topí uh-
lím, utratila za vytápění kolem  20 000 Kč.

Vyšší ceny uhlí ovšem otevřely našim domácnostem zajímavou alter-
nativu. Někteří prodejci paliv začali nabízet uhlí dovezené z Polska, které 
bylo až o 70 Kč za metrák levnější než české, ale mělo menší výhřevnost. 
Cena v přepočtu na megajoule tepla tak vycházela přibližně stejně jako při 
nákupu českého uhlí. 

Vytápění dřevem zůstalo i přes vzestup cen nejvýhodnějším zdrojem 
tepla. Cena za dřevo byla v topné sezóně individuální a odvíjela se od toho, 
kde ho domácnost nakoupila (výhodné bylo zejména tzv. odpadní dřevo). 
Domácnost za vytápění dřevem zaplatila něco mezi 10 – 15 000 Kč.
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XIV.3.4. Biomasa

Biomasa patřila stejně jako dřevo k levnějším zdrojům vytápění. Do-
mácnosti, které měly doma ekologický kotel na pelety nebo brikety si ale 
v roce 2010 za vytápění připlatily. Zatímco v listopadu 2008 zaplatila do-
mácnost za tunu pelet v průměru 3 800 Kč, v listopadu 2009 dala za stej-
né množství asi o 800 Kč navíc, v lednu 2010 stály brikety 4 200 korun, 
za tunu pelet zaplatila přes 4 500 korun. Za zdražováním biomasy stála 
rostoucí poptávka. Češi se totiž během hospodářské recese naučili poohlí-
žet se po úspornějších variantách vytápění, a tak nakupovali kotle na eko-
logická paliva.

I přesto se ale vytápění biomasou v porovnání s ostatními energetic-
kými zdroji vyplatilo.

XIV.4. Cena potravin

XIV.4.1. Vývoj spotřebitelských cen v závěru roku

Závěr roku přinesl v porovnání s rokem 2009 zvýšení spotřebitelských 
cen o 2 %, meziměsíčně se ceny snížily o 0,2 %. Meziměsíční pokles spo-
třebitelských cen ovlivnilo zejména snížení cen ovoce o 4,8 % a zeleniny 
o 4,3 %. Nejvíce klesly ceny citronů (o 32,2 %) a ze zeleniny nejvíce zlevnil 
květák (o 31,9 %).

Naopak podražily oděvy (o 1,7 %) a obuv (2,1 %), což Český statistický 
úřad (ČSÚ) přičítá vyšším cenám nových sezónních kolekcí. Z potravin 
se zvýšily především ceny běžného pečiva o 2,9 %, mouky o 3,3 %, másla 
o 3,0 %, mléka o 2,7 % a cukru o 2,3 %.

Meziroční zvýšení cen o 2 % táhlo nejvíce zdražení potravin a ceny 
bydlení. Vyšší než loni byly zejména ceny mléka o 11,0 %, másla o 22,7 %, 
ovoce o 10,9 %, brambor o 52,0 %, kakaa o 16,3 %. V bydlení vzrostlo čisté 
nájemné o 8,5 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 16,9 % a tržní 
kleslo o 1,9 %. Ceny zemního plynu byly vyšší o 6,6 %, tepla a teplé vody 
o 3,4 %, vodného o 3,8 %, stočného o 4,9 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny 
léků a jejich doplatků o 11,9 %.
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XIV.4.2. Průměrné ceny vybraných potravinářských výrobků               
v obchodech v Horní Suché ( v Kč )

1 kg hovězí maso zadní bez kostí 180,00
1 kg vepřová pečeně s kostí 103,00
1 kg šunkový salám 114,90
1 kg kuře kuchané I. Jakost 55,90
1 l polotučné mléko 15,30
1 kg sýr eidamská cihla 114,80
150 ml jogurt bílý 6,10
10 ks vejce čerstvá 28,10
1 kg čerstvé máslo 106,60
1 kg rostlinné máslo 78,70
1 kg pšeničná mouka hladká 8,80
1 kg rýže I. jakost 34,90
1 kg těstoviny vaječné 31,80
1 kg chléb kmínový 18,00
1 kg pečivo pšeničné bílé 33,90
1 kg cukr krystal 19,10
1 l stolní přírodní minerální voda 8,00
1 l jakostní víno bílé 56,00
0,5 l výčepní pivo světlé lahvové 10,00
1 kg brambory konzumní 10,90
1 kg pomeranče 26,60
1 kg banány žluté 27,50
1 kg jablka konzumní 24,40
1 kg rajská jablka 48,00
1 kg papriky 63,00
1 kg mrkev 15,80
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XIV.4.3. Kolik stály základní suroviny na štědrovečerní večeři ( 
v hypermarketech - ceny v Kč )

1 kg chléb konzumní 10,00
1 kg cibule žlutá 14,90
1 kg celer 19,90
1 kg petržel 29,90
1 kg mrkev 14,90
400 ml majonéza Hellmans 34,90
6 ks vajíčka 16,90
1 kg salám Gothaj 45,90
1 l ocet 11,90
400 g plnotučná hořčice 5,50
420 g sterilovaný hrášek 9,50
1 kg srouhanka 13,90
1 kg mouka hladká 7,50
1 l mléko polotučné 9,90
1 ks rohlík bílý 1,40
1 l olej Lukana 28,90
1 kg kapr do 2,5 kg 80,00
1 kg kapr výběr 85,00

Poznámka: Ceny vánočních stromků - smrček výška 185 cm 249 - 299 Kč, stej-
ná borovička 380 - 390 Kč, jedlička 480 Kč.
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XIV.5. OKD Doprava, a.s.

OKD Doprava, a.s., jeden  z největších zaměstnavatelů v obci, přemís-
tila svoji provozovnu z Horní Suché do Petřvaldu, do vlastních prostor.

Dobré bylo, že vzala všechny své zaměstnance s sebou a nezvýšila tak 
nezaměstnanost v obci.

Od 1. května se společnost OKD Doprava, a.s. přejmenovala na Advan-
ced World Transport - AWT. Ve společnosti bylo 28 firem a zaměstnávala 
na 3000 zaměstnanců.

XIV.6. Pošta

Od 1. května došlo ke změně pracovní doby na naší poště. Od pondělí 
do pátku byla pošta otevřena dopoledne od 8.00 hodina do 11.00 hodin, 
odpoledne od 14.00 hodin do 18.00 hodin. K úpravě pracovní doby došlo 
především proto, že se snížil stav zaměstnanců pošty.

Naše pošta se změnila na poštu podávací, to znamenalo, že doručová-
ní listovních i balíkových zásilek bylo řízeno poštou Havířov 1.

XIV.7. Depos Horní Suchá, a.s.

XIV.7.1. Popis činnosti

Depos Horní Suchá, a.s. působil od roku 1994 v oblasti nakládání 
s odpady. Akciová společnost byla založena na základě potřeby obcí a měst 
okresu Karviná nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. V led-
nu 1995 zahájila firma svou praktickou činnost zprovozněním skládky 
odpadů skupiny ostatní odpady. Již v průběhu roku 1995 vstoupila firma 
také na trh svozu odpadů. V červnu roku 2006 společnost získala  certi-
fikát – Odborný podnik pro nakládání s odpady. Skládka byla zařazena 
mezi subjekty kritické infrastruktury České republiky regionálního vý-
znamu. V současné době společnost zaměstnává 38 zaměstnanců. 

 Předmět podnikání: 
• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
• silniční motorová doprava nákladní 
• pronájem a půjčování věcí movitých 
• skupina 11 výroba elektřiny 
• skladování zboží a manipulace s nákladem 
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• zprostředkování obchodu 
• zprostředkování služeb 
• poskytování technických služeb 

XIV.7.2. Činnost

-uložení odpadů na vlastní skládce odpadů skupiny ostatní odpady.  
Svoz odpadů:
-svoz z velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 m3                               
 -svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob                                    
-sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PET láhve a duté plasty)             
 -svoz  a zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
Poznámka: Na I. - IV. etapě skládky byl v provozu sběrný systém sklád-

kového plynu s následným zhodnocením skládkového plynu v energoblo-
ku. Jímaný skládkový plyn byl pak využíván v příslušné technologii pro 
jeho zhodnocení. V roce 2010 se skládka překrývala těsněním a prováděla 
se rekultivace 4. etapy. V provozu byla VI. etapa skládky. Rozsah skládky 
tuhého komunálního odpadu byl stanoven Územním plánem obce Horní 
Suchá na 16,6ha.

XIV.7.3. Sběrné dvory

Depos Horní Suchá, a.s. provozovala tři sběrné dvory: Petřvald, Al-
brechtice a Horní Suchá.

Sběrný dvůr Horní Suchá byl umístěn na ulici Chrost. Vedoucím pro-
vozu byl Jiří Maślonka, obsluhu sběrného dvoru zajišťoval Jaromír Sládek.

Charakter a účel zařízení: 
Sběrný dvůr bylo místo, kam mohli občané obce Horní Suchá odklá-

dat odpady. Odpady od občanů z jiných obcí či měst musely být odmítnu-
ty. Trvalé bydliště bylo nutno doložit občanským průkazem.
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XIV.7.4. Ceník

XIV.7.4.1. Cenový výměr za uložení odpadu v roce 2010

1	 2 3	 4	 5	 6 7	

	 	 základní	cena finančni	rezerva cena	vč.	DPH základní	popla-
tek cena	celkem

Skupina 	 kategorie	odpad	 §49	z.185/01Sb. (	DPH	20%	) §46	z.185/01Sb. 	

Vyhláška	MŽP	
ČR	č.381/2001	
Sb.,	Katalog	
odpadů

Kč	/1	t Kč	/	1	t Kč	/	1	t Kč	/	1	t

20

komunální	od-
pady,podobné	
odp.	ze	živnos-
tí,úřadů,prů-
myslu	-původci	
obce	a	města	
DPH	10%

370,00	Kč 100,00	Kč 517,00Kč	 500,00	Kč 1017,00Kč

20

komunální	od-
pady,podobné	
odp.	ze	živnos-
tí,úřadů,průmy-
slu.....	-ostatní	
původci	

729,00	Kč 100,00	Kč 994,80Kč 500,00	Kč 1494,80Kč

16	01	03	

ojeté	pneuma-
tiky-nesmějí	
být	ukládány	
na	skládce	(vy-
hláška	MŽP	ČR	
č.388/1997Sb.)

4200,00	Kč 0,00Kč 5040,00Kč	 0,00Kč 5040,00Kč

	

BRO/BRKO	(od-
pad	zpracovaný	
na	kompostova-
cí	ploše)	

395,00	Kč 0,00Kč 474,00Kč 0,00Kč 474,00Kč

17	05	04

zemina	a	kame-
ny	(	k	technic-
kému	zajištění	
skládky	)

250,00	Kč 30,00Kč 342,00Kč 0,00Kč 342,00Kč

odpady	kategorie	O	(ostatní	)	pocházející	z	:

01

geolog.
průzkumu,-
těžby,úpravy	
a	dalšího	zprac.	
nerostů	a	z	těž-
by	a	zprac.	
kamene

610,00Kč 35,00Kč 774,00Kč 500,00	Kč 1274,00Kč

02

ze	zemědělství,-
zahradnictví,ry-
bářství,lesnic-
tví,myslivosti	
a	z	výroby	
a	zprac.	potra-
vin

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč

03

ze	zpracování	
dřeva,výroby	
desek,nábytku,-
celulozy,papíru	
a	lepenky

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč

04

ze	zpracování	
dřeva,výroby	
desek,nábytku,-
celulozy,papíru	
a	lepenky

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč
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05

ze	zpracování	
ropy,čištění	
zemního	plynu	
a	z	pyrolytic.
zpracování	uhlí

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč

06
z	anorganických	
chemických	
procesů

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00Kč 1232,00Kč

07
z	organických	
chemických	
procesů

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč

08

z	výroby,zpraco-
vání,distribuce	
a	používání	ná-
těrových	hmot	
(	barev,laků	
a	smaltů	)….

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč

09 fotografického	
průmyslu	 575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00	Kč 1232,00Kč

10 z	tepelných	
procesů 595,00Kč 35,00Kč 756,00Kč 500,00Kč 1256,00Kč

12

z	tváření	a	z	fy-
zikální	a	mecha-
nické	povrchové	
úpravy	kovů	
a	plastů	

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč	 500,00	Kč 1232,00Kč

15

odpadní	oba-
ly,absorpční	
činidla,čistící	
tkaniny,filt-
rač.materiály	
a	ochranné	
oděvy….

575,00Kč 35,00Kč 732,00Kč 500,00Kč 1232,00Kč

16
odpady	v	tomto	
Katalogu	jinak	
neurčené	

580,00Kč 35,00Kč 738,00Kč 500,00	Kč 1238,00Kč

17 stavební	a	de-
moliční	odpady 595,00Kč 35,00Kč 756,00Kč 500,00	Kč 1256,00Kč

19

odpady	ze	zaří-
zení	na	zpraco-
vání	(využívání	
a	odstraňování)	
odpadu,z	čistí-
ren	odp.vod…

620,00Kč 35,00Kč 786,00Kč 500,00	Kč 1286,00Kč	
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XIV.7.4.2. Ceník za svoz odpadů v roce 2010

Havířov 630,- Kč
Horní Suchá 420,- Kč
Horní Bludovi-
ce

830,- Kč

Karviná 
(Petrovice)

870,- Kč

Petřvald 795,- Kč Ostrava,Bohumín 
Český Těšín 

Těrlicko 685,- Kč
Albrechtice, 
Doubrava

685,- Kč

Stonava 640,- Kč
Orlová, Soběšo-
vice

935,- Kč

Šenov 685,- Kč
Pronájem VPK 
1 den

25,- Kč

DPH 20 %
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XIV.8. IVECO Moravia - užitková vozidla

XIV.8.1. O společnosti

Akciová společnost SERVIS PLUS a.s. byla založena v roce 2001. Posky-
tovala široké skupině zákazníků kvalitní služby v oblasti prodeje a kom-
pletního servisu nákladních a užitkových vozidel.

Firma nabízela: prodej nákladních automobilů, výkup nákladních vo-
zidel protiúčtem, prodej návěsové a přívěsové techniky, prodej minibusů 
a nabídky a poradenství leasingu.

XIV.8.2. Nabídka vozidel

-Iveco Daily Van - pohodlný jako osobní automobil.                                   
 -Iveco Eurocargo - vozidlo pro využití ve všech možných konfigura-

cích dopravních úkolů a zvolené konstrukční nástavby. 
-Iveco Stralis - tahač návěsů. 
Iveco Trakker - vozidlo pro manipulace s materiálem v lomech až 

po převoz betonových směsí, od zimní údržby silnic a dálnic až po trans-
port nadrozměrných nákladů.

-Iveco Massif - opravdový off-road. 
Sídlo společnosti: U Lékárny 869/5, Horní Suchá.
XIV.8.3. AGROTEC, a.s. - smluvní dealer

AGROTEC, smluvní dealer společnosti IVECO, jeden z nejvýznamněj-
ších importérů v České republice.  Společnost se zabývala prodejem nových 
a ojetých vozů Iveco, nabízela služby autorizovaného servisu, mobilního 
servisu a odtahové služby.

Sídlo společnosti: U Lékárny 869/5, Horní Suchá.
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XV.Stavebnictví

XV.1. Firmy zabývající se stavebnictvím - přehled

XV.1.1. ELKA NOVA

K hlavním činnostem patřila mezinárodní kamionová doprava, výro-
ba betonových směsí, prodej sypkých hmot, poskytování služeb stavební-
mi mechanizmy, opravárenská činnost se zaměřením na těžkou dopravní 
techniku.

Sídlo firmy: Hořanská č. 2/1324 Horní Suchá.

XV.1.2. VAPES CE, společnost s r.o.

Firma prováděla zateplení budov systém TERANOVA, LAFARGE, NO-
VOPOL, sádrokartonové příčky, sádrokartonové podhledy, střešní krytiny 
z živičných pásů, střešní krytiny z pálených tašek, střešní krytiny z beto-
nových tašek, a další stavební činnosti.

Sídlo firmy: Stonavská 51/6, Horní Suchá.

XV.1.3. REMAX – stav, společnost s r.o.

Společnost se zabývala stavební činností, výstavbou občanských a prů-
myslových staveb, rekonstrukcemi atd.

Sídlo firmy: Vilová 362/8, Horní Suchá
Kancelář: Areál Průmyslové zóny František.

XV.1.4. Václav Daniš – stavební firma

Obor činnosti: stavba rodinných domů, výstavba pozemních a inže-
nýrských staveb, demolice a zemní práce

Sídlo firmy: Grabovščok 19a, Horní Suchá.
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XV.1.5. Jiří Sládeček

Obor činnosti: výstavba pozemních a inženýrských staveb, stavební 
řemesla a stavební technologie, izolační práce a stavebně – truhlářské vý-
robky ze dřeva, stavební práce na klíč, projekce, realizace rodinné domy, 
půdní nástavby.

Pracoval jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku.
Sídlo: Volontérská 1348/9a, Horní Suchá.

XV.1.6. Alwin Start, společnost s r.o.

Vyrábí plastové výrobky pro stavebnictví, stavební řemesla a stavební 
technologie, stavební dílce a konstrukce.

Sídlo: Dělnická 1342/1, Horní Suchá.

XV.1.7. Jaroslav Bednář

Malá stavební firma.
Obor činnosti: fasády, rekonstrukce, stavby na klíč.
Sídlo: Dr. Glazera 15/1215, Horní Suchá.

XV.1.8. Ing. Leszek Tomasz

Obor činnosti: okna a výlohy.
Sídlo: Na Koutech 520/12, Horní Suchá.

XV.1.9. Tomáš Richter

Obor činnosti: výměna plastových oken, eurooken, zateplení fasády.
Sídlo: Soustředěná 17a/1249. Horní Suchá.

XV.1.10. MAW-MONT, s.r.o.

Obor činnosti: montáž Al fasád ( hliníkových ), prosklených stěn, oken, 
interiérových prosklených příček.

Sídlo: Finská 8/796, Horní Suchá.
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XV.1.11. VELK, společnost s r.o.

Obor činnosti: firma měla tyto profese: zedník, malíř, instalatér, elek-
trikář, natěrač, podlahář, topenář, zámečník.   Dále nabízela specializova-
né práce ve výškách i pronájem vysokozdvižné plošiny.

Sídlo: Stonavská 411/23, Horní Suchá.

XV.1.12. Sidostavby, společnost s r.o.

Obor činnosti: rodinné domy na klíč, rekonstrukce, zajišťování objek-
tů proti důlním otřesům ankrováním, výstavba průmyslových objektů, 
inženýrské stavby včetně technické vybavenosti sídlištních celků.

Pobočka: Stonavská 207. Horní Suchá.

XV.1.13. TOPAZ, společnost s r.o.

Obor činnosti: pozemní stavby.
Sídlo: K Prádlu 761 Horní Suchá.

XV.1.14. HORNSTAV CZ, společnost s.r.o.

Obor činnosti: pozemní stavby
Sídlo: Chrost 986, Horní Suchá.
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XVI.Doprava a spoje

XVI.1. Kamiony v Horní Suché

Již v kronice Obce Horní Suchá z roku 2009 je popisovaná situace 
s kamionovou dopravou v naší obci po ulici Těrlické.

Obec se zasazovala o vyloučení těžké kamionové dopravy z obce. Za-
tím se to nepodařilo, i když se zdá, že řešení je na dobré cestě. S vedoucím 
dopravy MS kraje jednal Henryk Małysz, člen krajského zastupitelstva MS 
kraje, občan naší obce.

V dopravě v obci nastane v budoucnu další problém, a to doprava 
kontejnerů s komunálním odpadem do budoucí spalovny v areálu bývalé-
ho Dolu Barbora.

Poznámka: Nastal problém s dopravním značením, které by mělo vy-
loučit kamiony ze silnic II. třídy. Policie ČR OO Frýdek - Místek k tomu 
vydala negativní stanovisko. 

Stanoviska Ing. Ivo Murase, vedoucího dopravy a silničního hospo-
dářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje viz příloha č.36-10.

XVI.2. Práce na trase linky MHD č.406 s odjezdem z
autobusové zastávky Horní Suchá - Pašůvka

V průběhu měsíce dubna – července 2010 probíhaly stavební práce 
na úpravě průjezdu pod železničním mostem na ul. Na Pavlasůvce v Haví-
řově - Prostřední Suché. Do 13. 4.2010 byl umožněn v tomto úseku průjezd 
pouze autobusové dopravě, ostatní doprava byla odkloněna na objíždnou 
trasu přes ul. Hornosušská. Dne 13.4.2010 byl úsek komunikace v místě 
opravy úplně uzavřen. Pro občany Horní Suché byla zajištěna náhradní 
autobusová doprava minibusy. Doprava byla vedena po doplňkové trase 
mezi autobusovou zastávkou Horní Suchá, Pašůvka a točnou na ul. U To-
polů v Havířově-Prostřední Suché ( u školy). Na tomto místě bylo možno 
přestoupit na běžnou linku č. 406, která zde měla po dobu opravy koneč-
nou zastávku. Doplňková trasa vedla následovně: Horní Suchá, Pašůvka 
(zastávka) – Prostřední Suchá, železniční stanice (zastávka) - ul. Horno-
sušská – ul. Budovatelů – ul. Hornická –  ul. U Topolů – točna (zastávka) 
a zpět. Přeprava minibusy byla pro občany bezplatná. Výjezd doplňkové 
dopravy byl uspíšen cca o 2-3 minuty tak, aby navazovala na běžnou lin-
ku č. 406.
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XVI.3. Nový autobusový záliv

V rámci budování infrastruktury v PZF byl zprovozněn nový autobu-
sový záliv se zastávkou na ulici Osvobození.

XVI.4. Dotace na dopravu

Naše obec i v roce 2010 dotovala autobusovou dopravu a to: 
- pro ČSAD Havířov dotace činila 2 171 043 Kč
- pro ČSAD Karviná dotace činila 305 918 Kč
- celková dotace obce na dopravu činila 2 476 961 Kč

XVI.5. Cyklostezka

Záměr vybudovat cyklostezku podél potoka Sušanka ze sídliště Chrost 
do Prostřední Suché byl v územním plánu obce již v roce 2006. Základním 
problémem vybudování cyklostezky bylo vlastnictví pozemků. Park v okolí 
obecního úřadu byl ve vlastnictví OKD a.s., později RPG. Po dlouhých jed-
náních hlavně o ceně přešly do majetku obce pozemky parku, prostor mezi 
ulicemi Centrum a Těrlická a také pás koryta potoka Sušanka a jeho okolí 
podél areálu OKD-Doprava a.s.  

Nejproblematičtějším místem byla stavba mostku přes potok Sušanka 
pod areálem OKD-Doprava a.s. pro přemrštěné požadavky správce vodní-
ho toku Povodí Odry. Tento mostek obnovil historické spojení mezi lokali-
tou Finské domky-Podolkovice s areálem TJ Depos.

Stavba mostku přes Sušanku pod OKD Doprava a.s.-stav 11.8.2010
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Pásku stříhá Ing. Hladká ze státního podniku DIAMO-
vlevo Ing. Jan Lipner, starosta obce

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Mostek přes Sušanku pod OKD Doprava a.s.“.

Financování se povedlo díky programu „Revitalizace MSK po hornické 
a hutní činnosti“, takže nezatížilo obecní rozpočet.
Článek Ing. Jana Lipnera, starosty obce „Cyklostezka v obci“
-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.
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XVII.Bezpečnost a veřejný pořádek

XVII.1. Některé trestné činy a přestupky spáchané 
v katastru naší obce

-V době od 9. ledna do 11. ledna se neznámý pachatel dostal, po přeleze-
ní plotu, do objektu firmy na ulici Důlní a po násilném vniknutí do zapar-
kovaného nákladního automobilu odcizil 750 m telekomunikačních kabelů.

-2. ledna vnikl po přelezení plotu neznámý pachatel na soukromý po-
zemek na ulici Kasárenské, násilím se dostal do zahradní chatky a odcizil 
různé pracovní nářadí, hifi věž a pokojovou televizní anténu.

-Občan Horní Suché v podnapilém stavu napadl židlí 14. ledna v restau-
raci na ulici Spodní svoji manželku.

-21. ledna byl na ulici Osvobození přistižen za volantem motorového 
vozidla řidič, který měl správním orgánem vysloven zákaz řízení. Bylo mu 
sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí.

-Ve spolupráci s policisty hlídkové služby provedli policisté z OO Policie 
Horní Suchá kontrolu restaurací v obci zaměřenou na podávání alkoholu 
nezletilým - nebylo zjištěno porušení zákona.

-Neznámý pachatel v době do 11. února odcizil ze sklepa na ulici Polské 
jízdní kolo v ceně 10.000 Kč.

-Neznámý pachatel vnikl na pozemek na ulici Vrchní a odcizil dřevo 
a uhlí v hodnotě 700 Kč.

-Neznámý pachatel vnikl do nezajištěného pokoje v Domě seniorů a 4. 
února zde odcizil 9.000 Kč.

-Neznámý pachatel vnikl do areálu firmy na ulici Důlní a odcizil zde 14. 
února 230 m telekomunikačních kabelů v hodnotě 12.000 Kč.

-Mladá žena z Horní Suché oznámila 3. března na OO Policie ČR v Hor-
ní Suché, že jí její druh odcizil osobní věci a finanční hotovost. Později se 
ukázalo, že si vše vymyslela z pomsty.

-Policisté objasnili případ krádeže a porušování domovní svobody. 4. 
března odhalili dva pachatele, kteří po rozstřižení oplocení vnikli na poze-
mek a do hospodářské budovy, z níž odcizili dvě prodlužovací šňůry a 100 m 
různých kabelů.

-Dosud neznámý pachatel vnikl 12. března do sběrny na ulici Horno-
sušské a odcizil zde 18 kg mědi.

-Dne 17. března přijalo OO Policie ČR v Horní Suché oznámení o odcize-
ní litých kol s pneumatikami z garáže.
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-Hodně drzý byl řidič, který přijel vozidlem na OO PČR přesto, že mu 
byl vysloven zákaz řízení.

-Z trestného činu ohrožování výchovy dítěte byli podezřelí rodiče z Hor-
ní Suché, kteří v době od 11. března do 26. března nedohlíželi na řádnou 
docházku dětí do školy.

-Toho, že v jednom domů na ulici Důlní jsou prázdné byty, využili dva 
nájemníci jednoho z přidělených bytů a prostory protiprávně obsadili.

-Neznámý pachatel po překonání plotu vnikl 5. dubna na pozemek 
domu na ulici Stonavské a odcizil z něj měděné okapy v délce 18 m. Prav-
děpodobně stejný pachatel vnikl na pozemek u domu na ulici Chalupnické 
a odcizil zde měděné okapové roury v délce 10 m.

-Hlídka policie zadržela 19. dubna na ulici Dělnické řidiče, kterému byl 
předtím zadržen řidičský průkaz.

-Na ulici Stonavské zadržela hlídka policie řidičku, která jevila známky 
užití alkoholu před jízdou. Tato odmítla dechovou zkoušku i odebrání krve.

-Policie zadržela 19. dubna v PZF muže, který ohrožoval člena ostrahy 
vzduchovou pistolí - skončil na záchytce a bylo mu sděleno podezření z trest-
ného činu nebezpečného vyhrožování.

-Neznámý pachatel vnikl 20. dubna na pozemek u domu na ulici Cha-
lupnické a odcizil zde měděné okapové roury v délce 10 m.

-Neznámý pachatel vnikl 2. května o auta stojícího na ulici Souběžné. 
Po odvrtání spínací skříňky odjel s autem 100 m a následně z něho část mo-
toru, plastový, baterie a vzduchový filtr.

-V noci 8. května zastavila policejní hlídka motorové vozidlo na ulici 
Dělnické. Bylo zjištěno, že řidič pil před jízdou alkoholické nápoje a rozhod-
nutím soudu mu byl vysloven zákaz řízení.

-Nezjištěný pachatel vnikl 11. května do areálu firmy na ulici Chrost 
a odcizil zde 60 kusů lešeňových trubek.

-V noci 23. května byl u prodejny EMOS kontrolován řidič, který před 
jízdou pil.

-Neznámý pachatel vnikl 25. května na oplocený pozemek na ulici Hor-
nosušské a odcizil zde 30 m kabelu. Následně vnikl do sklepa neobydleného 
domu a odcizil zde elektrickou rozbrušovačku a motorovou pilu.

-Po rozbití skleněné výplně okna vnikl 31. května neznámý pachatel 
do restaurace na ulici Stonavské a odcizil zde finanční hotovost z výherních 
automatů a z baru cigarety různých značek.

-Neznámý pachatel se vloupal do rodinného domku na ulici Stonavské 
a odcizil zde radiátory topení, elektrorozvaděč, vodovodní baterie, plynový 
kotel, plynový sporák, pračku a další předměty.
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-Neznámý pachatel vnikl  24. června do areálu stavební firmy na ulici 
Chrost a odcizil zde přívěsný vozík s nákladem dřevěných desek.

-Neznámý pachatel vnikl 24. června do areálu firmy na ulici Dělnické 
a po rozbití okna nákladního automobilu odcizil z kabiny elektronickou 
mýtnou jednotku, navigaci a další přístroje.

-Policisty zdejšího oddělení byli zjištěni pachatelé, kteří v noci 4 čer-
vence vnikli na pozemek domku na ulici Starodvorské a z kůlny odcizili 
5 kusů elektrických kabelů.

-Policisté zjistili pachatele, který 8. července odcizil z firmy na ulici 
Důlní elektrické kabely.

-Neznámý pachatel odcizil 8. července z kovové boudy na ulici Sto-
navské 40 kusů pětimetrových měděných trubek a z venkovního prostoru 
u boudy 30 kusů hliníkových plechů o rozměrech 190x50 cm.

-Neznámý pachatel odcizil 20. července ze zahrady na ulici U Vlečky 
bazénouvou pískovou filtraci.

-Neznámý pachatel se 4. listopadu vloupal do hospodářské budova 
na ulici Kasárenská a odcizil sekačku, vysokotlaký vodní čistič a prodlu-
žovací kabely v celkové hodnotě 19 000 Kč.

-Na základě výzvy soudu byl 8. listopadu do výkonu trestu odnětí svo-
body dodán odsouzený občan, který se zdržoval na území naší obce.

XVII.2. Stav trestné činnosti v okrese Karviná 

Vývoj kriminality v okrese Karviná v roce 2010 byl v porovnání s ro-
kem 2009 příznivý. V tomto období bylo letos spácháno celkem 7492 trest-
ných činů oproti 8292 trestným činům v roce 2009. V okresním měřítku 
se zvýšila objasněnost těchto skutků a to z loňských 40,80 % na letošních 
43,27 %.

XVII.3. Stav trestné činnosti na území Obce Horní Suchá 

Obvodní oddělení Policie ČR Horní Suchá zajišťovalo také výkon služ-
by v nedaleké obci Stonava.  

V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 1152 spisů, z toho 454 čísel jed-
nacích, 478 přestupků a 208  trestných činů ( z toho 44 trestných činů 
bylo předáno na Službu kriminální policie a vyšetřování Karviná nebo 
Havířov). 

Ze zjištěných 478 přestupkových jednání bylo 208 vyřešeno v bloko-
vém řízení v celkové výši 217.500,- Kč. 
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Na území obce bylo spáchání 147  trestných činů oproti 136 trestným 
činům spáchaným v roce 2009. Byl zde nárůst o 11 skutků. V celkové, sta-
tistickém porovnání se začleněnou obcí Stonava  činila  objasněnost trest-
né činnosti v roce 2009 celkem 34,21 % a za rok 2010 38,94 % . 

Při bližším pohledu na skladbu trestné činnosti dominuje trestná 
činnost majetková, kdy z 208 spáchaných skutků je 143 spácháno právě 
v této oblasti ( z toho 83 činů bylo spácháno vloupáním, objasněnost ma-
jetkových činů byla 25 %).  Násilných trestných činů  bylo spácháno 28, 
z toho bylo 60 % objasněno. Zvláště závažná trestná činnost jako vražda či 
mravnostní trestná činnost se zdejším občanům naštěstí vyhýbala. 

Vcelku citlivou je i oblast omezení osobní svobody občanů.  Zde bylo 
za letošní rok 16 osob předvedeno, 31 osob zajištěno, 28 osob bylo zadrže-
no, 1 byla zatčena a 3 osoby byly dodány do výkonu trestu odnětí svobody.  

Pro občany byla velmi obtěžující i různá forma vandalství a jiných po-
dobných často „jen“ přestupkových jednání, spočívajících v převracení po-
pelnic, dopravního značení nebo ničení autobusových zastávek. Zde byli 
policisté vykonávající zejména páteční a sobotní noční směny směřováni 
do problémových lokalit např. křižovatky U Dvora, okolí ulice Těrlické 
u Základní školy, a podobně, ke zvýšenému dohledu nad veřejným pořád-
kem. V několika případech zde byli zadrženi vandalové. 

Přes mírný nárůst trestné činnosti se oproti minulému roku dařilo 
našemu OO PČR Horní Suchá zvyšovat objasněnost a udržovat veřejný 
pořádek v obci.

XVII.4. Statistika roku 2010 v číslech

Počet přestupků celkem                                           478
Počet trestných činů                                                 208
 Z toho: trestná činnost majetková                          143 objasněno 25%
Násilné trestné činy                                                 28 objasněno 60%
Počet trestných činů předaných na Službu 
kriminální policie a vyšetřování Karviná 
nebo Havířov                                                             44
Počet trestných činů na území naší obce                 147
Objasněno                                                                38,94 %

Poznámka: Celková čísla ve statistice jsou uvedena za obvod Horní Suchá 
i za obvod Stonava.
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XVII.5. Městská policie v naší obci

Na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Havířova 
a Zastupitelstva Obce Horní Suchá byl Krajským úřadem Moravskoslez-
ského kraje vydán 15. července souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlou-
vy mezi oběma subjekty. 

Na jejím základě Městská policie Havířov vykonávala své úkoly rov-
něž na území naší obce. Přitom ji obec plně financovala sama.

Článek“Strážníci z Havířova budou sloužit v Horní Suché“
-Deník 7.7.2010 viz příloha č.45-10.
Článek“Městská policie Havířov také v Obci Horní Suchá“
-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.

XVII.6. Komise k projednávání přestupků

XVII.6.1. Vyřizované přestupky 

2010
spisy/osoby

101/148

2009
spisy/osoby

97/134

2008
spisy/osoby

127/168

2007
spisy/osoby

132/198

2006
spisy/osoby

129/188

XVII.6.2. Přestupky

rok 2010 2009 2008
- odloženo 73 84 74
- vyřízeno v příkaz-
ním řízení

17 20 5

XVII.6.3. Struktura projednávaných přestupků

rok 2010 2009 2008
přestupek proti:
- občanskému soužití 17 30 25
- majetku 21 10 12
- veřejnému pořádku 0 6 4
- domácímu nasílí 20 32 36
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XVII.6.4. Uložené sankce

rok 2010 2009 2008
- napomenutí 16 16 13
- pokuda 11 11 12
- náhrada škody 6 5 4

Poznámka: Proti rozhodnutím komise nebylo podáno žádné odvolání.

XVII.6.5. Vybrané částky za pokuty a náklady řízení v Kč

rok 2010 2009 2008 2007 2006
- na pokutách 33 700 19 200 4 100 13 400 3 800
- na nákl.řízení 29 150 12 600 7 300 14 800 2000
- celkem 62 850 31 800 11 400 28 200 5 800

XVII.6.6. Dluhy

rok 2010 2009 2008 2007 2006
- na pokutách 35 600 59 700 73 100 66 500 72 100
- na nákl.řízení 37 850 55 200 65 600 55 900 56 800
- celkem 73 450 114 900 138 700 122 400 128 900

Od roku 2009 se snížil počet dlužníků ze 198 na 84 a dlužná částka ze 
138.700,- Kč na 73.450,- Kč. Jen za loňský rok se vybralo téměř 63.000,- 
Kč, což je 2x tolik než v roce 2009 a více než 5x tolik než za rok 2008.   

Při vymáhání dluhů obec spolupracovala s Českou správou sociálního 
zabezpečení, Úřadem práce, bankami apod.

XVIII. Kultura a osvěta

XVIII.1. Plesy – přehled

15. ledna – 7. obecní ples – v sále hráli Smolaři, v PZKO 
hrál Libor Pristáš – vstupné 350 Kč
17. ledna – školní ples ZŠ
23. ledna – Ples PZKO
30. ledna – Ples ZO KSČM
4. února - Havířský bál KHD
12. února - Ples ZŠ a MŠ s PJV
19.února – Ples sportovců – hráli Smolaři–vstupné 350 Kč
20. února – Ples hasičů
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XVIII.2. Kulturní akce pořádané orgány obce

XVIII.2.1. 7. obecní ples

Tradiční v pořadí již 7. obecní ples se konal v Dělnickém domě a Domě 
PZKO v pátek 15. ledna.

Ples zahájil Ing. Jan Lipner, starosta obce

O předtančení se postarali tanečníci souboru Suszanie.

Suszanie při předtančení

V sále Domu PZK hrál Libor Pristáš, v sále Dělnického domu hráli vý-
borní Smolaři.
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Smolaři na 7.obecním plese

Sál Dělnického domu byl vyprodaný. Přišlo na 220 občanů naší obce 
i z okolí.

Při prvních tónech se zaplnil sál – vyrazil i Josef Žerdík, 
místostarosta s manželkou
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Plesu se zúčastnili i zástupci polské Lubomíe

Velký zájem byl i o losy do tomboly. Celková hodnota cen v tombole 
dosáhla 135.000 Kč.

První cena v tombole byl plazmový televizor s úhlopříčkou obrazovky 127 cm
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Suszanie vystoupili na plese ještě jednou s country tancem s koněm.

Suszanie a country tanec

Na plese měly dámy možnost koupit pánům kotiliony a pánové kupo-
vali dámám růže.

Ples slovem provázel moderátor radia Orion Břetislav Jekl.
Vstupenka, jejíž součástí byla i večeře podávaná v restauraci Dělnic-

kého domu, stála 350 Kč.
Všem byl k dispozici bar „Peklo“ pod jevištěm, který provozovalo ro-

dičovské sdružení základní školy, bar v sále PZKO provozovaný členy sou-
boru Suszanie a bar pod střechou domu PZKO.

Hadí muž Jaroslav Eder vystoupil celkem třikrát – jednou prováděl 
kousky se svým tělem, v druhém výstupu točil talíře a třetím komickém 
čísle vystoupil s hadrovou partnerkou.
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V programu vystoupil i hadí muž

Fotografie dokazuje, že zábava byla výborná a lidé tančili s nadšením

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD:
„Obecní ples 2010“.
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XVIII.2.2. Mezinárodní den žen

Kulturní a sportovní komise připravila oslavu MDŽ do sálu Dělnické-
ho domu na 9. března.

Při příchodu do sálu ženy obdržely kytičku, malý dárek a zapsaly se 
do pamětní knihy

S gratulací vystoupil Josef Žerdík, místostarosta

V kulturním programu vystoupily děti našich škol.
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Líbila se i módní přehlídka firmy Vaness Models, která předvedla 
sportovní oblečení

K tanci i poslechu hrál Libor Pristáš. Program moderoval Josef Mlok Grim.
Vstup byl zdarma.

Ženy zaplnily téměř celý sál Dělnického domu

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„Obecní oslava MDŽ 2010“.



289

XVIII.2.3. Vítání občánků

XVIII.2.3.1. První vítání občánků

První vítání občánků v roce 2010 připravila sportovní a kulturní ko-
mice v naší obřadní síni 13. března.

24 rodin s novorozenými ratolestmi bylo pozváno na 9.30 hodin 
a na 10.00 hodin.

Vítání občánků uváděla paní Blanka Richterová, 
rodičům k narození dítěte popřál Josef Žerdík, místostarosta

O kulturní program se postaraly děti z našich mateřských škol se svý-
mi učitelkami, hudební část obstaraly učitelky ZUŠ Jana Kalety z Českého 
Těšína.

Rodiče obdrželi kytičku, plyšovou hračku a knihu „Naše dítě“ a také 
se zapsali do pamětní knihy.
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Manželé Chrobokovi při podpisu do pamětní knihy

Rodiče se svými dětmi a příbuzní zaplnili obřadní síň

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„První vítání občánků 2010“.
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XVIII.2.3.2. Druhé vítání občánků

Druhé vítání občánků proběhlo pod patronací kulturní a sportovní 
komise v obřadní síni v „červené škole“ v sobotu 9. října.

K dětem i rodičům promluvil Josef Žerdík, místostarosta, hudbu ob-
staraly učitelky ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína - pobočky Horní Suchá 
a děti našich mateřských škol.

Poznámka: Další Vítání občánků se uskutečnilo proto, že se zvýšila 
porodnost. Celkem na akci bylo pozváno 29 dětí.

XVIII.2.4. Muzikantský rej

Na pátek 26. března pozval Josef Žerdík, místostarosta, své kolegy 
muzikanty do sálu Dělnického domu na již tradiční „Muzikantský rej“.

Jednalo se o přehlídku hudebních stylů, ale hlavně šlo o setkání regi-
onálních hudebníků, kteří sami sobě a svým známým zahráli k poslechu 
i k tanci.

O zahájení se postaral Josef Žerdík, organizátor akce
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První vystoupila bohumínská vokální skupina Sluníčko

V programu kromě Sluníčka dále vystoupily tyto kapely: folková ka-
pela Douda band, kapela Gipsy Werk, která hrála funky a jazz v romštině 
a hrál s ní i Josef Žerdík - hrál i s Douda bandem, kapela NoToTo, hrála 
revival TOTO a Legendy se vrací.

O ozvučení se staral Standa Stanley Večerka
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Sál Dělnického domu byl vyprodán

Symbolické vstupné 100 Kč nezatížilo rozpočet žádného z účastníků.
Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Muzikantský rej 2010“.

XVIII.2.5. Hornosušská pouť

I v roce 2010 proběhla pod patronací kulturní a sportovní komise hor-
nosušská pouť. Bylo to v neděli 2. května. 

Pouťové atrakce přijely již před tím ve středu, celé ulice Sportovní i uli-
ce Centrum byly lemovány stánky s pouťovým i nepouťovým zbožím.

Stánky na ulici Sportovní
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Jedna z atrakcí-autíčka

Lidí se i v nepříznivém počasí sešlo hodně.
V Dělnickém domě bylo připraveno 6 jídel s „pouťovou“ cenou - 

za 99 Kč, jídla se podávala i v PZKO, oběd za 80 Kč, polévka za 10 Kč. 
Vzadu se grilovalo, stejně jako v prostorách hasičské zbrojnice, kde hrála 
Hasičanka. 
Další fotografie:  Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Hornosušská pouť 2010“. 
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XVIII.2.6. Kladení věnců

Opravdu důstojnou oslavu osvobození obce a současně 65. výročí 
ukončení 2. světové války připravila obec v součinnosti se společenskými 
organizacemi na pondělí 3. května do Parku hrdinů na ulici Centrum.

V čele průvodu šli Ing. Jan Lipner, starosta-vlevo-
 a Josef Žerdík, místostarosta

Členové SDH nastoupili se zástavou a ve slavnostních uniformách
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Počasí slavnostní chvíli opravdu nepřálo

Význam chvíle připomněl Ing. Jan Lipner, starosta
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Květy u pomníku padlých

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Kladení věnců 2010“.

Článek Josefa Žerdíka, místostarosty „Kladení věnců“
-Informátor č.5/2010 viz příloha č.24-10.
Článek Jozefa Vríčana „Šedesát pět let svobody v obci“
-Informátor č.5/2010 viz příloha č.24-10.
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XVIII.2.7. Vítání léta

Největší kulturní akci roku - Vítání léta - připravila kulturní a spor-
tovní komise na sobotu 19. června v prostorách amfiteátru u stadionu TJ 
Depos a.s.

Po zkušenostech z minulého roku panovaly velké obavy z počasí. Na-
štěstí se obavy nenaplnily a lidé přišli.

Na začátku akce hrála naše Hasičanka

Program Vítání léta:
14.00 - Otevření areálu - velký dětský zábavní park ( zdarma -  dětská 
aku vozítka, obří klouzačka Titanic, atrakce Ještěr, skákací hrad, tram-
polína a kouzelník ) 
15.00 - Dechovka Hasičanka a tradiční zahájení akce 
 Ing. Janem Lipnerem, starostou obce
A dále:
-Folková skupina Drops
- Fleret s Jarmilou Šulákovou
-Dixieland Dixie Street band
-Hanka Zagorová + band
-R´n´R band Marcela Woodmana
22.00  - Ohňostroj
 Smolaři hrají k tanci i poslechu
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Dětské atrakce byly v prostorách škvárového hřiště zdarma

Množství stánků nabízelo různé pouťové zboží, 
nápoje a jídlo
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O tradiční zahájení Vítání léta se postaral 
Ing. Jan Lipner, starosta obce

Country skupina Drops
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Dixieland Dixie Street band

Jarmila Šuláková vystoupila s kapelou Fleret



302

Při vystoupení Jarmily Šulákové byl již Amfiteátr 
z poloviny zaplněný

Přítomni byli i hosté z polské Lubomie - vpravo
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Hanka Zagorová a band

Amfiteátr při vystoupení Hanky Zagorové
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Soutěže v vypití piva na ex se zúčastnila 
i jedna žena a postoupila až do finále

Rock and Roll band Marcela Woodmana

Rock and Roll diváky roztančil
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S průběhem akce Vítání léta byl Josef Žerdík, místostarosta a předseda 
kulturní a sportovní komise, spokojený

Krátce po desáté hodině rozzářil oblohu 
na amfiteátrem ohňostroj
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K tanci i poslechu hráli naši Smolaři

Lidové vstupné 50 Kč přilákalo množství lidí. Děti do 15 let měly vstup 
zdarma. Akce se vydařila.

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Vítání léta 2010“.
Pozvánka na Vítání léta „Vítání léta nezlomí ani nepřízeň počasí !“ 
viz příloha č.25-10.
Plakát k Vítání léta viz příloha č.26-10.
Článek“Sušané opět přivítají léto“
-Havířovsko 15.6.2010 viz příloha č.33-10.

XVIII.2.8. Životice

XVIII.2.8.1. Výročí „Životické tragédie“

Před 66 lety, 6. srpna 1944, gestapácké komando zavraždilo v Živo-
ticích třicet šest mužů, dvacet osm Poláků a šest Čechů. Byla to brutální 
odveta za přestřelku v hostinci Isidora Mokrosze, při které byli zabiti tři 
gestapáci, hostinský a jeden partyzán.

Pietní akt u Památníku životické tragédie byl tradičně zahájen vy-
zváněním zvonu z nedaleké kaple, nástupem čestné vojenské stráže, čes-
kou a polskou státní hymnou. Herečka Jolanta Balon pak přečetla jména 
všech obětí.

K pomníku padlých položili věnce a kytice příbuzní obětí, představi-
telé havířovského magistrátu a okolních radnic, generální konzul Polské 
republiky v Ostravě Jerzy Kronhold a zástupci dalších organizací.
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Kytici k pomníku hrdinů položil i Ing. Jan Lipner,
 starosta Obce Horní Suchá

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD:
„Výročí životické tregédie 2010“.
Článek“V sobotu uctili oběti životické tragédie“
-Havířovsko 10.8.2010 viz příloha č.39-10.

XVIII.2.8.2. Pomníčky

Skupina třiceti cyklistů, pod patronací PKZO,  navštívila 6. srpna 24 po-
mníčků stojících v místech, kde Němci v tento den v roce 1944  zastřelili 
celkem 36 obyvatel Životic a dalších obcí. Většinu obětí - dvacet osm - tvo-
řili Poláci.
Prvním místem, kde se cyklisté zastavili, byl pomníček Adolfa a Zenona 
Kožušníkových ( Kożuszników ) v Horní Suché.

Cyklisté u jednoho z pomníčků
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Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Pomníčky 2010“.
Článek“Rajd w Žywocicach-zalążek nowej tradycji“
-Głos Ludu 10.8.2010 viz příloha č.38-10.

VIII.2.9. Obecní knihovna - stav k 31. prosinci 2010

VIII.2.9.1. Knihovní fond

V knihovním fondu  bylo celkem 17 395 knih, z toho 4 532 knih v polském 
jazyce:
-4 640 naučná literatura
-12 752 krásná literatura    
-3 elektronické nosiče  

VIII.2.9.2. Nákup knih a časopisů

Za rok 2010 bylo nakoupeno 725 knih v celkové hodnotě  121 920 Kč 
a 41 titulů časopisů za 18 885 Kč.

VIII.2.9.3. Návštěvnost a besedy

Během roku 2010 bylo evidováno 7 031 návštěv čtenářů. Bylo usku-
tečněno 18 besed se žáky základních a mateřských škol. Registrováno bylo 
521 čtenářů, z toho 151 čtenářů do 15 let. Čtenáři si vypůjčili celkem 21 024 
titulů knih a časopisů.
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XIX. Společenské organizace a zájmová sdružení

XIX.1. Klub hornických důchodců

XIX.1.1. Havířský bál

Na klubový den a klubovou hodinu – čtvrtek 4. února - připravil KHD 
Havířský bál. Horničtí důchodci začali plesat v sále Dělnického domu 
v 15.00 hodin za doprovodu hudby Oty Hrabiece.

V úvodu vystoupil Roman Konopka, předseda KHD. Připomněl, že je 
to první akce klubu v roce 2010 a že je na tento rok připraveno ještě dal-
ších 10 akcí.

Roman Konopka při projevu

V kulturním programu vystoupili krátce členové pěveckého a taneční-
ho kroužku Suszanie.

Ženy z KHD připravily jídlo – guláš s chlebem a kuřecí steak s bram-
borem a zeleninovou oblohou. Také byly ke koupení vlastní koláče a jed-
nohubky.

V tombole se  objevily, kromě jiných, i velmi hodnotné ceny – obraz 
Jana Urbana a obraz Jaroslava Pawlase. Los se prodával za 5 Kč.
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Obraz Jana Urbana

Havířský bál se neobešel bez tance

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„KHD-Havířský bál 2010“.
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XIX.1.2. Kulatiny

8. března oslavil v kruhu svých přátel, známých a členů KHD v Do-
mečku své šedesátiny Roman Konopka, předseda Klubu hornických dů-
chodců Dolu František.

Mezi gratulanty byl i Josef Žerdík, místostarosta.

Uprostřed na fotografii oslavenec Roman Konopka, 
vlevo Josef Žerdík, místostarosta

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Roman Konopka 2010“.

XIX.1.2. Výroční členská schůze

Členové Klubu hornických důchodců Dolu František se sešli 11. března 
v 15.00 hodin v Domečku na výroční členské schůzi, aby vyhodnotili svoji 
činnost za rok 2009 a řekli si, jak bude vypadat rok 2010.
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Po volbách komisí se ujal slova Roman Konopka,
 předseda KHD

Úvodem schůze si zazpívali havířskou hymnu a vzpomněli i na ty, kte-
ří v průběhu roku zemřeli.

Vzhledem k tomu, že VČS byla první akcí v nově rekonstruovaném 
Domečku, byly i jeho rozšířené prostory těsné, tolik členů KHD přišlo.

V Domečku byla hlava na hlavě

Ženy z KHD připravily občerstvení. Byl Hraběnčin koláč, káva, klobá-
sa s chlebem, i něco ostřejšího.
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Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„KHD-Výroční členská schůze 2010“.
Článek“Do roku 2009 s novým Domečkem“
-Zdař bůh 21.1.2010 viz příloha č.5-10.
Poznámka: V nadpisu článku je chyba, správně by měl být rok 2010.
Článek“Horničtí důchodci z Horní Suché mají novou klubovnu“
-Havířovský deník 1.2.2010 viz příloha č.6-10.
Článek“Výroční schůze poprvé v Domečku“
-Horník 25.3.2010 viz příloha č.62-10.

XIX.1.3. Svátek matek

Členové KHD oslavili svátek matek v Domečku 13. května.
Každá z přítomných žen - matek - dostala spolu s gratulací při přícho-

du kytičku a také občerstvení měly zdarma.

Maminkám popřál Roman Konopka, předseda KHD
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Zákusky byly ve tvaru srdíčka

V Domečku byla slavnostní atmosféra
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K Svátku matek přišly popřát děti z české MŠ

K Svátku matek přišly popřát děti z polské MŠ
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K jídlu byly připraveny vepřové a kuřecí řízky s bramborovým salá-
tem, k zákusku byla káva nebo čaj. Také se prodávaly alkoholické i neal-
koholické nápoje.

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„KHD-Svátek matek 2010“.

XIX.1.4. Smažení vaječiny

Členové klubu se sešli 10. června v Domečku, aby společně poseděli 
a usmažili vajíčka. Bylo jich celkem 250 kusů.

Hrála hudba, byly koláče a zákusky, víno, venku čepované pivo a dal-
ší nápoje.

Členové KHD zaplnili Domeček

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„KHD-Smažení vaječiny“.
Článek“Domeček provoněný vaječinou“
-Zdař bůh 24.7.2010 viz příloha č.47-10.
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XIX.1.5. Letní slavnost

Horničtí důchodci se sešli V Domečku a pod nově zastřešenou pergo-
lou 15. července na Letní slavnost. Bylo hodně horko a tak účast nebyla ni-
jak veliká. O zastřešení se postarali sami horničtí důchodci pod odborným 
vedením Jaroslava Pawlase.

Byly připraveny nápoje, kuřecí steaky a mleté maso, káva, zákusky 
a čepované pivo. Venku hrála hudba. Za obec se akce zúčastnil Josef Žer-
dík, místostarosta.

Josef Žerdík, místostarosta-vpravo-sedí u stolu 
s Romanem Konopkou, předsedou KHD

Nově zastřešená pergola

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„KHD-Letní slavnost 2010“.
Článek“Rádi oslavují za každého počasí
“-Zdař bůh 22.7.2010 viz příloha č.46-10.
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XIX.1.6. Kolaudace přístřešku

Horničtí důchodci postavili vlastními silami a za vlastní peníze na po-
zemku Obce Horní Suchá vedle „Domečku“ na ulici Vnitřní přístřešek, 
který zkolaudovali 6. srpna.

Obec na kolaudaci zastupovali: Josef Žerdík, místostarosta a Martin 
Mička, vedoucí stavebního úřadu.

Stavba přístřešku byla zahájena 28. května a členové klubu na ní od-
pracovali 750 hodin. Veškeré práce vedl a koordinoval Jaroslav Pawlas.

Pásku stříhá Jaroslav Pawlas

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „KHD-Přístřešek 2010“.

XIX.1.7. Den horníků a jubilantů

K oslavě Dne horníků a jubilantů se sešli členové klubu 2. září. Ženy 
z klubu navařily guláš a nasmažili řízky - oslavenci dostali jídlo zdarma. 
Všichni oslavenci dostali také drobnou finanční odměnu a ženy květinu. 
Hrála živá hudba a s vlastními písněmi na známé melodie vystoupila sku-
pina žen, členek klubu.
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Mezi oslavenci byla i Anna Sztalmachová, 
aktivní členka klubu

Ke Dni horníků a oslavenců 
popřál i Ing. Jan Lipner, starosta obce

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„KHD-Den horníků a jubilantů 2010“.
Článek“Den horníků slavili v Domečku i senioři z Františku
“-Horník 16.9.2010 viz příloha č.59-10.
Článek“Senioři si s oslavami pospíšili
“-Zdař bůh 16.9.2010 viz příloha č.60-10.
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XIX.1.8. Stříbření

„Havířského stříbření“ se ve Stříbře ve dnech 10. až 12. září zúčast-
nila delegace Klubu hornických důchodců Horní Suchá. Delegaci vedl Ro-
man Konopka, předseda KHD. Dalšími členy delegace byli: Jan Kočvara, 
Josef Staš a Ing. Jan Vincenec.

Delegace KHD Horní Suchá v průvodu - 
vlevo Roman Konopka

XIX.1.8. Vinobraní

Tradiční podzimní akci připravil výbor KHD v Domečku na 23. září.
Stylová výzdoba a víno v surovém i kapalném stavu všem chutnalo.
Počasí vyšlo a tak se sedělo, grilovalo, točilo pivo a stolovalo venku pod 
pergolou.

Domeček se zaplňoval postupně
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Stylová výzdoba

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „KHD-Vinobraní 2010“.

XIX.1.9. Loučení s létem

Členové KHD se sešli 14. října v Domečku, aby se důstojným způso-
bem rozloučili s létem.

Akce se zúčastnil i Josef Žerdík, místostarosta-vpravo-
v rozhovoru s Romanem Konopkou, předsedou KHD
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Za doprovodu živé hudby si důchodci zazpívali i zatančili, jídlo a pití 
včetně koláčů připravily ženy z KHD. Ženy se také postaraly o část kultur-
ního programu.

Ženy z KHD při vystoupení

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„KHD-Loučení s létem 2010“.

XIX.1.10. Barborková veselice

Na Barborkové veselici se sešli členové KHD v Domečku 2. prosince. 
V 15.00 hodin všechny ve zcela zaplněném sále přivítal Roman Konopka, 
předseda KHD. Za obec se akce zúčastnil Josef Žerdík, místostarosta.

K jídlu připravily ženy z KHD guláš, kuřecí steak a ovar s chlebem, 
také byly zákusky a koláče. Ty také zazpívaly několik písní s havířskou 
tématikou. Nápoje se prodávaly v baru Pod Svážnou. 

K tanci i poslechu hrála živá hudba.
Reportáž z akce přijel natočit Český rozhlas Ostrava.
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Při společném zpěvu havířských písní si zavzpomínali všichni

I v kuchyni se ženy radily

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„KHD-Barborková veselice 2010“.

Článek“Sv.Barborku slavili i v Domečku“
-Informátor č.12/2010 viz příloha č.64-10.
Článek“Svaté Barboře by se Domeček líbíl
-Zdař bůh 9.12.2010 viz příloha č.67-10.
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XIX.2. PZKO

XIX.2.1. Zebranie Sprawozdawcze MK PZKO

Členové PZKO se sešli v sále Dělnického domu 10. ledna, aby vyhodno-
tili rok 2009 a podívali se do budoucnosti.

Úvodem vystoupil pěvecký sbor „SUCHA“. 
Obec na schůzi zastupoval Ing. Jan Lipner, starosta obce, zúčastnil se 

i Mgr. Bohdan Prymus, ředitel základní školy s polským jazykem vyučova-
cím a předseda Matice školské Zbygniew Słowik.

 
Předsednictvo - úplně vlevo Ing. Jan Lipner, 

starosta obce

Zprávu přednesl Bronisłav Zyder, předseda MS PZKO
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Článek“ W Suchej Górnej bilans na plus“-viz příloha č.8-10.
Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ Zebranie Sprawozdawcze“.
Poznámka: Zpráva o činnosti PZKO za rok 2009 na DVD je přílohou 

Kroniky Obce Horní Suchá za rok 2009 - fotogalerie na CD.

XIX.2.2. Ples PZKO

Ples PZKO se uskutečnil ve všech prostorách Dělnického domu i Domu 
PZKO 23. ledna.

O předtančení se postarali Suszanie

Suszanie vystoupili ještě s country tancem a bavorským tancem.
Připravena byla i bohatá tombola.

Zábava pokračovala až do ranních hodin

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Bal PZKO“.
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XIX.2.3. Komise Senátu Parlamentu Polské republiky 
v Horní Suché

V pátek 29. ledna byla hostem v Domu PZKO delegace „Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskej“.

Cílem návštěvy bylo seznámit se jak s budovou PZKO, tak s činností. 
Senátoři Andrej Szewiński a Tadeusz Wojciech Skorupa jsou členy ko-

mise, která se starala o dofinancování polských zahraničních organizací 
– a naše PZKO má velké plány s rekonstrukcí Domu PZKO.

S senátory se sešel i Ing. Jan Lipner, starosta obce 
– na fotografii v čele vpravo
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Komisja Senatu RP z wizytą w Suchej Górnej

W piątek 29 stycznia 2010 gościła w naszym Domu PZKO delegacja 
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem wizyty było zapoznanie się z bu-
dynkiem, jak również z działalnością i dorobkiem naszego Koła. I po co to 
wszystko? Otóż senatorzy Andrzej Szewiński oraz Tadeusz Wojciech Skoru-
pa, którym towarzyszył prezes ZG PZKO Jan Ryłko, są członkami komisji 
Senatu RP rozpatrującej wnioski dofinansowanie działalności organiza-
cji polonijnych poza granicami państwa składane do senatu za pośred-
nictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Nasze Koło w tym roku ubiega się nie tylko o dofinansowanie działal-
ności kulturalno-oświatowej, ale przygotowano i złożono także obszerny 
projekt inwestycyjny remontu Domu PZKO w Suchej Górnej. Gospodarza-
mi spotkania byli Prezes Bronisław Zyder, wiceprezesi Marian Pilch i Jan 
Zyder oraz gospodarz Domu PZKO Henryk Kośmider. Zaproszenie na spot-
kanie przyjął również burmistrz naszej gminy Jan Lipner, który chętnie 
rozmawiał z senatorami na temat wsparcia gminy na rzecz naszego Koła. 
Goście obejrzeli kilka zdjęć z imprez i wyjazdów zespołów, zapoznali się ze 
stanem budynku, przedstawiliśmy „na miejscu“ plan remontu (także za-
planowanego remontu Domu Robotniczego). Miłym zaskoczeniem dla Pa-
nów senatorów był zakres działalności naszego Koła, ilość członków oraz 
poziom współpracy z innymi organizacjami i gminą. Cały projekt i nasz 
dorobek został oceniony bardzo pozytywnie i z szacunkiem.

Oglądając zdjęcia i obrazy, natknęli się goście również na obraz po-
kazujący pomnik Żwirki i Wigury. Ponieważ obaj senatorzy wyrazili chęć 
odwiedzenia tego miejsca, postanowiliśmy po obiedzie zaprowadzić ich 
na „żwirkowisko“. W prawdzie droga ukryta była pod grubą warstwą 
śniegu, jednak to nie stanowiło żadnej przeszkody dla Senatora Skorupy, 
który poszedł obejrzeć pomnik.

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„PZKO - Senátoři v Horní Suché 2010“.
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XIX.2.4. Zabíjačka

Konec února býval tradičně čas na zabíjačku. Členové MS PZKO ji 
připravili v sále Dělnického domu a v Domě PZKO na 27. února.

O zahájení se postaral Ing. Marian Pilch, místopředseda MK PZKO

K jídlu se podávaly zabíjačkové speciality – jitrnice, jelita, svíčka a tla-
čenka, ženy z PZKO upekly zákusky. Jmenované speciality byly i v připra-
vené tombole.

Přípravy daly jistě mnoho práce, škoda, že se víc obyvatel obce nepři-
šlo podívat.

V programu vystoupili jednak členové kabaretu pěveckého sboru „SU-
CHA“ a také hosté z Polska, dětský vokálně instrumentální soubor „Włoc-
zykije“, který pracuje pod hlavičkou Centra kultury Pegas v Bielsku – Bi-
ałej, který vedla Aleksandra Stępień. V závěru hrál k tanci i poslechu Oto 
Hrabiec.
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Část souboru Włoczykije

Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: 
„PZKO-Zabíjačka 2010“.
Článek v polštině“Świniobicie z Włóczykijami“- viz příloha č.3-10.
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XIX.2.5. Mezinárodní den žen

Oslavu MDŽ připravili muži z PZKO na neděli 14. března. Sami při-
pravili občerstvení, jídlo a postarali se i o program. Ženy při oslavě k žád-
né práci nepustili, jak hlásal nápis na dveřích kuchyně:

Ženám byl do kuchyně vstup zakázán

Zábavný program připravili chlapci ze souboru Suszanie
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Další fotografie: Kronika 2010 – fotogalerie na CD: „PZKO-MDŽ 2010“.
Článek“O tegorocznym Święcie Kobiet“-viz příloha č.4-10.

XIX.2.6. Klub žen - Klub kobiet -  Na výstavě v Zebřidovicích

Úspěšně reprezentovaly ženy z „Klubu žen při MK PZKO“ na 7. vý-
stavě dortů, koláčů a dalších domácích výrobků s velikonoční tématikou 
v polských Zebrzydowicach.

Ženy z našeho PZKO se této soutěže zúčastnily poprvé a vyhrály.

Eugenia Kaňa-první zleva-vedoucí Klubu žen

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZKO-Na výstavě v Zebřidovicích 2010“.
Článek“Suszanki promowały szołdrę i kołocze“- viz příloha č.19-10.

XIX.2.7. „Puchar Lata“ pro Horní Suchou

Osm fotbalových družstev složených z členů různých PZKO se sešlo 
24. července na hřišti soukromé střední školy v Třinci - Kanadě, aby zde 
sehráli turnaj „O Pohár léta“.

Mužstvo našeho PZKO pohár vyhrálo, když ve finále porazilo mužstvo 
z Nebor 2:1.

Článek“Puchar Lata dla Suchej Górnej“
-Głos Ludu 27.7.2010 viz příloha č.49-10.
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XIX.2.8. Rekonstrukce Domu PZKO

XIX.2.8.1. Zahájení

Na začátku září začala generální rekonstrukce Domu PZKO. S finan-
cováním rekonstrukce byl problém přesto, že obec odsouhlasila dotaci 
800 000 Kč, ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska přišlo 90 000 złotych 
- původně bylo přislíbeno 400 000 złotych - a sbírka mezi členy a přízniv-
ci PZKO vynesla 160 000 Kč. Chybělo více než 500 000 Kč, i když nebude 
provedena rekonstrukce kuchyně.

Dům PZKO - stav 8.10.2010

Článek“Rajd do finansowych źródeł“
-Głos Ludu 19.8.2010 viz příloha č.58-10.
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XIX.2.8.2. Průběh rekonstrukce Domu PZKO

Rekonstrukci Domu PZKO financujeme z prostředků získaných od Obce 
Horní Suchá (Smlouva o dotaci ze dne 12. 10. 2010 na částku 800.000,- Kč) 
a Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ (Smlouva nr. 9/2010/INW ze dne 
18. 6. 2010). Dosavadní průběh rekonstrukce:

30. 5. 2010
Zahájeno výběrové řízení na realizaci rekonstrukce. Výběrové řízení při-
pravila a prováděla Výběrová komise ustanovená Valnou hromadou 10. 
1. 2010. Valná hromada stanovila této komisi i dohled nad rekonstrukcí 
Domu PZKO. 

Květen – září 2010 
Členové MS PZKO organizují brigády s cílem připravit budovu na rekon-
strukci. Obec Horní Suchá poskytla na uložení vybavení a inventáře míst-
nosti v budově „Červené školy“.  Současně probíhá i demontáž zařízení, 
které by bránilo, nebo ztěžovalo rekonstrukci (demontáž stropů, obložení 
stěn, vestavěných skříní, topných těles, osvětlení, kachlových kamen, vy-
bavení kuchyně apod.).
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24. 7. 2010
příprava smlouvy.

Výběrová komise ukončila výběrové řízení a vybrala firmu s nejnižší na-
bízenou cenou 2.099.689,90 Kč  „GASCONTROL, společnost s r.o.“ Ihned 
začala.

30. 7. 2010
MS PZKO obdržela 1. splátku dotace  175.626,61 Kč (7.228,92 EUR) od Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska“.
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26. 8. 2010 
MS PZKO obdržela 2. splátku dotace  200.325,82 Kč (8.182,91 EUR)  od Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska“.

31. 8. 2010
Je podepsaná smlouva na rekonstrukci Dou PZKO w rozsahu:
- Oprava střechy s výměnou krytiny, drobné opravy konstrukce, demontáž 
dvou komínů a oprava jednoho, nové okapy. 
- Rekonstrukce elektroinstalace
- Instalace nového plynového topení.
- Instalace systému měření a regulace.
- Stavební práce – zateplení půdy, montáž příček na půdě, kazetový strop 
ve velkém sálu v přízemí omítky, osvětlení, ventilace. 

1. 9. 2010
Firma „GASCONTROL, společnost s r.o.“ protokolárně převzala objekt 
„Dům PZKO“ a zahájila návoz materiálu a vybavení. V prvním pořadí 
zahájí práce na rekonstrukci střechy. Smluvní termín dokončení opravy 
střechy je 15. 11. 2010.  

15. 9. 2010 
Po demontáži části střechy je zřejmé, že stávající krovy jsou poškozené plís-
ní, houbou i červotočem. Po konzultacích je jasné že je nutná kompletní 
výměna nosné konstrukce střechy. 
Krovy jsou z roku 1905. Objekt nemá betonový věnec, je nutné jej dobu-
dovat. Firma ihned zpracovává projekt a rozpočet a objednává materiál 
a postupně jej připravuje  na montáž.
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3. 10. 2010 
Demontáž stávající střechy a nosných krovů. Příprava dodatku ke smlou-
vě na vícepráce. 
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5. 10. 2010
MS PZKO obdržela 3. splátku dotace (poslední) 132.182,20 Kč (5.496,37 
EUR) od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“. 
Celá přiznaná dotace 90.000 zl. tak byla převedena na účet MS PZKO 
(508.134,63 Kč)

21. 10. 2010
Obec Horní Suchá uzavřela darovací smlouvu a převedla na účet MS 
PZKO v Horní Suché 800.000,- Kč, v souladu s usnesením Zastupitelstva 
obce Horní Suchá ze dne 8.10.2010.

23. 10. 2010 
Je hotová nosná konstrukce střechy, je zakrytá parozábranou. Průběh re-
konstrukce přijel zkontrolovat zástupce Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska“ p. Busłowski.
S postupem prací je spokojen.
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1. 11. 2010
Je podepsán Dodatek ke smlouvě, který obsahuje vícepráce na obnově kro-
vů a betonového věnce. Náklady stouply o 262.130 Kč (včetně DPH). 

6. 11. 2010
Střecha je hotová.
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15. 11. 2010
Firma ukončila rekonstrukci střechy a dílčím protokolem ji předala MS 
PZKO. Střecha má požadovanou krytinu, dva vstupy s plošinami, konzo-
lu na anténu s průchodkou na kabel, sněhové zábrany a okapy. Cihlová 
výzdoba fasády a fasáda, poškozené při betonáži věnce jsou kvalitně opra-
vené. Zakončení krovů má stejný tvar a barvu, jako původní krovy.

Je realizována část elektroinstalace. Hodnota doposud provedených prací 
je 1.464.707,70 Kč.
V souladu se smlouvou je pro potřeby vyúčtování dotace od Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska“ vystavena faktura pouze za rekonstrukci střechy 
na částku 976 130,00 Kč (včetně DPH). Tato částka byla dodavateli uhra-
zena. 
V současné době jsou práce na rekonstrukci Domu PZKO pozastaveny.
Poznámka: Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Nová střecha Domu PZKO“.

Práce, které budou provedeny a vyúčtovány v roce 2011:
a. Rekonstrukce elektroinstalace v rozsahu dle projektu p. Karla Jurečky 

a hromosvody = 407.148,- Kč bez DPH.
b. Dodávka a montáž ústředního vytápění a plynoinstalace vč. uvedení 

do provozu dle projektu Ing. Stanislava Wilczka ze dne 20.3.2009 
 = 281.736.86 Kč bez DPH
c. Nabídka řešení dodávka a montáž včetně uvedení do provozu centrální-

ho řídícího systému pro regulaci vytápění „Ekonomik“ (ZTP Vigantice) 
= 100.500,- Kč bez DPH
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d. Stavební úpravy (stěny, příčky, podlahy, malby, úpravy povrchů atp.) 
 = 365.356,89 Kč bez DPH. 
e. Instalace EZS a EPS = 38.290 Kč bez DPH.
Náklady na dokončení rekonstrukce budou činit:  1 431 638,30 Kč s DPH  

(1 193 067,75 Kč bez DPH) 
Celkové náklady na rekonstrukci Domu PZKO (včetně dosavadních více-
prací na střeše):
2 407 811,30 Kč.
V rozpočtu rekonstrukce není vybavení kuchyně. To budeme řešit postup-
ně v příštích létech.  

XIX.2.9. Wykopki

V neděli 10. října se sešli členové MK PZKO v sále Dělnického domu, aby 
kulturním programem oslavili ukončení podzimních prací, hlavně skliz-
ně brambor.
V programu vystoupily děti z polské mateřské a základní školy a dvě vy-
stoupení měl pěvecký a taneční soubor Suszanie. Připravena byla i pod-
zimní tombola.
Zcela zaplněný sál nadšeně aplaudoval jednotlivá vystoupení.

V úvodu promluvil Bronislav Zyder, 
předseda MK PZKO - program uváděla 

Mgr. Grażyna Siwek
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Velmi pěkné bylo vystoupení ZPiT Suszanie

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „PZKO-Wykopki 2010“.
Článek“Wykopki, których miało nie być“
-Głos Ludu 12.10.2010 viz příloha č.61-10.

XIX.2.10. Pěvecký sbor „SUCHA“

XIX.2.10.1. ,,Wieczór Opłatkowy”

Pěvecký sbor „Sucha“ pracoval pod místním PZKO a vystupoval na 
jeho akcích, akcích pořádaných obcí a vyjížděl i do zahraničí.

Jednou z akcí, která se uskutečnila ve spolupráci s klubem Pegaz 
v Bielsku-Białej 15. ledna byl ,, Wieczór Opłatkowy”. Vystoupila zde i dět-
ská skupina „Wloczykije“.
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Chór SUCHA na Wieczorze Opłatkowym

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Chór SUCHA na Wieczorze Opłatkowym“.
 Článek“Chór ,,Sucha” na ,,Wieczorze Opłatkowym” 
w Bielsku- Białej“-viz příloha č.9-10.

XIX.2.10.2. Smažení vaječiny

Členové pěveckého sboru připravili sami pro sebe tuto akci 11. květ-
na. Nebylo příznivé počasí a tak se museli sejít v Domě PZKO.

Vaječinu připravovaly ženy ze sboru v kuchyni

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZKO-Sbor SUCHA-Smažení vaječiny“.
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XIX.2.10.3. Chór ,,Sucha“ na warsztatach chóralnych

Každoročně se opakující pěvecko - muzikantská dílna se tento rok 
uskutečnila 13. září v rekonstruovaném Domě PZKO v Jablunkově - Návsí.

Cílem akce bylo zlepšení pěveckých a hudebních dovedností členů sboru.

Část sboru po příjezdu do Návsí-druhá 
zleva Anna Kiszka,dirigent

Pěvecký sbor při práci
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XIX.2.10.4. Zájezd

Jako odměnu za celoroční práci připravilo vedení PZKO členům pě-
veckého sboru 2. října zájezd do nedalekého Koňakova. Navštívili muze-
um krajky, na oběd se stavili v horské chatě Kopyrtołka.

Účastníci zájezdu

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZKO-Zájezd sboru SUCHA“.

XIX.2.11. Suszanie

XIX.2.11.1. Vystoupení u sponzora

Nejdůležitějším sponzorem souboru byl Ostroj Opava, a.s. Také proto 
vystoupili Suszanie 20. února na jeho reprezentačním plese v „červeném 
zámku“ v Hradci nad Moravicí.
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Suszanie na reprezentačním plese Ostroje Opava

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZKO-Suszanie na reprezentačním plese Ostroje Opava 2010“.
Článek“Suszanie z występem u sponsora - spółki Ostroj Opawa“ 
viz příloha č.18-10.

XIX.2.11.2. Nábor nových členů

V neděli 26. dubna se sešli v Dělnickém domě členové pěveckého a ta-
nečního kroužku Suszanie na akci, kterou nazvali „Den se Sušany“. Byla 
to náborová akce k získání nových členů, kterých se sešlo celkem 16.

Byly zde ukázky tance, zpěvu i hudby. Zájemcům také ukázali lidové 
kroje a karnevalové kostýmy.

Článek“Sušané se chtějí představit a získat nové členy“
-Havířovsko 22.4.2010 viz příloha č.32-10.
Článek“Dzień z Suszanami“ - Głos Ludu 15.4.2010 viz příloha č.35-10.

XIX.2.11.3. Suszanie od června do září

V době prázdnin měli Suszanie 10 vystoupení na různých festivalech, 
z toho 4 byla na zahraničním festivalu v Maďarsku.

5. června vystoupili na V. Festivalu národnostních menšin v Karviné, 
12. června měli hned dvě vystoupení - na radovánkách naší PZŠ a v pol-
ském Bielsku-Białe. 19. června se zúčastnili prestižního XVI. Mezinárodní-
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ho folklorního festivalu ve Frýdku-Místku a ve stejný den vystoupili na ra-
dovánkách PZŠ v Hnojníku. 4. července zpestřili svým vystoupením Jízdu 
králů  v Doloplazech u Olomouce.

Na konci srpna měli tři vystoupení v řadě - 28. srpna v Goleszově, 
4. září v Ciezsyně a 12. září na Mezinárodním folklorním festivalu „Slez-
ské dny“ v Dolní Lomné.

Článek“Suszanie - náročný červen a červenec“
-Informátor č.9/2010 viz příloha č.54-10.

XIX.2.11.4. Výjezd do Maďarska

V termínu 7. - 12. července se Suszanie zúčastnili mezinárodního folk-
lórního festivalu v Segedu. Předvedli folklór Těšínského Slezska. Vystoupili 
v termálních lázních svaté Alžběty v Marahalom, v kulturně - sportovním 
středisku v Kecel a dalších místech.

Článek“Suszanie na Węgrezech i nie tylko“
-Głos Ludu 31.7.2010 viz příloha č.50-10.

Taneční a pěvecký soubor Suszanie při vystoupení

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZKO-Suszanie v Maďarsku 2010“.
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XIX.2.11.5. Druhá část roku

Ani na konci prázdnin a ani po nich Suszanie nezaháleli. Tak např. 
28. srpna vystoupili na Dnech Golešova ( Dni Goleszowa ), 4. září účinko-
vali v polské Těšíně ( Ciezsyn ) na 2. ročníku festivalu „Bawimy się na Pod-
górzu“, 11. a 12. září proběhly v Dolní Lomné „Slezské dny“, 10. října 
vystoupili v Horní Suché v Dělnickém domě, kde PZKO připravil „Wykop-
ki“. Svým zvláštním pojetím, a před hodnotící porotou, bylo v tomto roce 
zásadní vystoupení na přehlídce folklórních souborů Těšínského Slezska 
16. října v Městském domě kultury v Karviné.

Suszanie-reprezentační fotografie

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„PZKO-Suszanie-reprezentační fotografie 2010“.

XIX.3. ZO KSČM - kulturní a společenské akce

XIX.3.1. Oslava Dne vítězství

Několik příznivců ZO se sešlo v sobotu 8. května v prostorách hasičské 
zbrojnice, aby si připomněli 65. výročí ukončení 2. světové války.
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Předseda ZO KSČM Jan Charvát při projevu

Počasí se k pořadatelům zachovalo macešsky, byla bouřka a pršelo.
Bylo před volbami a tak většina času byla věnována volbám a před-

stavení kandidátů za KSČM.
Pro přítomné děti byl připraven skákací hrad, ale vzhledem k počasí ne-

byl využit.
Pořadatelé připravili guláš a párky, také alko i nealko nápoje, kávu a čaj.

Účastníci se museli schovat před deštěm pod střechu

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZO KSČM-Oslava Dne vítězství 2010“.
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XIX.3.2. Oslava Dne horníků

18. září se sešli komunisté a jejich příznivci v prostorách hasičské 
zbrojnice, aby oslavili Den horníků. Hlavní náplní setkání ale bylo před-
stavení kandidátů do blížících se komunálních voleb. V kulturním progra-
mu vystoupily „Havířovské babky“.

Zájemců o akci nepřišlo mnoho

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ZO KSČM-Den horníků 2010“.
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XIX.4. Sbor dobrovolných hasičů

XIX.4.1. Výbor

Starosta Rudolf	Moldrzyk

Náměstek	starosty Rostislav	Krhovjak

Velitel Rostislav	Krhovjak

Zástupce	velitele Radek	Zsibrita

Strojník Marek	Szelong

Referent	prevence	a	výchovné	činnosti Martin	Sikora

Jednatel Karin	Petříčková

Hospodář Czeslaw	Preisner

Vedoucí	mládeže David	Krhovjak

Referentka	žen Petra	Szelongová

Kronikář Aleš	Zálejský

Referent	MTZ Radek	Zsibrita

Referent	ochrany	obyvatelstva Tomáš	Kluziok

Předseda	KRR Stanislav	Káňa

Člen	KRR	-	revizor Aleš	Zálejský

Člen	KRR Roman	Raš
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XIX.4.2. Výjezdová jednotka
Jméno	a	příjmení:	 Rostislav	Krhovják	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1984	
Funkce:	 velitel	
Hodnost:	 velitel	SDH,	člen	ORV	
Odbornost:	 Hasič	II,	strojník	

Jméno	a	příjmení:	 Tomáš	Kluziok	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1989	
Funkce:	 zástupce	velitele	
Hodnost:	 člen	výboru	
Odbornost:	 Hasič	II,	

Jméno	a	příjmení:	 Marek	Szelong	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1994	
Funkce:	 strojník	
Hodnost:	 místostarosta	okrsku	
Odbornost:	

Jméno	a	příjmení:	 Radek	Zsibrita	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1991	
Funkce:	 strojník	
Hodnost:	 Referent	 preventivních	 a	 výchov-

ných	činnosti	
Odbornost:	 Hasič	II,	strojník	

Jméno	a	příjmení:	 Martin	Sikora	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1994	
Funkce:	 strojník	
Hodnost:	 hasič	nad	5	let	
Odbornost:	 Hasič	III,	

Jméno	a	příjmení:	 David	Šebesta	
Adresa:	 Horní	Suchá	
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Členem	je	od	roku:	 1989	
Funkce:	 strojník	
Hodnost:	 hasič	nad	5	let	
Odbornost:	 Hasič	III	

Jméno	a	příjmení:	 Tomáš	Stefan	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1984	
Funkce:	 hasič	
Hodnost:	 starosta	SDH,člen	OSH	
Odbornost:	

Jméno	a	příjmení:	 Roman	Raš	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 2001	
Funkce:	 hasič	
Hodnost:	 hasič	nad	5	let,	člen	výboru	
Odbornost:	 Hasič	III	

Jméno	a	příjmení:	 Stanislav	Šenkyřík	ml.	
Adresa:	 Albrechtice	
Členem	je	od	roku:	 2002	
Funkce:	 hasič	
Hodnost:	 člen	výboru	
Odbornost:	 Hasič	III	

Jméno	a	příjmení:	 Aleš	Zálejský	
Adresa:	 Havířov	
Členem	je	od	roku:	 1997	
Funkce:	 hasič	
Hodnost:	 kronikář	
Odbornost:	

Jméno	a	příjmení:	 David	Krhovjak	
Adresa:	 Horní	Suchá	
Členem	je	od	roku:	 1990	
Funkce:	 hasič	
Hodnost:	
Odbornost:	
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XIX.4.3. Technika - seznam

-Renault Midlum 4x2 (cisternové auto s vodním dělem)
-DA-12 (auto pro přepravu hasičů)
-Frogy 8 (plovoucí čerpadlo)
-Honda ECM 2800 (elektrocentrála)
-Stihl MS 270 (motorová pila)
-Turbo-jet (průtoková proudová proudnice)
-Saturn-S7 (dýchací přístroj s maskou panorama)

XIX.4.4. Výjezdy a cvičení

XIX.4.4.1. Technická pomoc

Hasiči pracovali 15. ledna a 19. ledna na odstranění vrstvy sněhu 
- střecha sportovní haly v Horní Suché.

XIX.4.4.2. Technická pomoc

Hasiči odstraňovali 20. ledna rampouchy visící se střechy mateřské 
školy na ulici Stavební v Horní Suché. Rampouchy ohrožovaly životy 
a zdraví dětí a dospělých osob

XIX.4.4.3. Požár budovy

V neděli 2. února hořela v Albrechticích hospodářská budova. Naší 
výjezdové jednotce byl požár ohlášen ve 00.20 hodin. Na místě zasahovaly, 
kromě naší, další tři hasičské jednotky

XIX.4.4.4. Požár nízké budovy

Hasiči z výjezdové jednotky hasili 12. února požár nízké budovy 
na ulici Černá cesta v Horní Suché. Příčinou požáru byly vznícené saze 
v komíně.

XIX.4.4.5. Technická pomoc

Hasiči pracovali 15. února na odstranění nebezpečných rampouchů 
visících se střechy sportovní haly v Horní Suché.
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XIX.4.4.6. Technická pomoc

Hasiči pomáhali zabránit větším materiálním škodám 20. února tím, 
že čerpali vodu z rodinného domu v Horní Suché. Voda zatopila část domu 
z prasklé vodovodní trubky.

XIX.4.4.7. Požár lesního porostu

Při vypalování trávy 25. března došlo ke vznícení blízkého lesního po-
rostu v katastru obce Horní Suchá. Hasiči požár zlikvidovali.

XIX.4.4.8. Požár lesního porostu

27. března vyjela výjezdová jednotka SDH znovu k požáru lesa v Hor-
ní Suché a požár zlikvidovala.

XIX.4.4.9. Protržená nádrž

Členové výjezdové jednotky likvidovali 12. dubna únik provozních 
kapalin. Nafta  unikla z protržené palivové nádrže nákladního vozidla 
v Horní Suché.

XIX.4.4.10. Zatopený sklep

16. května čerpali vodu ze zatopeného sklepa v Prostřední Suché.
Ten samý den stavěli protipovodňovou hráz v Prostřední Suché - ulice 

U Pošty.

XIX.4.4.11. Odstranění stromu

17. května odstranili členové výjezdové jednotky padlý strom přes ko-
munikaci - Karviná Doly.

Tentýž den se v Dětmarovicích podíleli na evakuaci osob při povodni.
V Horní Suché čerpali vodu za zatopeného sklepa na ulici Zalomené, 

odstranili strom, který se zachytil na elektrických vodičích na ulici Brigád-
nická. Další strom odstranili z pozemní komunikace.
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XIX.4.4.12. Zatopený sklep

20. května čerpali vodu ze zatopeného sklepa v Karviné - Starém Městě.

XIX.4.4.13. Čerpání studny

21. května čerpali vodu ze zatopené studny v Horní Suché, ulice Těr-
lická. V Karviné čerpali vodu ze zatopeného sklepa.

XIX.4.4.14. Laguna

22. května se po vydatných deštích vytvořila nebezpečná vodní laguna 
na ulici Osvobození v Horní Suché - hasiči ji odčerpali. 

XIX.4.4.15. Zatopený sklep

2. června vyčerpali naši hasiči vodu ze zatopeného sklepa v Horní Su-
ché na ulici Stonavské.

XIX.4.4.16. Požár budovy

9. června likvidovala výjezdová jednotka požár nízké budovy v Kar-
viné.

XIX.4.4.17. Bodavý hmyz

11. června likvidovali v Horní Suché hnízdo bodavého hmyzu a likvi-
dovali požár osobního vozidla.

XIX.4.4.18. Požár skládky

4. a 5. července likvidovali členové výjezdové jednotky požár skládky 
Depos a.s. na ulici Solecké.

XIX.4.4.19. Hořící kontejner
 
4. srpna likvidovali hasiči požár kontejnerové nádoby na odpad v Al-

brechticích.
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XIX.4.4.20. Bodavý hmyz

6. září likvidovali hasiči sršní hnízdo v půdním prostoru obytného 
domu na ulici Poslední v Horní Suché. 

XIX.4.4.21. Požár vozidla

Jednotka byla 6. října vyslána k likvidaci požáru kolového nakladače 
na Stonavské ulici, Po likvidaci požáru provedla absorbci provozních ka-
palin. 

XIX.4.4.22. Požár na skládce

Požár na skládce na ulici Solecká zlikvidovala 8. října jednotka pomo-
cí těžké pěny.

XIX.4.4.23. Požár budovy

V ponděli 6. prosince dopoledne v obci Albrechtice vznikl požár dvou-
podlažního rodinného domku. Zasahovalo šest profesionálních a dobro-
volných jednotek hasičů včetně naší jednotky. Uvnitř domu hasiči objevili 
tělo muže. Požár byl během půl hodiny pod kontrolou a pak pokračovalo 
dohašovaní ohně. 
Škoda na rodinném domku byla odhadnutá na 200 tisíc korun. Příčinou 
požáru a dalšími okolnostmi případu se zabývala Policie ČR.

 XIX.4.5. Nové vozidlo

V pátek 16. července se v prostorách hasičské zbrojnice sešli s hasiči 
zástupci obce, aby jim předali nové hasičské vozidlo značky Peugeot. Vozi-
dlo bylo určeno k přepravě osob k požáru nebo jiné záchranné akci.

Předání vozidla v hodnotě cca 800.000 Kč, které zakoupila hasičům 
obec, se zúčastnili Ing. Jan Lipner, starosta obce, Josef Žerdík, místosta-
rosta, někteří členové zastupitelstva a zaměstnanci obce. Za hasiče byli 
přítomni Rudolf Moldrzyk, starosta, Rostislav Krhovjak, velitel výjezdové 
jednotky a další hasiči.
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Ing. Jan Lipner, starosta obce-uprostřed-při 
předávání vozidla, vpravo Rostislav Krhovjak,

velitel výjezdové jednotky

Nové hasičské vozidlo značky Peugeot

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„SDH-Předání vozidla 2010“.
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XIX.4.6. Kácení lípy

Prostorách hasičské zbrojnice rostla na 80 let lípa. Hlavním důvodem 
pro její kácení bylo částečné odumírání hlavního kmene. Hrozilo zřícení 
a poničení majetku nebo poškození zdraví lidí.

Kácení provedla lezecká skupina Hasičského záchranného sboru Ha-
vířov 21. července.

Kácení lípy

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Kácení lípy 2010“.
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XIX.4.7. Hasičská slavnost

XIX.4.7.1. Požární sport 

Za účasti 11 družstev mužů a 5 družstev žen se konala 14. srpna 
na ulici Centrum soutěž v požárním sportu „O pohár starosty Obce Horní 
Suchá“.

Družstvo Horní Suchá A skončilo na 4. místě, družstvo žen Horní Su-
chá nepostavila.

Družstvo Horní Suché při požárním útoku

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD:
„SDH-Hasiči o pohár starosty 2010“.
Tabulka a umístění soutěžních družstev v požárním sportu 
„O putovní pohár starosty Obce Horní Suchá“ viz příloha č.53-10.

XIX.4.7.2. Letní slavnost

Po požárním útoku připravili naši hasiči 14. srpna v prostorách ha-
sičské zbrojnice letní slavnost hasičů při diskotéce.

Pro všechny účastníky bylo připraveno množství jídla, nápojů, všich-
ni si měli možnost zatancovat a také zahrát různé soutěžní hry. Koutek 
zábavy připravili hasiči i pro děti.
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Atrakce pro děti připravil Rudolf Moldrzyk, starosta hasičů

Při tanci se dobře bavil i Rostislav Krhovjak, 
velitel výjezdové jednotky

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„SDH-Letní slavnost hasičů 2010“.
Článek“Sbor dobrovolných hasičů“
-Informátor č.10/2010 viz příloha č.55-10.
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XIX.4.8. Setkání s hejtmanem  Moravskoslezského kraje

27. října 2010 se v Ostravě konalo setkání hasičů s hejtmanem Mo-
ravskoslezského kraje Ing. Jaroslavem Palasem.  Za Okresní sdružení 
hasičů ČMS se zúčastnili starosta OSH Karviná Helis Václav, náměstek 
starosty OSH Tomáš Stefan, Zdeněk Sosna, Milan Mencner a Ing. Pavel 
Haas a dále členové výkonného výboru OSH Petr Molin a Pavel Slávik. 
Za OKRR OSH byl přítomen Konrád Wippler. Pozvání přijali také, staros-
ta SH ČMS Ing. Karel Richter a dále starosta Krajského SH ČMS Ing. Leo 
Kubiena. Nechyběli ani ostatní představitelé OSH našeho kraje z Frýdku 
Místku, Nového Jičína, Ostravy a Opavy. Ve sváteční atmosféře si úvodní 
slovo vzal hejtman Ing. Palas, který vyzdvihl práci dobrovolného hasičstva 
a poděkoval všem hasičům, kteří se podíleli při letošních povodních, které 
uhodily s patřičnou intenzitou na náš region. Opět dokázaly, jak práce 
hasičů je potřebná a užitečná. V součinnosti dobrovolných hasičů s pro-
fesionálními potvrdily svou připravenost pomoci tam, kde je to nejvíce 
potřeba. Zvlášť vyzvedl práci dobrovolných hasičů, kterých si nesmírně 
váží a které bude vždy, pokud to bude možné, podporovat.  Přes nepřízni-
vou finanční situaci se i přesto pokusí nejenom naši činnost udržovat, ale 
i zlepšovat a zkvalitňovat. Již v minulosti, se podařilo několika sborům 
obměnit jejich zastaralý vozový park a další techniku k zásahům a v tom-
to trendu by chtěl i nadále pokračovat. Poté poděkoval za pozvání i sta-
rosta SH ČMS Ing. Karel Richter a závěrečnou řeč přednesl starosta KSH 
ČMS Ing. Leo Kubiena. Po jednotlivých vystoupeních následovalo předání 
ocenění jednotlivým členům, kteří byli na ocenění navrženi.  Za OSH Kar-
viná obdržel ocenění  Konrád Wippler. Po tomto slavnostním aktu byla 
volná diskuse a samozřejmě nechybělo ani slavnostní fotografování.
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Náměstek starosty OSH Karviná Tomáš Stefan 
na fotografii druhý zprava

Článek“Setkání hasičů s hejtmanem“
-Informátor č.11/2010 viz příloha č.63-10.

XIX.4.9. Vyhodnocení činnosti výjezdové jednotky SDH

Výjezdová jednotka v roce 2010 nezasahovala jen u klasických požá-
rů, ale stále častěji v náplni práce měla likvidaci následků živelních po-
hrom, únik nebezpečných látek, práce u dopravních nehod nebo likvidaci 
bodavého hmyzu. K případům vyjeli celkem 36krát.

Článek“Vyhodnocení činnosti výjezdové jednotky SDH“
-Informátor č.12/2010 viz příloha č.64-10.

XIX.4.10. Rekonstrukce v hasičské zbrojnici

Hasičská zbrojnice prošla v roce 2010 velkou změnou. Po menších sta-
vebních úpravách byl nainstalován nový plynový kotel se samostatným 
bojlerem na teplou vodu a topení bylo vyměněno za nové - etážové.

Od členů SDH se dostalo poděkování obci za to, jak podporuje jejich 
činnost.
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XIX.5. Český zahrádkářský svaz - ZO č.16

XIX.5.1. Zájezd

Organizace připravila pro své členy na 15. května zájezd do Polska 
na výstavu výpěstků, okrasných květin a zahradních staveb.

XIX.5.2. 50. let od založení organizace

XIX.5.2.1. Historie

V roce 2010 oslavila organizace č.16 Českého zahrádkářského svazu 
Horní Suchá 50 let od svého založení. Organizace byla založena 17. ledna 
1960 na ustavující schůzi v Dělnickém domě. V roce 1962 jí byl dán do uží-
vání ovocný sad u Domu zahrádkářů - měli ho v užívání do roku 2015. 
V roce 1967 začala pracovat moštárna. V roce 1990 zahrádkáři dům 
č.20 v Horní Suchá zahrádkáři zakoupili. Za pomoci Obce Horní Suchá 
se zahrádkářům podařilo v roce 2007 zakoupit i pozemek pod budovou.                                    

Článek“Zahrádkáři slaví padesát let“
-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.
Článek“Poděkování zahrádkářům“
-Informátor č.12/2010 viz příloha č.64-10.

XIX.5.2.2. Výstava

Při příležitosti oslav 50. výročí založení ZO ČZS č.16 v Horní Suché, 
uspořádali zahrádkáři v Domě zahrádkářů ve dnech 3. - 5. září výstavu 
ovoce, zeleniny, květin a rukodělných prací. Výstavu si přišlo prohlédnout, 
kromě stovky žáků škol, z nichž někteří se na ni podíleli svými výtvarný-
mi pracemi, i na 120 obyvatel naší obce.
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Část vystavených exponátů

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ČZS-Výstava k 50. výročí založení organizace 2010“.

XIX.5.2.3. Slavnostní schůze

V neděli 5. září se sešli členové organizace v Domě zahrádkářů, aby si 
připomněli 50. výročí založení své organizace. Kromě členů byli přítomni 
i členové územního sdružení z Karviné, kteří ocenili práci některých členů 
čestným uznáním.

Oceněna byla i Marie Hluzáková, současná předsedkyně organizace
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Předsedkyně organizace paní Marie Hluzáková v úvodním slově shr-
nula stručně historii organizace a připomněla i to, co celou organizaci 
čeká. Na programu schůze bylo i občerstvení.

Část členů ZO č.16 ČZS Horní Suchá

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„ČZS-Slavnostní schůze 2010“.

XIX.5.3. Účast na výstavách

XIX.5.3.1. Účast na výstavě v Ostravě

Členové Českého zahrádkářského svazu ZO č. 16 z Horní Suché vysta-
vovali v době od 11. září do 13. září 2010 své výpěstky  na krajské výstavě 
v Ostravě pod názvem „ŽIVOT NA ZAHRADĚ“.

XIX.5.3.2. Účast na výstavě v Karviné

Členové Českého zahrádkářského svazu ZO č. 16 z Horní Suché vysta-
vovali v době od 18. září do 20. září 2010 své výpěstky  na okresní výstavě 
v Karviné.



366

XIX.6. Církve

XIX.6.1. Církev Římskokatolická

V obci měla sídlo na adrese Školní č.450. Farářem administrátorem 
byl Mgr. Miroslaw Kazimierz, kostelníkem Alois Gruszkowski.

Bohoslužby se konaly v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. Během 
týdne byly bohoslužby v jazyce českém nebo polském, v neděli střídavě 
v jazyce českém a polském.

XIX.6.2. Církev bratrská

Až do roku 2010 byl kazatelem a statutárním zástupcem Pavel Fér. 
Odešel do Husince a současným statutárním zástupcem sboru je adminis-
trátor Tadeáš Firla.

Církev měla sídlo na ulici Těrlické č.353/64.

XIX.6.3. Církev slezská evangelická

Církev měla sídlo v Havířově - Prostřední Suché na ulici Budovatelů 
č.772/3.

Pastore: Janusz Kożusznik, senior: kurátor Antonín Jurečka.
Bohoslužby se konaly v neděli, druhou a čtvrtou neděli v měsíci byly 

odpoledne biblické hodiny, v neděli odpoledne se také scházela mládež.
Církev u nás provozovala své aktivity v kapli na hřbitově.



367

XIX.7. Kynologický klub č. 021 Horní Suchá Firlovka 4/1392

XIX.7.1. Historie a popis činnosti

Kynologický klub byl občanské sdružení a sdružovalo zájemce o kyno-
logii jak sportovní, tak zájmovou (agility).

Klub vznikl v sedmdesátých letech. V roce 1995 se stal samostatným 
právním subjektem zaregistrovaným pod Českým kynologickým svazem 
jako Kynologická organizace.

V témže roce vybudovali nový kynologický areál na území Horní Su-
ché, který se řadil mezi nejhezčí v okrese Karviná a byl schopen vytvářet 
zázemí pro všechny typy kynologických disciplín. Hlavní náplní činnosti 
klubu byla sportovní kynologie. 

Agility - výcvik psů, kde není důležitý původ psa, jeho výška, ba ani 
rasa. Trénink agility je přístupný všem psům a psovodům. Výcvikáři, kteří 
se touto disciplínou zabývali, byli školení instruktoři na vrcholové úrovni. 
Kynologický klub Horní Suchá nabízel zájemcům o agility nejen výcviko-
vý prostor a výborné intruktor(k)y, ale také kompletní speciální překážky.

Na fotografii Adriana Slezáková, úspěšná reprezentantka klubu ZKO 
Horní Suchá na závodech ve Švýcarsku v jednotlivcích vybojovala druhé 

místo a stala se vicemistrem světa

XIX.7.2. Letní výcvikový tábor agility 

V době od 5. července do 11. července pořádal klub na kynologic-
kém cvičišti v Horní Suché letní výcvikový tábor agility. Účastníci spali 
ve vlastních stanech, stravovali se z vlastních zásob, také krmivo pro psy 
bylo vlastní. Trénovalo se dvakrát denně a program byl určen jak pro za-
čínající, tak pro pokročilé a závodící. Účastník se psem zaplatil 2000 Kč, 
za dalšího cvičícího psa 600 Kč a další osoba platila 800 Kč.
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XIX.8. Ženský pěvecký sbor „Šárka“

XIX.8.1. Vánoční koncert

Ženský pěvecký sbor „Šárka“ uspořádal 16. prosince v kostele svatého 
Josefa vánoční koncert. Zcela zaplněný kostel vyslechl repertoár složený 
z děl starých mistrů. 

Koncert zahájily děti z české mateřské školy

Pěvecký sbor Šárka

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD
“ Ženský pěvecký sbor Šárka - Vánoční koncert 2010“.
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XX. Tělovýchova a sport  

XX.1. Tělovýchovná jednota Depos Horní Suchá

XX.1.1. Fotbalový oddíl

XX.1.1.1. Zimní příprava

Hned začátkem roku se všechna družstva zapojila do zimní přípravy.
V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna se muži zúčastnili Zimního tur-

naje, který pořádal FK Slavia Orlová. Kromě našich fotbalistů se turnaje 
zúčastnila i družstva Petrovič, Bohumína, Baníku Ostrava (ligový dorost), 
Dětmarovic, Čeladné  a mužstvo domácích. V prvním utkání naši podlehli 
Bohumínu 0:2, další utkání s Petrovicemi však vyhráli 3:2. Bylo to jediné 
vítězství v turnaji. Naši skončili na posledním 7. místě.

Kromě turnaje v Orlové hráli muži přípravný zápas v Karviné 
a na umělé trávě porazili místné mužstvo B 3:2. 

Pak přišly dva ostudné debakly. S mužstvem IRP Český Těšín prohráli 
1:12 a s Baníkem Albrechtice prohráli 0:11.

Na základě těchto výkonů a pro neshody s některými hráči odstoupil 
z funkce hlavní trenér Pavol Sýkora, trenér, který v minulé sezóně zachrá-
nil pro Horní Suchou 1. A třídu.

Dorostenci se zúčastnili fotbalového turnaje v Albrechticích.
Starší žáci měli soustředění v Horní Lhotě a mladší přípravka absol-

vovala turnaj v Ostravě, kde skončila na 4. místě.
Nejmladší fotbalisté trénovali v tělocvičnách. Sehráli několik turnajů 

s různým umístěním - od 6. místa z osmi účastníků do 2. místa v České 
Těšíně.

XX.1.1.2. Muži - 1.A třída skupina B - sezóna 2009/2010

XX.1.1.2.1. Realizační tým a hráči

Trenéři: Patrik Goj, Tomáš Kaleta
Vedoucí mužstva: Jaroslav Jelínek
Kustod/masér: Jakub Kurzeja
Brankář: Vladimír Drobec
Hráči: Ondřej Háni, Jan Osika, Ladislav Nový, Petr Bębenek, Petr Čer-

mák, Marcel Kondziolka, Jakub Beránek, Petr Kotásek, Tomáš Zíma, Jan 
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Frkala, David Jeziorski, Ladislav Horvát, Jan Janovský, Petr Przywara, 
Zdeněk Malchárek, Tomáš Kodenko, Petr Příborský, Jan Kociolek.

XX.1.1.2.2. Vstup do soutěže

První utkání doma hráli muži s Bystřicí a vyhráli 2:0. Byly to první 
tři body pro nově složenou trenérskou dvojici Goj - Kaleta. Další utkání 
hráli v Brušperku a remizovali 1:1, doma se Sokolem Dolní Lutyně hráli 
v deštivém počasí bez branek 0:0, v dalším utkání na hřišti posledních Vl-
čovic prohráli 1:3, na hřišti Janovic prohráli 0:2, na hřišti Starého Města 
vyhráli 3:1, doma se Smilovicemi prohráli 1:3.

Další výsledky: TJ DF HS - FC Biocel Vratimov 5:1, SK Bystřice nad 
Olší - TJ DF HS 1:1, Sokol Dolní Lutyně - TJ DF HS 0:3, TJ DF HS - FC Vlčo-
vice-Mniší 2:1, Lokomotiva Louky - TJ DF HS 1:0, TJ Janovice - TJ DF HS 
4:0, TJ DF HS - Staré Město 1:0, TJ Smilovice - TJ DF HS 1:1, TJ DF HS - SK 
Dětmarovice 2:1, Sokol Stará Bělá - TJ DF HS 6:1, TJ DF HS - TJ Heřmanice 
1:1, TJ DF HS - TJ Pražmo-Raškovice 3:0, SK Stonava - TJ DF HS 1:1, TJ DF 
HS - FC Libhošť 3:1, TJ Depos HS - TJ Bystřice 2:1, SK Brušperk - TJ Depos 
HS 1:1, TJ Depos HS - Sokol Dolní Lutyně 0-0, FC Vlčovice-Mniší - TJ Depos 
HS 3:1, TJ Depos HS - TJ Janovice 0:2, TJ Durman Staré Město - TJ Depos 
Horní Suchá 1:3, SK Dětmarovice - TJ Depos Horní Suchá 1:0, TJ Raško-
vice-Pražmo - TJ Depos Horní Suchá 0:0, TJ Heřmanice - TJ Depos Horní 
Suchá 2:1, TJ Depos Horní Suchá - SK Stonava 2:3, FC Libhošť - TJ Depos 
Horní Suchá 3:7.

XX.1.1.2.3. Konečná tabulka



371

Muži

XX.1.1.2.4. Sezóna 2010/2011

Mužstvo mužů hrálo v 1. A třídě.

XX.1.1.2.5. Podzimní část sezóny

V průběhu letní přestávky se mnoho změnilo. Trenérské práce se uja-
la dvojice Pavol Sýkora a Jiří Kodenko. Další změny nastaly v mužstvu. 
Odešli Břetislav Gradek, Jan Janovský, Ladislav Nový, Jan Kociolek, Petr 
Bembenek, Petr Kotásek, Martin Baranek a Ondřej Hánl. Do mužstva při-
šli Pavel Hradil, Tomáš Zálejský, Jan Michalík, Jan Beránek, Tomáš Leibl, 
Patrik Skřížovský, Jakub Skřížovský, 

XX.1.1.2.6. Některé výsledky

Začátkem soutěže naši porazili favorizované Heřmanice 4:1, na Vlč-
ňovicemi vyhráli 3:2, Starému Městu podlehli 1:2.

XX.1.1.3. Dorostenci

XX.1.1.3.1. Realizační tým a hráči

Trenér: Miroslav Zedník, David Jeziorski
Brankář: Pavel Major
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Hráči: Jakub Vydiolek, Patrik Garlík, Michal Vysloužil, Jakub Pie-
trasz, Vítězslav Miček, Dominik Sobek, Roman Kubjat, Martin Stoličný, 
Marcel Opercharski, Pavel Hradil, Michal Rybár, Michal Ševčík.

XX.1.1.3.2. Vstup do soutěže

Své první utkání hráli v Doubravě místní  Baník Falco porazili 2:0, 
doma remizovali s Dolní Lutyní 1:1, na hřišti IRP Český Těšín vyhráli 6:2, 
v Těrlicku vyhráli 4:1, a mužstvo Dolní Datyně porazili doma 3:0.

XX.1.1.3.3. Hodnocení dorostu v sezóně 2009/2010

V tomto ročníku se u dorostu v Horní Suché udály změny – dlouho-
letého trenéra Krucinu nahradila dvojice Zedník, Jeziorski. Tato dvojice 
nastolila tréninkový řád a dbala na disciplínu, což mělo za důsledek to, 
že někteří hráči sami tým Horní Suché opustili (např. Srnec, Czechovicz, 
Petík). Naopak se objevily nové tváře: Hradil, Sobek, Major, Walach. Tím 
vznikla v mužstvu směs hráčů z různých týmů (ČSAD, MFK Havířov, FC 
Horní Bludovice). Převládali hráči Horní Suché. Tým si zvykal na nároč-
nější tréninky a postupně se učil taktiku (zónová obrana). 

V přípravě dokázali porazit Petrovice, které postoupily z okresu. Su-
šané chytli i začátek soutěže. Vyhrávali nad soupeři fotbalovostí, elánem, 
nadšením a chutí vyhrávat. Vyznačovali se ohromnou bojovností a nasa-
zením. Silnou stránkou týmu byly skvěle zahrávané standardní situace. 
Téměř v každém zápase se z nich dokázali prosadit a byl to mnohdy roz-
hodující moment daného utkání. V průběhu sezóny se ukázalo, že někteří 
hráči nedokážou dostatečně udržet nervy na uzdě. 

Podzim se dorostu náramně povedl. Skončil první s čtyřbodovým ná-
skokem na Dolní Lutyni. Měli tedy na jaře co obhajovat pokud si chtěli 
udržet získanou pozici. K tomu jim měla pomoci zimní příprava. Do zim-
ní přípravy nastoupily dvě nové tváře (Miček, Ševčík). Kádr se skládal 
z 13 hráčů. Tito hráči přistupovali k tréninku poctivě a je třeba říct, že 
po celý rok se tréninková účast pohybovala kolem 80%.

Součástí zimní přípravy bylo také soustředění. 
Začátek jara působil trochu kostrbatě. Naštěstí i příliš velká motivace 

se podařila trenérům odstranit a Horní Suchá a její herní projev se začal 
zvedat. Po důležitých zápasech, které se zvládly (Těrlicko, Č. Těšín) byla 
cítit z mužstva obrovská síla. Klíčový domácí zápas s Datyněmi zvládla 
Horní Suchá s bravurou a od té doby byla k nezastavení. Drtili soupeře 
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rozdílem třídy a na jejich hru se dalo dívat. Tři kola před koncem se tedy 
mohl slavit vytoužený postup. Kdo si myslel, že už to dorostenci pro zbytek 
sezóny zabalí, se pořádně mýlil. Zbývající soupeře doslova převálcovali.

Sezónu lze hodnotit jako velice úspěšnou. Statistiky hovoří za vše: 
1. místo, skóre 111:10, ztráta pouze 6 bodů za tři remízy a nepoznání hoř-
kosti porážky. Těžko se tahle sezóna bude někomu překonávat.

 Dorostenci Horní Suché se vyznačovali pevnou obranou, atraktivní 
hrou – zejména útočnou hrou po stranách a skvěle zvládnutými situace-
mi. Dokázali také překvapivě otáčet těžiště hry a tím rozvraceli obrany 
soupeřů. Hráli velice disciplinovaně, za celý rok nedostali jedinou červe-
nou kartu. Dokázali, že v okrese byli nejlepší a postup si zasloužili.

Hráči Horní Suché postoupili díky obrovské vůli, tréninkové morál-
ce, disciplíně a hlavně vytvořili velice soudržný tým, který táhl za jeden 
provaz. Dorostence to stálo spoustu dřiny, ale nakonec sklidili zasloužené 
ovoce. Dokázali to pouze ve 13 lidech (někdy pomohli žáci) .
I když byli někdy zranění nebo nemocní, stejně nastoupili k zápasu a po-
dali maximálně možný výkon.

Článek“Dorost Horní Suché splnil svůj cíl a postoupil“
-Havířovsko 13.7.2010 viz příloha č.51-10.

XX.1.1.3.4. Konečná tabulka
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Fotbalový dorost

XX.1.1.3.5. Sezóna 2010/2011

Mužstvo dorostu hrálo krajskou soutěž dorostu.

XX.1.1.3.6. Podzimní část sezóny

Po postupu do vyšší soutěže odešli do A mužstva Hradil, Stoličný a So-
bek. Trenérům Zedníkovi a Jeziorkovi se mužstvo podařilo doplnit jak 
vlastními odchovanci, tak příchozími. V prvním domácím utkání remizo-
vali 3:3, v Kopřivnici prohráli 2:1.

XX.1.1.4. Starší žáci - okresní přebor - sezóna 2009/2010

XX.1.1.4.1. Realizační tým a hráči

Trenér: Marek Szelong, Tomáš Konesz
Vedoucí mužstva: Roman Raš
Hráči: Daniel Růža, Adam Tégl, Adam Hrachovec, Patrik Szelong, Jan 

Chrobok, Vojtěch Taraba, Daniel Pakši, Petr Pakši, Lenka Pietraszová, Jan 
Hradil, Ronald Forro, Jakub Miksa, Ladislav Vrbacký, Tomáš Kováč, Li-
bor Konopka, Vít Konečný, Rostislav Chromík, Jan Chromík, David Šev-
čík, Stanislav Ryt.
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XX.1.1.4.2. Vstup do soutěže  

Se Slavojem Rychvald remizovali na vlastním hřišti 0:0, doma s Dolní 
Lutyní vyhráli 3:1, na hřišti Lokomotivy Petrovice vyhráli 1:0, na domá-
cím hřišti prohráli s lídrem soutěže MFK Havířov C 0:2, na hřišti Horního 
Žukova vyhráli 3:2, doma porazili Bohumín 2:0 a doma s mužstvem Dol-
ní Datyně remizovali 0:0

XX.1.1.4.3. Konečná tabulka
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Starší žáci

XX.1.1.4.4. Sezóna 2010/2011

Mužstvo starších žáků hrálo krajskou soutěž starších žáků. Při postu-
pu starších žáků automaticky postupují i mladší žáci, protože hrají soutěž 
ve stejné dny na stejném hřišti.

XX.1.1.5. Mladší žáci

XX.1.1.5.1. Sezóna 2009/2010

Družstvo mladších žáků v tomto období soutěž nehrálo.

XX.1.1.5.2. Sezóna 2010/2011

Mužstvo hrálo krajskou soutěž mladších žáků.

XX.1.1.5.3. Realizační tým a hráči 

Trenéři: Marek Szelong a Tomáš Konesz.                                                                           
Vedoucí mužstva: Roman Raš.
Hráči: Lukáš Orel, Vojtěch Rosmarin, Tomáš Bednář, Michal Mrózek, 

Filip Phan, Petr Pakši, Jan Chromík, David Ševčík, Jakub Piskoř, Pavel 
Kotásek, Michal Mana, Filip Kux, Michal Juřica, Jonasz Mrózek, Adam 
Ševčík, Jakub Galík.

XX.1.1.5.4. Některé výsledky

TJ Depos HS-MFK Karviná C 2:4, BFK Frýdlant n.O.-TJ Depos HS 7:0, 
TJ Depos HS-IRP Český Těšín 1:5, Inter Petrovice-TJ Depos HS 0:6, TJ Depos 
HS-Slavia Orlová 1:7, TJ Depos HS-FK Baník Albrechtice 2:1, 1.FK Spartak 
Jablunkov-TJ Depos HS 2:1, 
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Mladší žáci

XX.1.1.5. Starší přípravka - okresní přebor minifotbalu 
- skupina A - sezóna 2009/2010

XX.1.1.5.1. Realizační tým a hráči

Trenér: Rostislav Piskoř
Hráči: Lukáš Orel, Michal Mrozek, Jonasz Mrózek, Michal Juřica, To-

máš Bednář, Vojtěch Rosmarin, Filip Kux, Pavel Kotásek, Jakub Piskoř, Ni-
kolas Vlachopulos, Jakub Galík, Jan Lysáček, Jan Bambula, Pavel Heller, 
Vilém Ryba.

XX.1.1.5.2. Vstup do soutěže

Přípravky do června odehrály svá jarní utkání. Starší v prvním utká-
ní prohráli v Karviné s týmem B 2:3,  Slavii Orlovou B porazili 4:2, s Pet-
řvaldem remizovali 3:3, MFK Karvinou C porazili 5:1, v posledním utkání 
v Bohumíně prohráli 1:3.

Mladší přípravka porazila vedoucí  Slavii Orlová 2:1, s mužstvem 
MFK Havířov B remizovala 1:1, doma prohrála s Karvinou A 2:6 a v Čes-
kém Těšíně vyhrála 4:0.
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XX.1.1.5.3. Konečná tabulka

Starší přípravka

XX.1.1.5.4. Sezóna 2010/2011

Mužstvo hrálo okresní přebor starších přípravek.

XX.1.1.6. Mladší přípravka - okresní přebor minifotbalu 
- sezóna 2009/2010

XX.1.1.6.1. Realizační tým a hráči

Trenér: Patrik Goj, Karel Sourada, Josef Bandík
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Vedoucí mužstva: Martina Kobaková
Hráči: Pavel Holub, Jakub Bajgar, Ladislav Filo, Michael Fric, Vojtěch 

Mrózek, Matěj Kývala, Patrik Goryl, Adam Ševčík, Filip Přichystal, Patrik 
Goj, Tomáš Nový, Jaroslav Rychtařík, Patrik Kysučan, Rostislav Vrána, 
Jan Szymurda, Sebastian Szelong, Ondra Konesz, Samuel Mrozek, Ondra 
Kittner, Viktor Ševčík.

XX.1.1.6.2. Některé výsledky

TJ DF HS - MFK Karviná B 6:3, Slavia Orlová - TJ DF HS 9:1, TJ DF 
HS - MFK Havířov B 7:2, MFK Karviná A - TJ DF HS 6:2, TJ DF HS - Český 
Těšín 1:1, MFK Havířov A - TJ DF HS 8:3, TJ DF HS - MFK Karviná C 15:0, 
TJ Depos HS - Slavia Orlová 2:1, MFK Havířov B - TJ Depos HS 1:1, Český 
Těšín - TJ Depos HS 0:4, MFK Karviná C - TJ Depos HS 1:12.
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XX.1.1.6.3. Konečná tabulka

Mladší přípravka
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XX.1.1.6.4. Sezóna 2010/2011

Mužstvo hrálo okresní přebor mladších přípravek.

XX.1.2. Asociace sportu pro všechny - ASPV

XX.1.2.1. Volehraj

Oddíl ASPV při TJ Depos Horní Suchá uspořádal 18. září v naší spor-
tovní hale volejbalový turnaj smíšených družstev „Volehraj“. V minulosti 
se tento turnaj hrál na venkovním volejbalovém hřišti mezi panelovými 
domy na sídlišti Chrost.

Hlavní organizátor, Ing. Rostislav Uher, předseda oddílu ASPV, do tur-
naje zaregistroval 28 volejbalistů a volejbalistek, ze kterých bylo naloso-
váno 5 družstev. 7 volejbalistů bylo z domácího oddílu, ostatní z okolních 
měst a obcí - přijeli z Karviné, Havířova, Těrlicka a Tyry. Hrálo se systé-
mem každý s každým na dva vítězné sety. O nejlepším družstvu rozhodl 
až lepší poměr míčů. Nejlepší tři družstva byla odměněna bohatými cena-
mi v podobě dárkových balíků. 

Akce byla samotnými účastníky hodnocena jako velmi zdařilá a všich-
ni zúčastnění se vyslovili, že rádi přijdou i v příštím roce.  

Ing. Rostislav Uher
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Fotografie z utkání

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „ASPV-Volehraj 2010“.

Poznámka: Tento turnaj nebyl jedinou aktivitou ASPV. Asociace pořádala výle-
ty, zájezdy a turistické výšlapy.

XX.2. Vzpěračská škola Oty Zaremby

XX.2.1. Mistrovství kraje

Na Mistrovství Moravskoslezského kraje v Třinci, které se konalo 
20. února získali svěřenci trenérů Otty Zaremby a Milana Kleina 2 zlaté, 
2 stříbrné a  1 bronzovou medaili.

XX.3. Ondřej Broda

XX.3.1. Plavání s ploutvemi v Chomutově

Ve dnech 12. a 13. června se v Chomutově uskutečnilo Mistrovství ČR 
v plavání s ploutvemi.

Ondra zde získal dva tituly mistra ČR a kvalifikoval se na mistrovství 
Evropy. Zaplaval český rekord a za světovým rekordem zaostal jen 
o 14 setin sekundy., 
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Článek“Plavec v barvách OKD slaví další úspěch“
-Horník 24.6.2010 viz příloha č.21-10.
Článek“Ondřej Broda získal dva tituly a chce uspět i mistrovství světa 
v Kazani“
-Deník 26.6.2010 viz příloha č.28-10.
Článek“Plavec v barvách OKD slaví další úspěch“
-Horník 24.6.2010 viz příloha č.41-10.

XX.3.2. Mistr Evropy a světový rekordman

Ondra přidal 28. července ke svým domácím titulům ještě titul mistra 
Evropy a světového rekordmana v plavání s ploutvemi v závodě na 50 me-
trů. Obou výsledků dosáhl na závodech v ruské Kazani.
Článek“Zlato a svěťák v barvách OKD“-Horník 12.8.2010 viz příloha č.42-10.
Článek“Broda překonal světový rekord“
-Havířovsko 17.8.2010 viz příloha č.43-10.
Článek“Mistr Evropy je z Horní Suché“
-Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10.

XX.4. Cyklistické závody

XX.4.1. Závody v Průmyslové zóně František

Cyklistické závody se poprvé konaly 19. června 
v Průmyslové zóně František.
Garantem závodů byl Ing. Jan Lipner, starosta obce.
Přehled vítězů: 
-mladší žáci: David Suchánek (ZŠ Horní Suchá)
-starší žáci: Pavel Sznapka (SK MADT Sport Klapka)
-kadeti: Ondřej Gabrhel (ZŠ Horní Suchá)
-junioři: Martin Polách (SK MADT Sport Klapka)
-ženy: Kristina Pyszková (SK Šafrata Bohumín)
-mistryně Horní Suché: Agáta Rzymanová 
muži: Nikola Ivanov (TJ Baník Ostrava)
-starší masters: Jan Baier (TJ Kolík Bohumín)
hlavní kategorie masters mladší: Ručka Richard (VC JH)
Z hlediska jednoho z pořadatelů „to bylo fajn, a nakonec i 
přebor čarodějnic Horní Suché sklidil úspěch“. Všechny tři 
ženy příští rok určitě zase pojedou.
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XX.4.2. Závod pro děti

Dvakrát z důvodu špatného počasí odložený cyklistický závod pro děti 
se konal v prostoru hasičské zbrojnice, obecního úřadu a kolem Sušanky 
23. září.

Závod připravilo rodičovské sdružení české základní školy, ceny pro 
nejúspěšnější dodal obecní úřad. Hlavním organizátorem soutěže byl 
Ing. Martin Adamiec, předseda rodičovského sdružení, pomáhali učitelé 
obou škol, členové kulturní a sportovní komise, byla přítomna i Policie ČR 
a s menšími dětmi přišli i jejich rodiče. Na trase děti plnily různé úkoly 
- házely granátem a odpovídaly na otázky vědomostního testu.

Dětí všech věkových kategorií přišlo velké množství

Závody sledoval i Ing. Jan Lipner, starosta obce
s Mgr. Ilonou Chalupovou, ředitelkou české školy
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Ing. Martin Adamiec při vyhlašování výsledků závodu

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Cyklistický závod pro děti 2010“.

XX.5. Florbalový klub Horní Suchá - FbK HS 

XX.5.1. Muži A - 2. liga Divize IV - Sezóna 2009/2010

XX.5.1.1. Soupiska

Trenér: Roman Kantor
Brankáři: Roman Roudenský, Dušan Glezgo
Hráči: Lukáš Mikula, Tomáš Podlesný, Jakub Palowski, Dalibor Kris-

tin, Patrik Pazdera, Zbyněk Satinský, Daniel Hammerl, Ondřej Melník, 
Lukáš Kraina, Martin Brable, David Pavlíček, Libor Gavlas, Petr Šimek, 
Vojtěch Kopia, Filip Mocek.
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XX.5.1.2. Změny v kádru

Příchody: Jakub Kantor - Torpedo Havířov (prodloužené hostování)
Daniel Hammerl - Torpedo Havířov (hostování změněno v přestup)
Jakub Palowski - FBC Fencers Havířov (hostování změněno v přestup)
Vojtěch Kopia - Paskov Saurians (prodloužené hostování)
Roman Švancer - 1.SC Vítkovice (hostování)
Ondřej Ptáček  - Torpedo Havířov (hostování)
Roman Kantor - Torpedo Havířov (hostování)
Jan Jedlička - Torpedo Havířov (hostování změněno v přestup)
Martin Brablc - Torpedo Havířov (předčasně ukončené hostování)
Jan Procházka - Slavia Florbalshop.cz Havířov (hostování) 
Odchody: Petr Krucina - Zranění (přerušená činnost)
Martin Petřík - Zranění (přerušená činnost)
Ondřej Melník - Torpedo Havířov (střídavé hostování)
Martin Brablc - Torpedo Havířov (hostování)
David Krhovjak - Torpedo Havířov (hostování)
Tomasz Cielecki - Torpedo Havířov (hostování)
Patrik Mik  - Torpedo Havířov (přestup) 

XX.5.1.3. Některé výsledky

FbK HS - Z,F.K.Petrovice 5:1, SC Hattrick Brno FbŠ - FbK HS 3:3, FbK 
HS - 1.MVIL Ostrava 2:1, 1.FbK Rožnov p/R. - FbK HS 2:1, 1.FbK Rožnov 
p/R. - FbK HS 1:5, FbK HS - TJ VHS Znojmo B 2:0, Atlas ČVD Blansko - FbK 
HS 3:5, FbK HS - FBC Sokol Přerov 3:7, FbK HS - 1.FBK Rožnov p/R. 3:2, 
FbK HS - Panthers Otrokovice 2:7.
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XX.5.1.4. Konečná tabulka - sezóna 2009/2010

Tým PZ V R P Skóre B

1.
Panthers	
Otrokovi-
ce	(baráž)

20 17 1 2 125:58 52

2.
SC	Ha-
ttrick	
Brno	FbŠ

20 16 3 1 129:42 51

3. FBC	Sokol	
Přerov 20 14 3 3 118:63 45

4. FbK	Horní	
Suchá 20 12 1 7 70:64 37

5. 1.MVIL	
Ostrava 20 10 0 10 93:106 30

6. Z.F.K.	Pet-
rovice 20 9 0 11 91:95 27

7.
FbC	Play-
makers	
Prostějov

20 8 1 11 103:105 25

8.
TJ	Sokol	
Brno	Žide-
nice

20 8 1 11 81:109 25

9.

1.FBK	
Rožnov	
pod	Rad-
hoštěm

20 6 1 13 85:106 19

10.

TJ	VHS	
Znojmo	
"B"	(se-
stup)

20 3 1 16 69:118 10

11.
Atlas	ČKD	
Blansko	
(sestup)

20 0 2 18 55:153 2
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XX.5.1.5. Soupiska - Sezóna 2010/2011

Trenér: Roman Kantor
Brankáři: Jan Šumpich, Patrik Mik 
Hráči: Tomáš Podlesný, Zbyněk Satinský, Lukáš Mikula, Jakub Pa-

lowski, David Krhovjak, Daniel Hammerl, Pavel Sládek, Libor Gavlas, 
Petr Šimek, David Pavlíček, Ondřej Melník, Martin Petřík, Filip Mocek, 
Tomasz Cielecki, Martin Brablc, Vojtěch Kopia, Radek Šolc

XX.5.1.6. Sezóna 2010/2011 - Některé výsledky

FbK HS - Slavia I-tec Havířov 5:8, FbK HS - FBC Vikings Kopřivnice 
7:8, FbK HS - 1.FBK Rožnov p. Radhoštěm 3:9, SC Hattrickk Brno FbŠ 
- FbK HS 12:0, Bulldogs Brno B - FbK HS 9:2.

XX.5.1.7. Czech Open 2010

Ve skupině sehráli naši florbalisté 3 zápasy: S Centrem volného času 
Šala (Slovensko  prohráli 0:3, Oxie IF (Švédsko) porazili 5:3, s ETV Hamb-
urk (Německo) remizovali 2:2 a postoupili. V 32 - ve finále porazili Proflor-
bal.cz SSK Future 3:2 po samostatných nájezdech, v 16 - finále porazili 
ZFK Petrovice 3:1 a skončili v osmifinále, kde podlehli TJ Sokol Královské 
Vinohrady Praha 3:4 po samostatných nájezdech.

XX.5.1.8. Pohár České florbalové unie 2010

Ve druhém kole poháru ČFbU prohráli s TJ Centropen Dačice 4:6, 
porazili TJ Sokol Lanžhot 6:1, porazili FBC Fermenté Bohumín 6:3, remi-
zovali s TJ MEZ Vsetín 4:4 a postoupili. Ve třetím kole narazili na Snipers 
Třebíč, prohráli 7:10 a z poháru vypadli.

XX.5.2. Muži B - Moravskoslezský přebor mužů - Divize B 

XX.5.2.1. Soupiska - Sezóna 2009/2010

Vedoucí mužstva: Ondřej Mikula
Brankář: Jan Šumpich, Roman Roudenský
Hráči: Kamil Stöcker, Miroslav Böhm, Ondřej Mikula, Pavel Sládek, 

Dalibor Kristin, Tomáš Brablc, Mariusz Paliatka, Jakub Vítek, Petr Cho-
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bot, Milan Mašurka, Marek Grác, Martin Frisch, Luděk Malačka, Jakub 
Šumpich.

XX.5.2.2. Některé výsledky

FbK HS B - Unie RC Ostrava 6:4, FBC Fermenté Bohumín - FbK HS B 
8:3, Unie RC Ostrava - FbK HS B 3:5, FbK HS B - FBC Fencers Havířov 8:2, 
SK Stonava - FbK HS B 7:2, FbK HS B - Slavia Havířov B 3:7, FBC Český 
Těšín - FbK HS B 4:1, FbK HS B - FBC Český Těšín 6:5.

XX.5.2.3. Konečná tabulka - Sezóna 2009/2010

Tým PZ V R P Skóre B

1. SK	
Stonava 8 8 0 0 56:8 24

2. SK	FBC	
Třinec	"B" 6 6 0 0 30:8 18

3. FbK	Horní	
Suchá	"B" 8 6 0 2 37:18 18

4.
SFK	Slo-
van	Haví-
řov	"B"

8 4 2 2 19:17 14

5. FBC	Český	
Těšín 6 4 1 1 29:19 13

6.

Slavia	
Florbal-
shop.cz	
Havířov	
"B"

8 2 2 4 40:41 8

7.
FBC	
Fermenté	
Bohumín

8 2 2 4 21:34 8
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8. SK	Doma-
slavice 6 2 0 4 23:27 6

9.
Sivý	Sokol	
Ostrava	
Poruba	"B"

8 1 2 5 22:49 5

10. Unie	FK	
Ostrava 8 0 1 7 25:48 1

11.
FBC	
Fencers	
Havířov

6 0 0 6 3:36 0

XX.5.2.4. Sezóna 2010/2011 - Některé výsledky

Naši s SFK TJ Slovan Havířov B remizovali 3:3, porazili FBK Rožnov 
p. Radhoštěm 5:2, prohráli s Slavia Florbalshop.cz Havířov C 4:7, 
porazili FbK Štajgřy Ostrava 5:2, prohráli s Unie FK Ostrava 5:6, 
porazili SK FBC Třinec B 4:3, 

XX.5.3. Ženy - 2. liga žen Divize VII - sezóna 2009/2010

XX.5.3.1. Soupiska

Trenér: Robert Hruboš
Brankářka: Kateřina Šimordová
Hráčky: Barbora Kaniová, Tereza Chobotová, Jitka Bártová, Kateřina 
Jaworková, Silvie Komendová, Ivona Třísková, Tereza Heczková, Hana 
Dybová, Martina Širůčková, Barbora Bušková, Karin Fikoczková, 
Tereza Jendrišáková, Lucie Krygielová, Lucie Sendlerová, Jana 
Vampolová.

XX.6.3.2. Některé výsledky

FbK HS - SK Sportcentrum Prostějov 17:0, FbK HS - FBŠ Olomouc B 3:3, 
FbK HS - FBC Lipník 1:2, FBC Vikinas Kopřivnice - FbK HS 4:1, FbK HS - 
FBŠ Olomouc B 9:2, FBC Lipník - FbK HS 3:3.
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XX.5.3.3. Konečná tabulka - Sezóna 2009/2010

Tým PZ V R P Skóre B

1.
FBC	Vik-
ings	Kop-
řivnice

6 5 0 1 25:11 15

2. FbK	Horní	
Suchá 6 3 1 2 31:13 10

3. FBC
Lipník 5 3 0 2 25:15 9

4. FBŠ	Olo-
mouc	"B" 3 2 1 0 22:5 7

5. FBC	Orca	
Krnov 4 2 0 2 14:9 6

6.

1.FBK	
Rožnov	
pod	Rad-
hoštěm

4 1 0 3 11:10 3

7.

SK	K2	
Sport-
centrum	
Prostějov

6 0 0 6 1:66 0

8. SK	Doma-
slavice 6 2 0 4 23:27 6

9.
Sivý	Sokol	
Ostrava	
Poruba	"B"

8 1 2 5 22:49 5

10. Unie	FK	
Ostrava 8 0 1 7 25:48 1

11.
FBC	
Fencers	
Havířov

6 0 0 6 3:36 0
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XX.5.3.4. Sezóna 2010/2011 - Některé výsledky

Ženy v prvním utkání porazily Sborná Bílovec 9:1, prohrály s FBC Vi-
kings Kopřivnice 2:6, porazily FBS Olomouc B 3:0, porazily SK K2 Sport-
centrum Prostějov 5:0, 

XX.5.5. Veteráni - 1. liga veteránů Divize III - sezóna 2009/2010

XX.5.5.1. Soupiska

Hráči: Petr Krucina, Miroslav Böhm, Petr Wengrzyn, Radim Šťastný, 
Petr Chobot, Milan Mašurka, Marek Grác, Josef Ziemba, Petr Hladký.

XX.5.5.2. Některé výsledky

FbK LDN HS - FBC BiX Ostrava 4:3, FbK LDN HS - S.K.P.E.M.A.BCC 
Opava 7:7, .SC WOOW Vítkovice - FbK LDN HS - 2.MVIL Ostrava 2:8, FbK 
LDN HS - Torpedo Havířov 2:3, FbK LDN HS - Bulldogs Brno 8:5, 1.MVIL 
Ostrava - FbK LDN HS 1:8.

XX.5.5.3. Konečná tabulka - Sezóna 2009/2010

Tým PZ V R P Skóre B

1.

FBC	
Kotelna	
Frýdlant	
n/O

4 3 1 0 15:9 10

2.
FbK	LDN	
Horní	
Suchá

4 3 1 0 25:20 10

3.
1.SC	
WOOW	
Vítkovice

2 2 0 0 25:4 6

4.
SC	Ha-
ttrick	
Brno	FbŠ

2 2 0 0 8:1 6
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5.

S.K.	
P.E.M.A.	
BCC	Opa-
va	"B"

4 2 0 2 10:12 6

6. Torpedo	
Havířov 4 1 1 2 11:13 4

7.

S.K.	
P.E.M.A.	
BCC	Opa-
va	"A"

4 1 1 2 24:28 4

8. FBC	BiX	
Ostrava 4 1 0 3 19:20 3

9. 1.MVIL	
Ostrava 4 1 0 3 9:13 3

10. 2.MVIL	
Ostrava 4 1 0 3 12:22 3

11. Bulldogs	
Brno 4 1 0 3 9:25

XX.6.5.4. Sezóna 2010/2011 - Některé výsledky

Veterání v prvním utkání prohráli s SC WOOW Vítkovice 2:12, pora-
zili Bulldogs Brno 6:1, prohráli s S.K.PE.MA.BCC Opava A 6:7, porazili ZŠ 
Horní 6:3, remizovali s MVIL Ostrava 1:1, prohráli s 2.MVIL Ostrava 2:5 

XX.5.6. Juniorky - 1. liga juniorek Divize IV - sezóna 2009/2010

XX.5.6.1. Soupiska

Brankářky: Markéta Šulejová, Dagmar Velčovská
Hráčky: Lucie Babičová, Hana Zborovská, Radka Heumannová, Ni-

kola Bělíková, Karla Grenarová, Kateřina Macháčová, Irena Švandová, 
Vlasta Tomečková, Hana Furmančíková, Klára Ponczová, Dominika Wei-
ssová, Veronika Ernekelová, Kamila Górecká, Vladěna Miczková, Krystý-
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na Pokorná, Veronika Sztrnadelová, Kristýna Rohlová, Eliška Garnolová.
Trenér: Petr Chobot.

XX.5.6.2. Některé výsledky

FbK HS - FBC Pitbulky Lipník 3:6, FbK HS - 1.ACUherský Brod 2:10, TJ 
VHS Znojmo - FbK HS 0:5, FBŠ Olomouc - FbK HS 8:2, FbK HS - FBC BiX 
Ostrava 0:18, FC WOOW Vítkovice - FbK HS  8:0, 1.AC Uherský Brod - FbK 
HS 10:1, FbK HS - TJ Sokol Židenice 1:5, FBC BiX Ostrava - FbK HS 10:0, 
S.K.P.E.M.A. BCC Opava - FbK HS 6:2, FbC Asper.

XX.5.6.3. Konečná tabulka

Tým PZ V R P Skóre B

1.
1.AC	
Uherský	
Brod

2 2 0 0 13:1 6

2. FBC	BiX	
Ostrava 2 2 0 0 14:3 6

3.
SK	Sni-
pers	Slavi-
čín

2 2 0 0 16:7 6

4. FBS	Olo-
mouc 2 2 0 0 8:5 6

5. FbC	Asper	
Šumperk 2 1 0 1 7:5 3

6.
1.SC	
WOOW	
Vítkovice

2 1 0 1 5:4 3

7.

FbC	BC	
STAV	
Frýdek-
-Místek

2 1 0 1 7:13 3
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8.

S.K.	
P.E.M.A.	
BCC	Opa-
va

2 0 1 1 6:9 1

9.
TJ	Sokol	
Brno	Žide-
nice

2 0 1 1 5:11 1

10.
FBC	
Pitbulky	
Lipník

2 0 0 2 7:13 0

11.
The	Bees-
-FbC	ZŠ	
Horní

2 0 0 2 4:12 0

12. FbK	Horní	
Suchá 2 0 0 2 5:14 0

13. TJ	VHS	
Znojmo 0 0 0 0 0:0 0

Poznámka: Juniorky do sezóny 2010/2011 nenastoupily.

XX.5.7. Starší žáci - Moravskoslezský přebor starších žáků - 
sezóna 2009/2010

XX.5.7.1. Soupiska

Brankář: Patrik Bulva, Vojtěch Stefan
Hráči: Matěj Kuba, Michael Šosták, Tomáš Novosad, Matěj Krajčo-

vič, David Folwarczný, Boris Novosad, Martin Czyž, Michal Koziel, Tomáš 
Hrubý, Daniel Pawlas, Tomáš Řezáč, Jakub Vilím, Daniel Andruška, Do-
minik Mrowiec, Daniel Malerz.

XX.5.7.2. Některé výsledky

ZFK Petrovice - FbK HS 2:5, FbK HS - SK FBC Třinec 17:2, FbK Eagles 
Orlová - FbK HS 5:6, FbK HS - FBC Tigers Poruba 15:4, FbK HS - FK Bru-
šperk 6:2, FbK HS - FBC BiX Ostrava 3:9, SK FBC Třinec - FbK HS 6:11, 
FbK HS FbK Eagles Orlová 4:4, FbK HS - FBC Bohuslavice 3:3.
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XX.5.7.3. Konečná tabulka - Sezóna 2009/2010

Tým PZ V R P Skóre B

1.

FbC	BD	
STAV	
Frýdek-
-Místek

20 16 1 3 139:41 49

2. FBC	Bix	
Ostrava 20 15 1 4 155:49 46

3.
1.SC	
WOOW	
Vítkovice

20 14 1 5 151:60 43

4. FbK	Horní	
Suchá 20 13 4 3 146:68 43

5. Torpedo	
Havířov 20 11 1 8 111:70 34

6.
FBC	Vik-
ings	Kop-
řivnice

20 10 3 7 120:86 33

7. Paskov	
Saurians 20 7 2 11 73:104 23

8. 1.MVIL	
Ostrava 20 6 2 12 69:113 20

9.
FBC	DDM	
Český	
Těšín

20 5 3 12 73:112 18

10.

Slavia	
Florbal-
shop.cz	
Havířov

20 2 0 18 54:220 6

11.
FBK	Sokol	
Poruba	
Škorpioni

20 2 0 18 44:212 6
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XX.5.7.4. Turnaj v Praze

Ve dnech 7. - 10. července se družstvo starších žáků zúčastnilo turnaje 
Prague games 2010.
Vzhledem k určeným kategoriím většina našich hráčů byla mladší, než 
jejich soupeři. Ve skupině remizovali s Košicemi 2:2, podlehli Tatranu 
Střešovice 0:4, švédskému týmu AIK podlehli 1:3 a porazili tým složený 
z hráčů několika klubů 8:2. V play-off podlehli družstvu Kopřivnice 1:2 
a v soutěži skončili.
Článek“Hornosušská florbalová mládež se v Praze neztratila“
-Deník 27.7.2010 viz příloha č.48-10.

XX.5.7.5. Sezóna 2010/2011 - Některé výsledky

V prvním utkání sezóny remizovali s Slavia Florbalstore.cz Havířov 6:6, 
porazili Paskov Saturias 12:7, porazili FbC BD Stav Frýdek-Místek 8:2, 
prohrális 1. FC WOOW Vítkovice 8:11, 

XX.5.8. Mladší žáci - Moravskoslezská liga mladších žáků
 - sezóna 2009/2010

XX.5.8.1. Soupiska

Brankář:  David Pařík
Hráči: Matěj Krajčovič, David Folwarczný, Daniel Kadura, Boris 
Novosad, Martin Czyž, Denis Dik, Pavel Übelauer,  Adam Delong, Daniel 
Pawlas, Tomáš Řezáč, Jakub Vilím, Daniel Andruška, Štěpán Hladký, 
Dominik Mrowiec, Daniel Malerz.
Realizační tým: 
Trenér: Petr Krucina, Tomasz Cielecki, Tomáš Řezáč

XX.5.8.2. Některé výsledky

FBC Vikings Kopřivnice - FbK HS 3:4, FbK HS - 1.SC WOOW Vítkovice 
5:9, FBC DDM Český Těšín - FbK HS 0:6, FbK HS - Slavia Florbalshop 
Havířov 14:1, Paskov Saurians - FbK HS 1:5, FbK HS - FBK Sokol Poruba 
Škorpioni 7:0, FbC BD STAV Frýdek-Místek - FbK HS 7:1, 1.SC WOOW 
Vítkovice - FbK HS 10:4, Torpedo Havířov - FbK HS 6:8, FbK HS - Paskov 
Saurians 11:2.
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XX.5.8.3. Konečná tabulka - Sezóna 2009/2010

Tým PZ V R P Skóre B

1.

FbC	BD	
STAV	
Frýdek-
-Místek

20 16 1 3 139:41 49

2. FBC	Bix	
Ostrava 20 15 1 4 155:49 46

3.
1.SC	
WOOW	
Vítkovice

20 14 1 5 151:60 43

4. FbK	Horní	
Suchá 20 13 4 3 146:68 43

5. Torpedo	
Havířov 20 11 1 8 111:70 34

6.
FBC	Vik-
ings	Kop-
řivnice

20 10 3 7 120:86 33

7. Paskov	
Saurians 20 7 2 11 73:104 23

8. 1.MVIL	
Ostrava 20 6 2 12 69:113 20

9.
FBC	DDM	
Český	
Těšín

20 5 3 12 73:112 18

10.

Slavia	
Florbal-
shop.cz	
Havířov

20 2 0 18 54:220 6

11.
FBK	Sokol	
Poruba	
Škorpioni

20 2 0 18 44:212 6
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Poznámka: Kromě výše uvedených mužstev má FbK Horní Suchá ještě mužstvo 
Elévů a Přípravku.
Poznámka: Turnaje Prague games 2010 se zúčastnilo i družstvo elévů. Základní 
skupinu vyhráli s plným počtem bodů - HS - Tatran Střešovice 4:2, HS - RURU 
JSB RY ( Finsko ) 2:1, HS - Singapur 7:1, HS - Kladno 4:2. Ve vyřazovacích 
bojích porazili družstvo ULA ( Švýcarsko ) 4:1, v osmifinále podlehli družstvu 
Benešova 0:4 a turnaj pro ně skončil.
Článek“Hornosušská florbalová mládež se v Praze neztratila“-Deník 27.7.2010 
viz příloha č.48-10.
Poznámka: Do sezóna 2010/2011 mužstvo nenastoupilo.

XX.5.9. Hodnocení sezóny

Sezóna 2009/2010 byla nejúspěšnější sezónou v krátké historii klu-
bu. Kromě nejlepšího umístění mužů ve 2. lize se projevila i dobrá práce 
s mládeží.

Muži měli vynikající začátek sezóny. Využili také  rozehrání z Poháru 
ČFbU a první porážku poznali až v sedmém kole a body sbírali až do kon-
ce soutěže. Konečné čtvrté místo bylo nejlepším umístěním klubu v jeho 
historii.

B tým se pohyboval neustále v první polovině tabulky a nakonec z toho 
bylo také čtvrté místo.

Poprvé bylo do soutěže přihlášeno mužstvo veteránů.. Ve své divizi vy-
bojovalo páté místo a v konečném pořadí se umístilo na jedenáctém místě.

Úspěch mládežnických týmů odstartoval postup starších žáků do nej-
vyšší regionální soutěže. V průběhu soutěže byli stále na prvním místě 
tabulky  a nakonec obsadili třetí místo a to znamenalo postup.

Největší úspěch klubu měli na dosah mladší žáci. Celou sezónu se po-
hybovali na druhém místě tabulky, ale v závěru soutěže neobstáli v zápase 
s Vítkovicemi a na medaili nedosáhli.

Soutěž elévů a přípravek se hrála systémem jednotlivých turnajů. Elé-
vové z deseti turnajů čtyři vyhráli, dvakrát byli druzí a dvakrát třetí. Pří-
pravka z pěti turnajů byla čtyřikrát třetí.

Ženy působily v nejnižší regionální soutěži a skončily v závěrečné ta-
bulce na čtvrtém místě.

Juniorky sbíraly zkušenosti a soutěž dokončily na jedenáctém místě.
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XX.5.10. Turnaj mladších a starších žáků

4. ročník turnaje mladších a starších žáků „O Pohár starosty Horní 
Suché“ připravil FbK Horní Suchá do sportovní haly 4. prosince za účas-
ti družstev: FbK Horní Suchá, FBC Remedicum Ostrava, Slavia Havířov, 
Torpédo Havířov, Gorale Nowy Targ (Polsko) a FbO Nižná (Slovensko).

Boje v jednotlivých zápasech byly opravdu urputné

I hráči na lavičce sledovali boje na palubovce

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„FbK-O Pohár starosty 2010“.
Článek“Florbalový turnaj O pohár starosty Horní Suché“
-Informátor č.12/2010 viz příloha č.64-10.
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XX.5.11. Dorostenky - Liga dorostenek VII
- sezóna 2010/2011

XX.5.11.1. Tabulka

Tým PZ V R P Skóre B

1.
FBC	Re-
medicum	
Ostrava

16 15 0 1 106:9 45

2.
FBS	Tyg-
řice	Olo-
mouc

16 13 0 3 69:20 39

3.
1.SC	
WOOW	
Vítkovice

16 9 0 7 59:36 27

4.
S.K.	
P.E.M.A.	
Opava

14 6 0 8 57:42 18

5. FbK	Horní	
Suchá 14 2 0 12 21:60 6

6. FBS	Lvice	
Olomouc 14 0 0 14 2:147 	0
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XX.6. Vodní lyžování

XX.6.1. Těžké závody

Závodníci Klubu vodního lyžování Havířov absolvovali řadu těžkých závodů.
17.-18. července závodili ve slovenských Košicich, 24.-25. července se 

představili v polském Štětínku, 31. července až 1. srpna závodili v rakous-
kém Astenu a doma na Těrlické přehradě se představili ve finále celého 
seriálu v době od 7. do 8. srpna.

S vervou se také závodníci vrhli na novou disciplínu - wakeboarding, 
v němž vynikla Petra Kocurová, dcera trenéra Josefa Kocura.
Článek“Vodní lyžaři na sezónu připraveni“
-Havířovsko 13.7.2010 viz příloha č.52-10.

XX.7. Těrlický okruh

Předposlední srpnový víkend 21. a 22. srpna se jel na tradiční trati 
kolem Těrlické přehrady motocyklový závod.

Na start se postavili jezdci ve dvanácti kategoriích. Fandit jim přišlo 
na deset tisíc diváků.

Závod se dotkl i našich občanů, kteří na závod nešli, protože byly upra-
veny jízdní řády MHD jak v sobotu tak i v neděli při závodě.
Článek“Zlatému kahanci vévodil opět Dokoupil“
-Deník 24.8.2010 viz příloha č.56-10.
Článek“Kahanec opět sledovaly tisíce lidí“
-Havířovsko 24.8.2010 viz příloha č.57-10.

XX.8. Karviná Handbal Cup

V rámci Evropských dnů kultura a sportu se ve dnech 26. - 28. srpna 
uskutečnil v naší sportovní hale 17. ročník jednoho z největších turnajů 
mládeže v házené za účasti 96 družstev z Běloruska, Litvy, Polska, Sloven-
ska, Chorvatska a Česka.

Zápasy soutěže se hrály i v jiných okolních městech, v naší sportovní 
hale zápolilo 46 družstev chlapců a dívek.
Poznámka: V naší obci se zatím házená nehraje. 
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XX.9. Sportovní hala

Sezóna ve sportovní hale probíhala od  září do květne. Denně bylo 
v hale na 100 osob. Nebyly započteny školní děti, které halu využívají 
v rámci školní tělesné výchovy.

Celkové náklady na provoz sportovní haly byly v roce 2010             
1 622 935,54 Kč, tj. údržba, revize, mzdy, opravy a energie. Celkové pří-
jmy činily 913 842,78 Kč. Rozdíl doplatila obec ze svého rozpočtu.
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XXI. Počasí

XXI.1. Počasí v jednotlivých měsících

Leden

V noci 8. ledna zaplavily obec tuny sněhu. Napadlo ho na 30 cm. Za-
městnanci obce i lidé zaměstnaní na smlouvu, kteří mají na starosti odklí-
zení sněhu, udrželi chodníky i místní komunikace sjízdné. 9. ledna začalo 
do množství sněhu pršet a tvořila se ledovka. Za kalamitou stála tlaková 
níže. V německy mluvících zemích ji pojmenovali – Daisy. 

Problémy byly na dálnicích i silnicích III. třídy, vlaky nabraly několi-
kahodinová zpoždění. 

Autobusy MHD Havířov také jezdily se zpožděním, některé spoje vů-
bec nevyjely.

V Česku vydatně sněžilo hlavně na jihu Moravy. České ministerstvo 
dopravy nechalo na několik hodin zavřít pro kamiony hraniční přechody 
s Německem v Rozvadově a se Slovenskem v Lanžhotě, aby silničáři mohli 
sníh odklidit. Rakouská policie na hraničním přechodu Mikulov-Drasen-
hofen kontrolovala vozy nad 7,5 tuny a dál pouštěla jen ty, které měly 
sněhové řetězy. 

20. ledna a v dalších dnech klesly ranní teploty až k -20°C.
Nejmrazivějším dnem měsíce ledna byl 27. leden. Teplota v obci klesla 

místy až na -24°C. Nejnižší teplotu naměřili ten den v Odrách, bylo -32°C.

Únor

I v únoru pokračovalo mrazivé počasí. Ranní teploty byly začátkem 
měsíce až -13°C, přes den se pohybovaly kolem -5°C. Občas sněžilo, denně 
připadlo 5 cm prachového sněhu. Ztvrdlý sníh zledovatěl, takže na míst-
ních komunikacích, mimo ulice Těrlické, bylo umění přejít bez pádu. Chod-
níky byly udržované a kryté posypem. Závěr měsíce připomněl blížící se 
jaro. V noci občas pršelo, takže téměř všechen sníh roztál. Denní teploty 
byly stále nad 0°C, objevilo se i sluníčko.
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Březen

Vrátila se zima. 5. března napadl znovu sníh a noční teploty atakova-
ly – 10°C. Ani ve dne nevystoupily nad 0°C. Foukal dost silný, ale hlavně 
studený vítr. Postupně se oteplovalo, i když ranní přízemní mrazíky zůsta-
ly. 20. března bylo astronomické jaro, všechen sníh roztál, vykvetly kroku-
sy a sněženky. Ranní přízemní mrazík se ještě objevil, ve dne bylo až 15°C.

Poznámka: Tato zima byla na sníh velmi bohatá a také dlouhá. Tuny 
sněhu na střechách a rampouchy ohrožovaly životy i majetek. Silniční 
i železniční doprava měla velké problémy, místy vázly i dodávky tepla.

Duben

Od začátku měsíce převládal nestálý charakter počasí. Ranní teploty 
byly nízké a často byly pod bodem mrazu. Odpolední teploty vystoupi-
ly místy až na 15°C. Foukal silný vítr a 2. dubna dokonce přišla sněho-
vá přeháňka. Drobně sněžilo i v poledne 22. dubna. Krásný byl víkend 
na svatého Jiří, teploty dosáhly 20°C.

Květen

První polovina měsíce byla hodně mokrá. Dešťové přeháňky byly sko-
ro každý den. 10. května byla bouřka se silným deštěm. Potoky se naplnily 
po okraj a Sušanka se mírně vylila do parku. Bylo poměrně teplo, denní 
teploty byly kolem 18°C.

16. května se po prudkých a dlouhotrvajících deštích vylily z břehů 
prakticky všechny potoky v obci. Vznikly materiální škody, nikdo nebyl 
zraněn.

Zatopený park vedle domu s pečovatelskou službou - stav 16. května
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Kanál pomáhá odvádět vodu z přístupové cesty k DPS

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: 
„Povodeň květen 2010“.

Červen

Měsíc začal velmi deštivě. 2. června se znovu po deštích vylily z břehů 
potoky. Také Sušanka znovu zatopila park pod obecním úřadem. Bylo 
poměrně chladno, v noci 5°C, ve dne maximálně 10°C. Obrat v počasí 
nastal v sobotu 5. června. Bylo krásně, nepršelo a v následujících dnech 
denní teploty dosáhly tropické hodnoty 30°C. Krásné letní počasí trvalo 
do 12. června. Pak znovu začaly deště, přišly bouřky a ochladilo se o 15°C.

Zahrádky za Sušankou k ulici Stonavské

Další fotografie: Kronika 2010 - fotogalerie na CD: „Povodeň červen 2010“.
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Červenec

Začaly prázdniny a počasí bylo nádherné. Období každodenních deš-
ťů skončilo, bylo teplo a denní teploty dosáhly nad 30°C - tropické dny. 
Letních dnů s teplotami nad 25°C bylo několik, byly i letní noci - s teplota-
mi nad 20°C.

Srpen

Měsíc byl velmi deštivý. Pršelo téměř denně, někdy se objevily jen míst-
ní přeháňky. Malá potoky a Sušanka se znovu valily ze břehů, 
a např. kolem domů DPS se vytvořilo znovu jezero.

Září

Deštivé počasí pokračovalo. Na některých místech republiky namě-
řili ranní teploty kolem -2°C. V naší obci byly ranní teploty kolem +3°C, 
ve dne kolem 16°C. V týdnu od 20. do 25. září bylo krásné „babí léto“. 
Teploty ve dne sahaly k 20°C. Pak ale začalo znovu pršet a teploty klesly.

Říjen

Měsíc začal, ve srovnání s předchozími měsíci neobvykle - nepršelo. 
Ráno bylo chladno, ale přes den dosáhly teploty na 14°C. Daleko větším 
problémem byl polétavý prach, který zamořil Moravskoslezský kraj. Limi-
ty byly několikrát překročeny. Výrazně se zhoršila kvalita ovzduší přede-
vším v oblasti Ostravsko-Karvinska u sledovaného parametru prašného 
aerosolu (polétavý prach). Nejhorší situace byla 12. října v 1 hodinu ráno 
na stanici Ostrava-Zábřeh, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncen-
trace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 125 mikrogramů/m3 (den-
ní limit je přitom 50 mikrogramů/m3). Moravskoslezský kraj požádal 
obce, aby o této situaci informovali citlivé skupiny nacházející se v jejich 
územním obvodu. Jednalo se například o mateřské školy, základní ško-
ly, střední školy, domovy důchodců, nemocnice, ústavy aj. V souvislosti 
s vysokými hodnotami prachových částic v ovzduší a předpokladem tr-
vání tohoto stavu i v následujících dnech upozornil Moravskoslezský kraj 
ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí občany na dodržování zásad, 
kterými mohou zmírnit eventuelní zdravotní dopady související s vysokou 
prašností v ovzduší, a to:
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-omezit pobyt ve venkovním prostředí
-vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku
-zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina)
-nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám
-obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce
-omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů 
a krbových topenišť
 -dle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (např. barvy, roz-

pouštědla). Doporučení platilo zejména pro děti, seniory, osoby trpící sr-
dečně cévními a respiračními chorobami a osoby se sníženou imunitou.                                    
Konec měsíce byl krásný. Ranní teploty byly mírně pod nulou, ale ve dne 
svítilo sluníčko a teploty dosahovaly až +14°C. V posledních dnech měsíce 
foukal silný vítr, na horách dosahoval rychlosti až 120 km za hodinu.                                   

Listopad

Měsíc začal krásným slunným počasím. 5. listopad byl dokonce nej-
teplejším dnem v republice, když padl 60 let starý teplotní rekord + 18°C. 
Foukal silný vítr, na horách měl rychlost vichřice, u nás měl rychlost ko-
lem 50 km/hod. 24. listopadu začal padat sníh - ráno zůstal sněhový po-
prašek, hlavně na trávě.  29. listopadu napadlo 10 cm nového sněhu.

Prosinec

Prosinec pokračoval tam, kde listopad končil - hned 1. prosince padal 
hustě sníh, všude přibylo dalších 10 cm a kolabovala doprava. Denně při-
padlo několik centimetrů sněhu. Některé spoje MHD číslo 413, které zajíž-
děly do naší obce, přijely se značným zpožděním. Doprava měla problémy 
v celé republice. Mráz se držel kolem -10°C a bylo větrno. V dalších dnech 
hodně mrzlo - v naší obci byl mráz -15°C, v Jizerských horách naměřili 
více než -26°C. 24. prosince se oteplilo a začalo do sněhu pršet. V noci byl 
mírný mráz, ale stačil udělat na cestách a chodnících ledovku.



409

XXI.2. Měření teploty a stavu počasí z amatérské meteorologické 
stanice na Potoční ulici v Horní Suché ( paní Jindřiška Tomanová )

Datum Teplota (°C) měření v 7.00 hod. a ve 14.00 hod. Stav počasí

1.1. 3,2 3,6 zamračeno,	mlha
2.1. 1,5 -1,5 zamračeno,	vítr,	sníh
3.1. -3,1 -3,5 sníh,	vítr
4.1. -12,8 -2,5 polojasno
5.1. -4,0 -0,7 sníh
6.1. -4,3 -2,2 husté	sněžení
7.1. 8,0 10,0 déšť
8.1. -4,8 -2,2 sníh
9.1. 0,2 1,1 zamračeno
10,1 0,2 0,2 husté	sněžení
11.1. -3,9 -2,2 zamračeno
12,1. -3,6 -1,7 sníh
13.1. 3,2 -0,9 zamračeno
14.1. -2,8 -2,4 polojasno
15.1. -3,2 -1,7 zamračeno
16.1. -3,5 -2,1 polojasno
17.1. -4,1 1,8 jasno
18.1. -2,2 1,0 sníh
19.1. 0,1 1,9 sníh
20.1. -5,4 -6,5 jasno,	sníh
21.1. -9,4 -6,4 zamračeno,	vítr
22.1. -9,7 -8,1 jasno,	vítr
23.1. -13,8 -10,9 mlha
24.4. -1,3 -0,3 sníh
25.1. -22,8 -8,1 jasno
26.1. -14,5 -10,3 jasno
27.1. -23,6 -9,6 polojasno
28.1. -5,9 -0,4 sníh,	silný	vítr
29.1. -1,4 0,1 jasno,	vítr
30.1. 1,7 2,0 zamračeno,	silný	vítr
31.1. -4,2 -4,3 polojasno

Průměrná teplota v měsíci lednu byla v 7.00 hod. -4,7°C, 
ve 14.00 hod. -2,2°C.
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1.2. -8,3 -1,8 jasno
2.2. -6,8 -0,7 jasno
3.2. -0,3 0,2 zamračeno,	sníh
4.2. -14,7 1,5 jasno
5.2. -6,0 5,9 jasno
6.2. -0,1 -2,2 jasno
7.2. -6,7 -4,2 polojasno
8.2. -7,5 -1,0 polojasno
9.2. -6,7 -4,0 zamračeno
10.2. -4,3 -0,9 zamračeno,	sníh
11.2. -4,7 -2,9 zamračeno,	sníh,	vítr
12.2. -4,2 -1,1 polojasno
13.2. -3,1 -0,7 zamračeno,	sníh
14.2. -3,1 -1,5 zamračeno,	sníh
15.2. -2,7 -3,2 zamračeno
16.2. -3,2 2,5 zamračeno
17.2. -5,1 4,7 polojasno
18.2. 0,3 5,0 polojasno
19.2. 1,0 9,3 jasno
20.2. 2,2 1,9 polojasno,	sníh
21.2. -3,7 3,3 jasno
22.2. -6,6 7,2 jasno,	vítr
23.2. 0,0 10,1 jasno
24.2. 1,9 8,0 jasno
25.2. 1,1 10,1 jasno
26.2. 7,3 9,0 polojasno
27.2. 2,9 7,8 polojasno,	déšť
28.2. 5,3 11,0 jasno

Průměrná teplota v měsíci únoru byla v 7.00 hod. -2,7°C, 
ve 14.00 hod. 2,6°C.
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1.3. 7,8 8,3 polojasno,	vítr
2.3. 1,2 6,4 jasno,	vítr
3.3. 1,1 4,4 polojasno,	silný	vítr
4.3. -5,1 2,6 polojasno,	vítr
5.3. -3,8 -3,0 jasno,	sníh
6.3. -4,5 -0,7 jasno
7.3. -3,9 -2,0 jasno,	sníh
8.3. -12,5 -0,1 jasno,	silný	vítr
9.3. -8,6 -1,6 jasno,	silný	vítr
10.3. -6,7 1,3 jasno,	silný	vítr
11.3. -2,7 -0,7 zamračeno,	sníh
12.3. -2,6 1,6 zamračeno
13.3. 0,8 3,6 sníh
14.3. 2,6 6,0 polojasno,	silný	vítr
15.3. -1,2 2,4 jasno,	sníh,	vítr
16.3. 0,3 2,2 jasno,	sníh,	vítr
17.3. 0,6 5,1 zamračeno,	sníh
18.3. 3,5 11,7 jasno,	vítr
19.3. 2,4 14,8 polojasno,	vítr
20.3. 2,8 15,9 jasno,	vítr
21.3. 10,3 15,0 polojasno,	vítr
22.3. 7,6 11,6 jasno,	vítr
23.3. 0,6 15,9 jasno,	vítr
24.3. 3,1 15,8 jasno,	vítr
25.3. 7,2 20,3 jasno,	silný	vítr
26.3. 13,5 19,4 jasno,	silný	vítr
27.3. 9,9 14,1 zamračeno,	vítr
28.3. 5,7 11,9 polojasno,	déšť,	vítr
29.3. 6,4 15,5 polojasno
30.3. 4,3 19,1 polojasno,	silný	vítr
31.3. ,6 11,0 polojasno,	déšť

Průměrná teplota v měsíci březnu byla v 7.00 hod. 1,6°C, 
ve 14.00 hod. 8,0°C.
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1.4. 1,2 13,9 jasno,	vítr
2.4. 5,4 4,0 zamračeno,	déšť
3.4. -1,2 13,2 jasno,	silný	vítr
4.4. 2,7 13,2 jasno,	vítr
5.4. 7,9 7,4 vítr,	déšť
6.4. 5,2 7,2 zamračeno,	vítr
7.4. 0,,2 13,2 mlha,	vítr
8.4. 0,8 16,2 mlha,	polojasno
9.4. 5,1 11,6 zamračeno,	vítr
10.4. 6,1 10,0 polojasno,	vítr,	déšť
11.4. 4,8 6,1 zamračeno,	vítr,	déšť
12.4. 4,1 13,5 zamračeno,	déšť
13.4. 6,2 11,8 zamračeno,	déšť
14.4. 7,6 8,5 zamračeno,	déšť,	vítr
15.4. 7,3 11,1 zamračeno,	déšť
16.4. 8,1 13,6 polojasno,	vítr
17.4. 8,5 11,8 polojasno
18.4. 4,1 18,3 polojasno,	silný	vítr
19.4. 6,0 17,8 polojasno
20.4. 5,4 16,2 polojasno
21.4. 8,6 11,8 polojasno,	silný	vítr
22.4. 4,0 10,7 polojasno,	silný	vítr
23.4. 1,6 14,4 zamračeno
24.4. 4,6 17,5 polojasno
25.4. 3,7 18,2 zamračeno,	silný	vítr
26.4. 7,1 22,9 zamračeno
27.4. 10,0 17,4 polojasno,	vítr
28.4. 10,5 17,7 polojasno,	vítr
29.4. 6,1 21,1 zamračeno
30.4. 8,7 24,0 zamračeno,	silný	vítr

Průměrná teplota v měsíci dubnu byla v 7.00 hod. 5,3°C, 
ve 14.00 hod. 13,8°C.
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1.5. 14,8 19,2 polojasno,	bouřka
2.5. 12,6 17,0 zamračeno,	déšť
3.5. 15,9 18,7 zamračeno
4.5. 11,1 12,4 zamračeno,	déšť
5.5. 8,1 10,1 zamračeno,	déšť,	vítr
6.5. 10,2 19,0 polojasno,	déšť
7.5. 9,9 16,5 polojasno
8.5. 9,0 18,8 zamračeno,	bouřka
9.5. 11,6 16,0 polojasno,	déšť
10.5. 8,8 16,8 zamračeno,	déšť
11.5. 11,6 24,0 polojasno
12.5. 14,8 20,0 polojasno,	déšť
13.5. 13,2 13,8 zamračeno,	déšť
14.5. 11,1 10,5 zamračeno,	déšť
15.5. 10,2 11,8 polojasno
16.5. 6,2 7,4 zamračeno,	déšť
17.5. 6,5 6,7 zamračeno,	déšť
18.5. 7,3 7,2 zamračeno,	déšť
19.5. 7,1 9,7 zamračeno,	déšť
20.5. 9,5 19,1 zamračeno,	déšť
21.5. 12,7 15,6 polojasno,	déšť
22.5. 14,6 20,6 zamračeno,	 bouřka,	

kroupy
23.5. 12,2 18,5 polojasno,	déšť
24.5. 13,9 21,6 zamračeno,	déšť
25.5. 12,5 20,0 zamračeno
26.5. 10,8 13,7 zamračeno,	déšť
27.5. 12,1 21,7 zamračeno,	 silný	 vítr,	

déšť
28.5. 12,7 20,5 zamračeno,	silný	vítr
29.5. 14,6 19,6 zamračeno
30.5. 14,5 19,2 zamračeno,	vítr,	déšť
31.5. 14,6 13,2 zamračeno,	vítr,	déšť

Průměrná teplota v měsíci květnu byla v 7.00 hod. 11,4°C, 
ve 14.00 hod. 16,1°C.
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1.6. 11,3 12,5 zamračeno,	déšť
2.6. 10,7 15,0 polojasno,	déšť
3.6. 13,0 21,4 zamračeno,	vítr
4.6. 12,9 19,7 zamračeno,	silný	vítr
5.6. 13,0 21,6 zamračeno,	silný	vítr
6.6. 15,6 25,9 zamračeno,	vítr
7.6. 17,2 24,5 zamračeno,	silný	vítr
8.6. 18,5 27,1 zamračeno
9.6. 19,6 30,1 tropický	den
10.6. 23,5 30,8 tropický	den
11.6. 20,4 31,1 tropický	den
12.6. 22,1 29,4 zamračeno,	silný	vítr
13.6. 16,2 21,5 polojasno
14.6. 15,4 13,8 déšť,	vítr
15.6. 12,1 19,6 zamračeno,	déšť
16.6. 15,5 21,5 polojasno
17.6. 13,0 21,1 zamračeno
18.6. 15,9 21,8 polojasno,	déšť
19.6. 13,4 20,4 polojasno,	déšť
20.6. 12,7 13,5 zamračeno
21.6. 12,6 14,8 zamračeno,	déšť
22.6. 12,5 18,7 polojasno
23.6. 13,4 19,4 zamračeno
24.6. 13,7 19,2 zamračeno
25.6. 13,9 15,3 zamračeno,	déšť
26.6. 13,4 22,4 zamračeno
27.6. 14,7 22,7 polojasno
28.6. 15,9 24,2 polojasno
29.6. 17,5 25,2 polojasno
30.6. 16,5 27,3 polojasno

Průměrná teplota v měsíci červnu byla v 7.00 hod. 15,2°C, 
ve 14.00 hod. 22,8°C.
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1.7. 18,3 27,6 polojasno
2.7. 17,8 27,7 jasno
3.7. 18,3 30,0 tropický	den
4.7. 16,0 25,8 polojasno
5.7. 19,0 24,3 zamračeno,	déšť
6.7. 18,6 18,0 jasno
7.7. 14,1 18,8 polojasno
8.7. 13,9 22,6 jasno,	vítr
9.7. 15,8 26,8 jasno
10.7. 15,4 27,8 jasno
11.7. 18,6 29,6 jasno,	solný	vítr
12.7. 19,6 30,4 tropický	den
13.7. 19,9 29,6 polojasno
14.7. 18,6 29,0 jasno
15.7. 18,3 32,4 tropický	den
16.7. 18,7 31,9 tropický	den
17.7. 20,7 33,4 tropický	den
18.7. 21,7 20,4 zamračeno,	déšť
19.7. 15,1 16,9 zamračeno,	déšť
20.7. 17,3 25,9 zamračeno
21.7. 19,3 22,1 zamračeno,	bouřka
22.7. 21,0 30,5 tropický	den,	vítr
23.7. 21,0 28,7 polojasno,	déšť
24.7. 18,6 18,1 zamračeno,	déšť
25.7. 15,6 16,9 zamračeno,	déšť
26.7. 15,5 19,4 zamračeno,	déšť
27.7. 15,1 20,4 polojasno,	déšť
28.7. 14,8 19,9 zamračeno,	déšť
29.7. 17,2 23,9 polojasno,	déšť
30.7. 16,1 16,8 zamračeno,	déšť
31.7. 16,0 20,6 zamračeno

Průměrná teplota v měsíci červenci byla v 7.00 hod. 17,6°C, 
ve 14.00 hod. 24,7°C.
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1.8. 18,5 24,7 polojasno
2.8. 18,0 28,5 jasno
3.8. 21,1 23,4 jasno,	déšť
4.8. 17,0 19,7 zamračeno
5.8. 14,0 24,4 jasno
6.8. 17,9 21,6 zamračeno,	déšť
7.8. 18,6 25,0 polojasno,	vítr
8.8. 16,8 19,7 zamračeno
9.8. 17,4 22,9 polojasno
10.8. 14,1 24,4 zamračeno
11.8. 15,6 24,7 polojasno
12.8. 16,6 28,6 jasno,	vítr
13.8. 18,5 28,2 jasno,	vítr
14.8. 19,1 27,3 jasno
15.8. 20,5 20,5 zamračeno,	déšť
16.8. 18,6 23,8 polojasno,	bouřka
17.8. 15,3 18,7 zamračeno,	déšť
18.8. 15,8 21,0 zamračeno,	silný	vítr
19.8. 17,0 19,0 polojasno,	déšť
20.8. 10,5 23,0 jasno
21.8. 12,9 25,2 jasno,	vítr
22.8. 16,3 28,3 jasno,	silný	vítr
23.8. 16,8 28,1 jasno
24.8. 19,6 21,4 zamračeno,	déšť
25.8. 16,1 21,5 jasno,	vítr
26.8. 12,7 24,7 polojasno,	vítr
27.8. 19,1 26,0 polojasno,	déšť,	vítr
28.8. 17,3 18,0 zamračeno,	déšť
29.8. 10,3 15,5 polojasno,	déšť
30.8. 12,7 15,2 zamračeno
31.8. 11,1 11,6 zamračeno,	déšť,	vítr

Průměrná teplota v měsíci srpnu byla v 7.00 hod. 16,3°C, 
ve 14.00 hod. 25,4°C.
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1.9. 10,9 12,0 zamračeno,	déšť
2.9. 11,3 18,2 zamračeno,	déšť
3.9. 12,0 15,3 polojasno,	déšť,	vítr
4.9. 9,3 14,8 zamračeno,	déšť
5.9. 9,8 15,7 zamračeno,	déšť
6.9. 6,8 15,7 polojasno
7.9. 5,5 17,3 jasno
8.9. 9,7 17,0 zamračeno,	déšť
9.9. 13,0 16,8 zamračeno,	déšť
10.9. 11,0 18,6 polojasno,	déšť
11.9. 14,8 16,9 zamračeno,	déšť
12.9. 12,9 17,8 polojasno
13.9. 13,6 20,4 polojasno
14.9. 12,5 20,0 polojasno,	vítr
15.9. 14,2 18,9 polojasno,	vítr
16.9. 13,4 19,6 jasno,	vítr
17.9. 12,7 18,8 zamračeno,	déšť
18.9. 9,6 16,6 polojasno
19.9. 9,4 15,4 zamračeno
20.9. 4,5 17,2 jasno,	vítr
21.9. 6,8 19,9 jasno,	vítr
22.9. 10,2 18,6 polojasno
23.9. 6,3 21,2 jasno
24.9. 12,0 21,5 jasno
25.9. 15,4 21,6 jasno,	silný	vítr
26.9. 14,3 16,9 zamračeno,	déšť
27.9. 9,6 9,8 zamračeno,	déšť
28.9. 9,0 10,3 zamračeno,	déšť,	 silný	

vítr
29.9. 8,4 9,9 zamračeno,	déšť
30.9. 6,5 6,9 zamračeno,	déšť

Průměrná teplota v měsíci září byla v 7.00 hod. 10,5°C, 
ve 14.00 hod. 16,7°C.
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1.10. 4,9 10,4 polojasno,	vítr
2.10. 1,5 14,0 mlha,	polojasno
3.10. 8,3 14,7 mlha,	polojasno
4.10. 6,2 17,5 jasno
5.10. 10,9 14,9 zamračeno
6.10. 7,0 13,6 jasno,	vítr
7.10. 5,2 10,9 mlha,	jasno
8.10. 3,1 9,2 jasno
9.10. 3,1 11,7 polojasno
10.10. -0,1 11,7 polojasno
11.10. -0,7 11,6 jasno
12.10. 0,3 7,0 mlha,	zamračeno
13.10. 5,2 9,8 jasno
14.10. 3,8 9,1 jasno
15.10. 6,7 11,0 zamračeno,	déšť
16.10. 6,2 9,7 zamračeno,	déšť
17.10. 2,4 6,7 zamračeno
18.10. 5,5 6,4 zamračeno,	déšť
19.10. 5,5 10,4 polojasno,	déšť
20.10. 4,2 10,7 polojasno
21.10. 5,1 7,2 polojasno,	déšť
22.10. 2,3 9,6 polojasno,	silný	vítr
23.10.. -0,5 11,8 polojasno
24.10. 5,4 13,7 polojasno,	vítr
25.10. 6,4 5,8 zamračeno,	déšť
26.10. 3,2 7,9 polojasno
27.10. 1,4 6,7 polojasno,	vítr
28.10. -2,0 10,5 polojasno
29.10. -0,5 9,6 zamračeno
30.10. -1,4 14,2 zamračeno,	vítr
31.10. 5,9 15,9 zamračeno,	silný	vítr

Průměrná teplota v měsíci říjnu byla v 7.00 hod. 3,6°C, 
ve 14.00 hod. 10,8°C.
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1.11. 13,1 17,1 polojasno,	vítr
2.11. 7,3 17,7 zamračeno
3.11. 9,4 12,7 polojasno,	vítr
4.11. 13,3 15,3 zamračeno
5.11. 14,5 17,4 zamračeno,	vítr
6.11. 12,8 15,0 zamračeno,	déšť
7.11. 8,1 10,7 zamračeno,	déšť
8.11. 10,6 10,1 zamračeno,	déšť
9.11. 8,8 10,5 polojasno,	déšť
10.11. 9,8 12,4 polojasno,	déšť
11.11. 6,2 8,2 polojasno
12.11. 7,4 11,7 polojasno,	déšť
13.11. 14,7 16,9 zamračeno,	vítr,	déšť
14.11. 3,9 16,5 zamračeno
15.11. 2,9 15,0 zamračeno
16.11. 9,7 10,7 mlha,	polojasno
17.11. 7,1 7,7 mlha,	zamračeno
18.11. 7,0 9,2 zamračeno,	déšť
19.11. 4,2 9,7 polojasno,	déšť
20.11. 5,4 6,6 zamračeno
21.11. 4,7 10,1 polojasno,	déšť
22.11. 8,0 10,3 zamračeno,	déšť
23.11. 5,7 5,6 zamračeno
24.11. 3,8 2,2 zamračeno,	 déšť	 se	

sněhem
25.11. 1,3 3,0 zamračeno,	sníh
26.11. -4,8 4,7 zamračeno,	silný	vítr
27.11. -0,3 -0,2 polojasno,	sníh
28.11. -7,0 1,6 zamračeno,	sníh
29.11. -0,1 -1,1 zamračeno,	sníh
30.11. -6,1 -6,0 zamračeno

Průměrná teplota v měsíci listopadu byla v 7.00 hod. 6,0°C, 
ve 14.00 hod. 9,4°C.
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1.12. -8,5 -9,0 polojasno,	vítr,	sníh
2.12. -7,5 -1,4 polojasno
3.12. -7,7 -4,5 zamračeno,	sníh
4.12. -17,7 -5,3 zamračeno
5.12. -15,4 -5,1 zamračeno
6.12. -2,8 1,9 zamračeno
7.12. 1,1 2,0 zamračeno
8.12. 1,6 4,1 mlha,	zamračeno
9.12. 0,1 1,2 zamračeno,	sníh,	vítr
10.12. -2,8 -1,8 zamračeno,	sníh
11.12. -1,2 0,5 zamračeno,	sníh
12.12. 2,5 0,8 zamračeno,	sníh	s	deš-

těm
13.12. -2,4 -4,8 polojasno,	sníh
14.12. -5,0 -5,0 zamračeno,	sníh
15.12. -3,5 -7,2 polojasno,	sníh
16.12. -12,7 -6,5 zamračeno
17.12. -21,5 -7,4 polojasno
18.12. -9,9 -6,1 zamračeno,	sníh
19.12. -16,4 -0,2 zamračeno
20.12. 3,3 4,2 polojasno
21.12. -0,7 1,4 zamračeno
22.12. -0,7 3,3 polojasno
23.12. 0,9 9,5 zamračeno
24.12. 4,4 5,4 polojasno,	déšť
25.12. 0,3 -0,5 zamračeno,	sníh
26.12. -6,0 -6,3 polojasno,	sníh
27.12. -10,5 -5,7 zamračeno
28.12. -5,7 -3,1 polojasno,	sníh
29.12. -8,4 -6,6 zamračeno
30.12. -11,2 	6,8 polojasno
31.12. -6,3 -3,5 polojasno,	sníh

Průměrná teplota v měsíci prosinci byla v 7.00 hod. -5,6°C, 
ve 14.00 hod. -1,6°C.
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XXII.Chronologicky seřazené události 

-Rozpočet na rok 2009 byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce 
Horní Suchá dne 17. prosince 2009

Leden:

-Převod skipu F4 na obec (1. týden)
- V PZF zemřel Mgr. Matuszek
-Novým správcem sportovní haly jmenován Stanislav Faja (1.1.)
-V sále bývalého kina se 9.1.1990 sešli občané obce, aby deklarovali nesou-

hlas se sloučením Obce Horní Suchá s Havířovem (20 let samostatné 
obce -9.1.1990)

-Zimní turnaj v Orlové - fotbalisté TJ Depos a.s. (9.a 10.1.)
-Zebranie Sprawozdawcze MK PZKO (10.1.)
-Haiti zasáhlo ničivé zemětřesení (12.1.)
-Den otevřených dveří na ZŠ (12.1.)
-V Kyjově se konalo jedno z výjezdních zasedání starostů Euroregionu Tě-

šínské Slezsko - Ślońsk Ciezsyński (13.1.)
-7.obecní ples (15.1.)
-Pěvecký sbor „SUCHA“-,, Wieczór Opłatkowy”(15.1.)
-V sále Dělnického domu se uskutečnil „Balik“ pro děti z MŠ i 1. stupně 

PZŠ (16.1.)
-Školní ples ZŠ (17.1.)
-Děti z PMŠ navštívily 1. třídu PZŠ (18.1.)
-Zápis do 1. třídy základní školy (18.-19.1.)
-Autobusem se děti z PMŠ podívaly do Kuligu (22.1.) 
-Polský prezident Lech Kaczyński na návštěvě v ČR (21.-22.)
-Ples PZKO (23.1.)
-Dzień Babci i Dziadka  v PMŠ (28.1.)
-Komise Senátu polského parlamentu v Horní Suché (29.1.)
-Ples KSČM (30.1.)

Únor:

-Otevření nové opravny kol na ulici Centrum (1.2.) -J.Božoň
-Zápis do 1. třídy PZŠ (2.2.)
-Havířský bál KHD (4.2.)
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-Vystěhování p. Putíkové z bytu - historicky první vystěhování občana 
z obecního bytu (5. týden)

-68.mimořádná schůze Poslanecké sněmovny neprojednala ani jeden bod 
(10.2.)

-Ples ZŠ a MŠ s PJV (12.2.)
-Bylo zveřejněno rozhodnutí papeže Benedikta XVI., kterým byl novým 

pražským arcibiskupem jmenován Mons. ThLic. Dominik Duka (13.2.)
-Zimní olympijské hry (13.-28.2.)
-Akademie ZŠ (17.2.)
-Zábava na sněhu PMŠ (19.2.)
-Ples sportovců (19.2.)
-Suszanie - Vystoupení u sponzora Ostroj Opava, a.s. (20.2.)
-Ples hasičů (20.2.)
-Vzpěračské mistrovství Moravskoslezského kraje v Třinci (20.2.)
-Zabíjačka PZKO (27.2.)

Březen:

-Odbory v dopravě vyhlásily stávku (1.3.)
-Oslava MDŽ - obecní (9.3.)
-Vystoupení na MDŽ PMŠ (9.3.)
-Výroční členská schůze KHD (11.3.)
-Následník britského trůnu princ Charles s chotí Camillou navštívili naši 

republiku (12.3.)
-Loutkové představení s vyrobenými loutkami předvedly děti PMŠ (12.3.)
-První vítání občánků (13.3.)
-Výroční zpráva USA o stavu lidských práv kritizovala přístup ČR k řešení 

romské otázky, pašování lidí, korupci a výskytu neonacizmu (13.3.)
-MDŽ v PZKO (14.3.)
-Miss školy - ZŠ (17.3.)
-Ukázková hodina PMŠ (19.3.)
-Topienie Marzanny PMŠ (22.3.)
-Karneval ZŠ (23.3.)
-Velikonoční pečení PMŠ (25.3.)
-Muzikantský rej (26.3.)
-Den učitelů ZŠ - vyznamenání učitelů (28.3.)
-Odchod do důchodu p. Fialové-jedné z prvních zaměstnankyň na OÚ 

po osamostatnění obce (31.3.)
-Ukončení výměny oken na ZŠ s PJV (31.3.)
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Duben:

-Ruský prezident Dmitrij Medvěděv přiletěl do Prahy, aby zde s preziden-
tem USA Barackem Obamou podepsali odzbrojovací dohodu START 
(7.4.)

-Delegace Obce Nižná v naší obci (7.4.)
-Vláda na svém zasedání schválila zprávu o řešení problémů ovzduší v Mo-

ravskoslezském kraji (9.4.) 
-Při nehodě letadla u Smolenska v Rusku zahynul prezident Lech Kaczy-

ński (10.4.)
-Recitační soutěž PMŠ (14.4.)
-Výbuch vulkánu na Islandu omezil leteckou dopravu (15.4.)
-Oslava 80. výročí školy PZŠ (16.4.)
- Na dny rozloučení s ostatky obětí havárie polského vládního letadla vy-

hlásila vláda ČR dva dny smutku  (17.a 18.4.) 
-Euroregion na polsko-české hranici - Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk 

Cieszyński započal svoji činnost (22.4.)
-Den Země na ZŠ (23.4.)
-Suszanie - nábor nových členů (26.4.)
-V Ostravě vznikla petice za čistší ovzduší v MSK (26.4.) 

Květen:

-OKD Doprava, a.s., jeden  z největších zaměstnavatelů v obci, přemístila 
svoji provozovnu z Horní Suché do Petřvaldu (1.5.)

-Změna pracovní doby na poště (1.5.)
-Hornosušská pouť (2.5.)
-Kladení věnců (3.5.)
-Proběhla humanitární sbírka (3.,4.a 6.5.)
-Otevření Průmyslové zóny František v Horní Suché (4.5.)
-Hokejisté se stali mistry světa (7.-23.5.)
-Oslava Dne vítězství - KSČM (8.5.)
-Ukázka dravců - obě školy (11.5.)
-Smažení vaječiny-pěvecký sbor SUCHA (11.5.)
-Svátek matek KHD (13.5.)
-Soutěž Mladý zahrádkář ZŠ - 1. místo (15.5.)
-Zájezd do Polska ČZS (15.5.)
-Povodně v obci (18.5.)
-Den maminky a tatínka v polské mateřské škole (28.5.)
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-Volby do PS PČR (28.-29.5.)
-Dokončena rekultivace 4. etapy skládky Depos

Červen:

-Radovánky ZŠ (5.6.)
-Vystoupení souboru Suszanie na V. Festivalu národnostních menšin 

v Karviné (5.6.)
-Smažení vaječiny KHD (10.6.)
-Festyn szkolny PZŠ (12.6.)
-Dvě vystoupení souboru Suszanie - na radovánkách naší PZŠ a v polském 

Bielsku-Białe (12.6.)
-Ondřej Broda - Plavání s ploutvemi v Chomutově (12.a 13.6.)
-Projekt financovaný EU - PZŠ (15.6.)
-ZOO Ostrava PMŠ (17.6.)
-Vítání léta - obecní (19.6.)
-Cyklistické závody se poprvé konaly v Průmyslové zóně František (19.6.)
-Účast souboru Suszanie na prestižním XVI. Mezinárodním folklorním 

festivalu ve Frýdku-Místku a ve stejný den na radovánkách PZŠ v Hnoj-
níku (19.6.)

-Cyklistické závody pro děti (23.6.)
-Na téma „Spalovna Barbora“ pozvala komise pro životní prostředí obča-

ny do sálu Dělnického domu (24.6.)
-Ognisko pożegnalne PMŠ (25.6.)
-Prezident republiky Václav Klaus jmenoval  na Pražském hradě RNDr. Pet-

ra Nečase, předsedu Občanské demokratické strany, premiérem (28.6.)
-Vyřazení deváťáků ZŠ (29.6.)
-Návštěva filmového představení - PZŠ (29.6.)
-Ukončení školního roku ZŠ a PZŠ (30.6.) 

Červenec:

-Suszanie zpestřili svým vystoupením Jízdu králů  v Doloplazech u Olo-
mouce (4.7.)

-Požár skládky Depos (4.-5.7.)
-Letní výcvikový tábor agility - kynologický klub (5. - 11.7.)
-Turnaj Prague games - starší žáci FbK (7. - 10.7.)
-Suszanie se zúčastnili mezinárodního folklórního festivalu v maďarském 

Segedu (7. - 12.7.)
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-V poslední prezidentské volbě dali polští voliči svůj hlas Bronislawu Ko-
morovskému (9.7.)

-Zahájena stavba mostu přes Sušanku pod OKD-Doprava (12.7.)
- Prezident Václav Klaus jmenoval na Pražském hradě novou vládu (13.7.)
-Znovu vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci DD (13.7.)
-Městská policie Havířov v naší obci (15.7)
-Letní slavnost KHD (15.7.)
-Alžběta Stalmachová (15.7.)
-Předání nového vozidla hasičům (16.7.)
-Vodní lyžování-závody v Košicích (17. - 18.7.)
-Pokácení lípy v prostoru hasičské zbrojnice (21.7.)
-Americký prezident Barack Obama zaslal dopis bývalému českému pre-

miérovi Janu Fischerovi (23.7.)
-Havárie vodovodu-“Červená Sušanka“ (23.7.)
-Zástupci základní školy a kulturní a sportovní komise se na pozvání sta-

rosty irského města Athlone zúčastnili kulturní akce „European Peoples 
Festival in Athlone“ (24.7.)

-“Puchar Lata“ pro Horní Suchou  - fotbal PZKO (24.7.)
-Závody v polském Štětínku-vodní lyžování (24. - 25.7.)
-Mistr Evropy a světový rekordman Ondřej Broda (28.7.)
-Závody v rakouském Astenu-vodní lyžování (31.7. - 1.8.)

Srpen:

-Výročí Životické tragédie (6.8.)
-Skupina třiceti cyklistů navštívila 24 pomníčků stojících v místech, kde 

Němci zastřelili 36 obyvatel Životic a dalších obcí (6.8.)
-Kolaudace přístřešku KHD (6.8.)
-Další povodně (7.8.)
-Závody na Těrlické přehradě-vodní lyžování (7. - 8.8.)
-Hasičská slavnost a požární soutěž (14.8.)
-Zlatý kahanec-motocyklové závody (21. - 22.8.)
-Karviná Handbal Cup-házená mládeže (26. - 28.8.)
-Suszanie vystoupili v Goleszově (28.8.)

 
Září:

-Zahájení rekonstrukce Domu PZKO a Dělnického domu (září)
-Zahájení školního roku ZŠ a PZŠ (1.9.)
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-Den horníků a jubilantů KHD (2.9.)
-Výstava ovoce a zeleniny ČZS (3. - 5.9.)
-Suszanie vystoupili v Ciezsyně (4.9.)
-Slavnostní schůze k 50. výročí založení organizace ČZS v Horní Suché (5.9.)
-Evropské hlavní město kultury-Ostrava neuspěla, zvítězila Plzeň (8.9.)
-Havířské stříbření ve Stříbře KHD (10.-12.9.) 
-Účast na výstavě ovoce a zeleniny v Ostravě ČZS (11. - 13.9.)
-Suszanie vystoupili na Mezinárodním folklorním festivalu „Slezské dny“ 

v Dolní Lomné (12.9.)
-Pěvecko - muzikantská dílna sbor SUCHA (13.9.)  
-Atletické závody žáků škol (15.9.)
-Volehraj-volejbalový turnaj ASPV (18.9.)
-Oslava Dne horníků ZO KSČM (18.9.)
-Účast na výstavě ovoce a zeleniny v Karviné ČZS (18. - 20.9.)
-Stávka státních zaměstnanců (21.9.)
-Děti z PMŠ se vydaly na Godulu (22.9.)
-Vinobraní KHD (23.9.)
-Cyklistický závod pro děti (23.9.)

Říjen:

-Zájezd sboru SUCHA (2.10.)
-Pouštění draků - PZŠ (7.10.)
-Druhé vítání občánků (9.10.)
-Wykopki PZKO (10.10.)
-Generálka na státní maturity (11.-16.10.)
-Vláda projednala novelu zákona, měla mimo jiné ulehčit aglomeracím 

tím, že řidiči budou moci zdarma vjet na dálnice (13.10.)
-Loučení s létem KHD (14.10.)
-Komunální volby (15. a 16.10.)
-Senátní volby - občané naší obce nevolili (15. a 16.10)
-Lampionový průvod (22.10.)
- Druhé setkání v rámci projektu Polsko - český tělocvik těla a intelektu 

PZŠ (22.10.)
-Na Mistrovství České republiky v tarokách v Lošticích se Josef Kocur, hor-

nosušan, umístil na 3. místě (23.-24.10.)
-PZF vyhlášena podnikatelskou nemovitostí roku 2009 (26.10.)
-Setkání s hejtmanem  Moravskoslezského kraje SDH (27.10.)
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Listopad:

-Obec Horní Suchá a MS PZKO získali  první místo v 2. ročníku Cen Na-
dace OKD  v kategorii Projekt roku - program Pro radost za akci Fedro-
vání s folklórem (3.11.)

-Setkání polských mateřských škol (5.11.)

Prosinec:

-Barborková veselice KHD (2.12.)
-Den otevřených dveří PMŠ (4.12.)
-4. ročník turnaje mladších a starších žáků „O Pohár starosty Horní Su-

ché“ FbK (4.12.)
-Adventní koncert - ZŠ(7.12.)
-Českou republiku zasáhla celodenní stávka zaměstnanců státní a veřejné 

správy (8.12.)
-Adventní koncert - Koledování ZUŠ (10.12.)
-Vánoční koncert - MŠ (16.12.)
-Vánoční koncert sboru Šárka (16.12.)
-Hlasování o nedůvěře vládě (21.12.)
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XXIII. Informátor 

Informátor č.1/2010 viz příloha č.1-10
Informátor č.2/2010 viz příloha č.2-10
Informátor č.3/2010 viz příloha č.22-10
Informátor č.4/2010 viz příloha č.23-10
Informátor č.5/2010 viz příloha č.24-10
Informátor č.6/2010 viz příloha č.27-10
Informátor č.7/2010 viz příloha č.40-10
Informátor č.8/2010 viz příloha č.44-10
Informátor č.9/2010 viz příloha č.54-10
Informátor č.10/2010 viz příloha č.55-10
Informátor č.11/2010 viz příloha č.63-10
Informátor č.12/2010 viz příloha č.64-10
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XXIV. Použité zkratky

AN  autobusové nádraží
a.s.      akciová společnost
ASPV   asociace sportu pro všechny
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad
CD      kompaktní disk
cm  centimetr
CZK  koruna česká (Kč)
č.        číslo
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
ČFbU  Česká florbalová unie
č.j.      číslo jednací
ČMS  Českomoravský svaz
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
EFTA  Evropské sdružení volného obchodu
E.ON  distributor elektrické energie
ERÚ  Energetický regulační úřad
EU  Evropská unie
ev.   Evidenční, evidence
Fa  firma
fin.  Finanční
HS  Horní Suchá
KaSK  kulturní a sportovní komise
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Kč  koruna česká
KD  kulturní dům
KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie - Česká strana lidová
kg  kilogram
KHD  klub hornických důchodců
KIC  krajské integrované centrum
km  kilometr
KO  komunální odpad
KRR  kontrolní a revizní rada
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
k.ú.   katastrální území
L-SEČ Letní středoevropský čas
MČR  Mistrovství České republiky
MDŽ  Mezinárodní den žen
ME  Mistrovství Evropy
MHD  městská hromadná doprava
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
MTZ  materiálně technická základna
MŽP  Ministerstvo životního prostředí
NASA Úřad pro letectví a vesmír (USA)
náb.   náboženství
ND  národní divadlo
ODS  Občanská demokratická strana
OKD  Ostravsko-karvinské doly
OP  okresní přebor
OPP  obecně prospěšné práce
o.p.s.  obecně prospěšná společnost
OPŽP  Operační program životního prostředí
OS  oblastní sdružení 
o.s.  obchodní společnost
OSH  Okresní sdružení hasičů
OÚ  obecní úřad
org.   organizace
o.z.  oborový závod
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p.  paní, pan
parc.  Parcela
PaZS  protialkoholní a záchytná stanice
PC  osobní počítač
PČR  Parlament České republiky
pol.   politika, politiku, politická
polská škola Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
PRE  Pražská energetika a.s.
PS  Poslanecká sněmovna
PZF  Průmyslová zóna František
PZKO Polský kulturně-osvětový svaz - Polski Związek 
  Kulturalno Oświatowy
PZŠ  Základní škola s polským jazykem vyučovacím -oficielní název: 
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Hor
ní Suchá, příspěvková organizace
rejstř. rejstřík, rejstříkový
RO      Rada Obce Horní Suchá
roz.   rozená
samost. samostatný, samostatně
SEČ  Středoevropský čas
SH – slezská humanita o.s.
sk.  s kostí
SNK  Sdružení nezávislých kandidátů
s.p.  státní podnik
spol.s.r.o. společnost s ručením omezeným
SRPŠ  sdružení rodičů a přátel školy
t  tuna
TJ  tělovýchovná jednota
TJ DF  Tělovýchovná jednota Dolu František
TOP 09 nová politická strana v PS PČR
ul.  ulice
vč.  včetně
VH  valná hromada
VHP  výherní hrací přístroje
vn   vysoké napětí
VO KSČM vesnická organizace Komunistické strany Československa
VPP  veřejně prospěšné práce
VV  výkonný výbor
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zab.  zabezpečení
zam.  zaměstnání, zaměstnanec
zł.  zlotý-polská měna
ZO      Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
ZOO  zoologická zahrada
ZŠ  základní škola - česká základní škola
  oficielní název: Základní škola a mateřská škola 
  Horní Suchá, příspěvková organizace
ZUŠ  základní umělecká škola 
ŽP  životní prostředí



433

PŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHY

XXII.



434

XXV. Seznam příloh 
 

1-10  Informátor č.1/2010
2-10  Informátor č.2/2010
3-10  Článek „Świniobicie” z „Włóczykijami”
4-10  Článek „O tegorocznym Święcie Kobiet“
5-10  Článek“Do roku 2009 s novým Domečkem“-Zdař bůh 21.1.2010
6-10  Článek“Horničtí důchodci z Horní Suché mají novou klubovnu“  

  -Havířovský deník 1.2.2010
7-10  Článek“Obyvatelé mají ke spalovně výhrady“
  -Havířovsko 9.2.2010
8-10  Článek“ W Suchej Górnej bilans na plus“
9-10  Článek“Chór ,,Sucha” na ,,Wieczorze Opłatkowym” 
  w Bielsku- Białej“
10-10  Článek“Centrum Horní Suché čeká obnova“
  -Havířovsko 16.2.2010
11-10  Článek“ČR na tapetě kvůli Romům a korupci“- Právo 12.3.2010
12-10  Článek“Dítě stojí dvojnásobek, než jsou alimenty“
  -Havířovský deník 23.3.2010
13-10  Článek“Malíř a výtvarník hornického světa“- Horník 11.3.2010
14-10  Článek“Střední Evropa hostí prince - ekologa“
  -Havířovský deník 13.3.2010
15-10  Článek“Nejméně chudých žije v Česku“
  -Havířovský deník 9.3.2010
16-10  Článek“O jedno místo už bojuje 18 nezaměstnaných“
  -Havířovský deník 9.3.2010
17-10  Komisja Senatu RP z wizytą w Suchej Górnej
18-10  Suszanie z występem u sponsora - spółki Ostroj Opawa
19-10  Článek“Suszanki promowały szołdrę i kołocze“
20-10  Petice za čistší ovzduší v Ostravě
21-10  Článek“Plavec v barvách OKD slaví další úspěch“
  -Horník 24.6.2010
22-10  Informátor č.3/2010
23-10  Informátor č.4/2010
24-10  Informátor č.5/2010
25-10  Vítání léta nezlomí ani nepřízeň počasí 
26-10  Plakát k Vítání léta
27-10  Informátor č.6/2010
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28-10  Článek“Ondřej Broda získal dva tituly a chce uspět i mistrov  
  ství světa v Kazani“-Deník 26.6.2010

29-10  Článek“Město nemění názor a spalovnu chce“
  -Havířovsko 27.4.2010
30-10  Článek“Spalovna - město chce záruky“
  -Havířovský deník 13.4.2010
31-10  Článek“Stavbu nové spalovny jsme schopni zablokovat“
  -Havířovsko 20.4.2010
32-10  Článek“Sušané se chtějí představit a získat nové členy“
  -Havířovsko 22.4.2010
33-10  Článek“Sušané opět přivítají léto“- WHavířovsko 15.6.2010
34-10  Článek“Zapadła decyzja: Spalarnia będzie!“
  -Głos Ludu 12.6.2010
35-10  Článek“Dzień z Suszanami“- Głos Ludu 15.4.2010
36-10  Stanoviska Ing. Ivo Murase, vedoucího     

  dopravy a silničního hospodářství     
  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

37-10  Program oslavy výročí školy
38-10  Článek“Rajd w Žywocicach-zalążek nowej tradycji“
  -Głos Ludu 10.8.2010
39-10  Článek“V sobotu uctili oběti životické tragédie“
  -Havířovsko 10.8.2010
40-10  Informátor č.7/2010
41-10  Článek“Plavec v barvách OKD slaví další úspěch“
  -Horník 24.6.2010
42-10  Článek“Zlato a svěťák v barvách OKD“- Horník 12.8.2010
43-10  Článek“Broda překonal světový rekord“- Havířovsko 17.8.2010
44-10  Informátor č.8/2010
45-10  Článek“Strážníci z Havířova budou sloužit v Horní Suché“
  -Deník 7.7.2010
46-10  Článek“Rádi oslavují za každého počasí“-Zdař bůh 22.7.2010
47-10  Článek“Domeček provoněný vaječinou“-Zdař bůh 24.7.2010
48-10  Článek“Hornosušská florbalová mládež se v Praze neztratila“  

  -Deník 27.7.2010
49-10  Článek“Puchar Lata dla Suchej Górnej“-Głos Ludu 27.7.2010
50-10  Článek“Suszanie na Węgrezech i nie tylko“- Głos Ludu 31.7.2010
51-10  Článek“Dorost Horní Suché splnil svůj cíl a postoupil“
  -Havířovsko 13.7.2010
52-10  Článek“Vodní lyžaři na sezónu připraveni“
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  -Havířovsko 13.7.2010
53-10   Tabulka umístění soutěžních družstev v požárním sportu   

  O putovní pohár starosty Obce Horní Suchá
54-10  Informátor č.9/2010
55-10  Informátor č.10/2010
56-10  Článek“Zlatému kahanci vévodil opět Dokoupil“
  -Deník 24.8.2010
57-10  Článek“Kahanec opět sledovaly tisíce lidí“-Havířovsko 24.8.2010
58-10  Článek“Rajd do finansowych źródeł“-Głos Ludu 19.8.2010
59-10  Článek“Den horníků slavili v Domečku i senioři z Františku“  

  -Horník 16.9.2010
60-10  Článek“Senioři si s oslavami pospíšili“-Zdař bůh 16.9.2010
61-10  Článek“Wykopki, których miało nie być“-Głos Ludu 12.10.2010
62-10  Článek“Výroční schůze poprvé v Domečku“-Horník 25.3.2010
63-10  Informátor č.11/2010
64-10  Informátor č.12/2010
65-10  Článek“ Bronisław Firla“-Głos Ludu 30.10.2010
66-10  Článek“Fedrování s folkórem je nejlepší“
  -Havířovsko 9.11.2010
67-10  Článek“Svaté Barboře by se Domeček líbíl - Zdař bůh 9.12.2010
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Příloha č. 1-10

Informátor č.1/2010
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Příloha č.2-10

 Informátor č.2/2010
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Příloha č.3-10

 Článek „Świniobicie” z „Włóczykijami”
„Świniobicie” z „Włóczykijami” 
 
I znów koniec lutego! To czas na tradycyjną imprezę, cieszącą 
się wielkim powodzeniem- „Świniobicie”. Tegoroczna impreza, 
choć w mniejszym gronie niż w poprzednich latach, odbyła się 
27 lutego 2010 w Sali Domu Robotniczego w Suchej Górnej. 
Imprezę tę zagaił wiceprezes inż. Marian Pilch. Krótko 
poinformował obecnych na sali o sprawach organizacyjnych 
oraz przywitał gości z Polski, dziecięcy zespół wokalno-
instrumentalny „Włóczykije”, który działa w ramach 
Osiedlowego Centrum Kultury Pegaz w Bielsku-Białej. Po 
zagajeniu nadeszła pora na program kulturalny. W programie 
wystąpił zespół kabaretowy Chóru „Sucha”, wprowadzając 
widzów w atmosferę zabijaczkową przedstawieniem krótkiej 
scenki. Natomiast gwoździem programu był występ wyżej już 
wspomnianego dziecięcego zespołu „Włóczykije” z Bielska-
Białej. Jak sama nazwa mówi, „Włóczykije” włóczą się po 
różnych zakątkach Europy i śpiewają różne piosenki. Tymi 
słowami przedstawiła zespół ich kierowniczka Aleksandra 
Stępień. W ponad godzinnym programie „Włóczykije” 
zaśpiewały kilka piosenek w aż czterech językach (polski, 
angielski, francuski, hiszpański). Każdy utwór poprzedzała 
krótka zapowiedź kierowniczki. Zespół „Włóczykije” przyjechał 
do Suchej Górnej w ramach współpracy kulturalnej. Po 
wspaniałym programie, dowodem czego były gromkie brawa, 
ludzie powoli udawali się do świetlicy Domu PZKO, by zasycić 
swe żołądki tradycyjnymi daniami zabijaczkowymi. I co nam 
kuchnia mogła zaoferować? Do wyboru były czarne i białe 
krupnioki z kiszoną kapustą, gulasz lub talerz „na zimno” z 
salcesonem, „świyczką”. Choć ludzi tym razem było mniej, 
panie z Klubu Kobiet musiały się uwijać, by obsłużyć wszystkich 
gości. Do tańca i śpiewu przygrywał pan Hrabiec. Warto było 
pójść na tę imprezę... 
 
                                                                                   [z.k.] 
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Příloha č.4-10

Článek „O tegorocznym Święcie Kobiet“

O tegorocznym Święcie Kobiet

Wyłączność męskiej  części  naszego  koła w  przygotowaniach  imprezy 
to  niechybny  znak,  że  zbliża  się  święto  kobiet.  W  tym  roku  panowie 
z zarządu oraz kabaret  ,,Suszynas’’  zaprosili  panie do świetlicy Domu 
PZKO w niedzielę,14 marca. Wiosenne kwiaty z życzeniami na powitanie 
wprowadziły  pogodny,  ciepły  nastrój.  Klasyka,  która  bywa  zawsze 
wdzięcznym  tematem  inscenizacji  zainspirowała  młodzieńców  z  ,, 
Suszynas’’. W sposób werbalno-wizualny przedstawili oni Lokomotywę 
Juliana Tuwima. Wiersz to znany, jednak w tak oryginalnym i dynamicznym 
wykonaniu rozbawił zgromadzone panie. Towarzyszące słownej prezentacji 
ilustracje pokazujące zawartość wagonów tuwimowskiego pociągu było 
pomysłowe i dowcipne. Mogłyśmy więc zobaczyć przewożone afrykańskie 
zwierzęta, 6 fortepianów, tuczone świnie, paki i skrzynie...a na sam koniec 
40 wagonów tegoż pojazdu, w sporządzeniu których pomogła technika 
komputerowa. Gromkie brawa świadczyły o udanym występie. 
W tym czasie na zapleczu panowie B. Faja, L. Buchta, H. Kośmider i J.
Kwiczala czynili ostatnie przygotowania kulinarne. Smaczny posiłek ich 
autorstwa  był  tylko  przerywnikiem  kolejnego  występu.  Jacyś  dziwnie 
ubrani  mężczyźni  weszli  do  świetlicy.  Raperskie  ubrania  przepasane 
bowiem  były  damskimi  fartuszkami,  a  w  rękach  trzymali  warząchwie 
i inny  sprzęt kuchenny. Czyżby połączenie kuchni z rapem?. Nurtujące 
nas pytania rozwiało objaśnienie Jakuba Tomana, organizatora występu. 
Otóż zapowiedział raperskie podanie przepisu na najlepszą pod słońcem 
zupę o nazwie ,, wodziónka”. Nie sposób opisać wszystkich ingrediencji 
i  czynności potrzebnych do sporządzenia  tego smakołyku,  faktem zaś 
zostaje ,że przepis w raperskim wykonaniu uczynił z prostej ,, wodziónki” 
barszcz królewski. W tym duchu też zabrzmiała kwintesencja utworu, bo: 
,, wodziónka, którą robi moja żónka jest ósmy świata cud’’.
Cóż można jeszcze dodać? Wszystkim panom, którzy przygotowali nam 
to wspaniałe popołudnie serdecznie dziękujemy.
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Příloha č.5-10

Článek“Do roku 2009 s novým Domečkem“
- Zdař bůh 21.1.2010    
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Příloha č.6-10

Článek“Horničtí důchodci z Horní Suché mají novou klubovnu“
- Havířovský deník 1.2.2010
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Příloha č.7-10

Článek“Obyvatelé mají ke spalovně výhrady“
- Havířovsko 9.2.2010   
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Příloha č.8-10

Článek“ W Suchej Górnej bilans na plus“

 Pomimo kaprysów pogody Zebraniu Sprawozdawczemu 
MK  PZKO  w  Suchej  Górnej,  które  odbyło  się  10.1.  w 
sali  Domu Robotniczego  towarzyszyła  ciepła,  rodzinna 
atmosfera. 
Początek zebrania należał  do chóru ,,Sucha”, który umilił 
je kilkoma kolędami ze swego  repertuaru. Na zebraniu 
nie  zabrakło  gości  w  osobach  wójta  gminy  Jana 
Lipnera,  dyrektora  miejscowej  PSP  Bohdana  Prymusa 
i  przewodniczącego  koła Macierzy  Szkolnej  Zbigniewa 
Słowika.
Obecni  z  zainteresowaniem  wysłuchali  obszernego 
referatu  sprawozdawczego  prezesa  koła  Bronisława 
Zydra, prezentowanego równocześnie na ekranie. Ustna 
forma  referatu w połączeniu z wizją, na której  znalazły 
się  liczne  zdjęcia  z  minionych  imprez,  dała  znakomite 
efekty. Sala raz po raz reagowała oklaskami uznania.
Dorobku  górnosuskich  pezetkaowców    nie  da  się 
opisać  w  paru  zdaniach.  W  liczącym  505  członków 
kole  działa  kilka  zespołów.  Najliczniejszym  z  nich  jest 
zespół  taneczny  ,,Suszanie”,  prowadzony  od  kilku  lat  
przez  Barbarę  i  Jana  Mračnów.  Zespołowi  towarzyszy 
8- osobowy chórek pod kierownictwem Barbary Weiser 
oraz  6-  osobowa  kapela,  której  przewodzi  Ryszard 
Mračna.  Ten  ponad  czterdziestoosobowy  zespół 
ma  za  sobą  wyjątkowo  pracowity  rok  .Osiemnaście 
występów  w  czasie  karnawału  było  tylko  zapowiedzią 
kolejnego  huraganu  propozycji.  Nie  sposób  wymienić 
wszystkich  występów  ,,  Suszan  ‚‘,  ale  do  najbardziej 
prestiżowych należał  ich udział w czterech  festiwalach, 
m.i.    w  Międzynarodowym  Festiwalu  Folklorystycznym 
w  Písku  oraz  w  MFF  w  miasteczku  Bracciano  we 
Włoszech.  Z  programem  folklorystycznym  zespół 
wystąpił aż 22 razy. Warto  jeszcze chociażby wymienić 
występ na Wodzisławskich Spotkaniach Wielkanocnych, 
na Maju  nad Olzą w Darkowie,  na Święcie Gorolskim, 
w Ustroniu... Bardzo udaną akcją z programem wartym 
powtórzenia było ,, Spotkanie przy Małej Czarnej ‚‘, które 
,, Suszanie‘‘ zorganizowali dla byłych członków zespołu. 
Pomysłowy słowno – taneczny kalejdoskop wspomnień 
rozbawił publiczność, wprowadzając ją równocześnie w 
nastrój nostalgii. Dzięki koleżeńskiej atmosferze zespół 
żyje  też  własnym  życiem  towarzyskim  organizując 
spotkania,  konkursy,  turnieje,  a  pomocy  jego  członków 
nie brakuje również na imprezach koła.
Pomimo faktu, że stan liczebny chóru ,, Sucha ‚‘ trochę 
się uszczuplił i wynosi 32 osoby, ma on za sobą kolejny 
udany  rok. Z dyrygentką Anną Kiszka na czele zaliczył 
kilka  występów,  między  innymi  na  17.  edycji  Święta 
Śląskiej Pieśni Chóralnej p.t. ,, Trojok Śląski ‚‘ w Bielsku-
Białej.  Znany  już  na  Zaolziu  zespół  kabaretowy  chóru 
[  kier. W.  Dźwigoń  i  J.Rzyman  ]  z  nowym  programem 
o  relacjach  damsko  –  męskich  po  jego  premierze 
na  górnosuskim  ,,  Świniobiciu  ‚‘  jeszcze    czterokrotnie 
gościł  w  innych  kołach  PZKO,  wszędzie  spotykając 

się  z  przychylnym  przyjęciem.  W  imieniu  chórzystów 
kierownik  organizacyjny  Oton  Rzyman  zwrócił  się 
do obecnych z prośbą o zasilenie szeregów chóru.
Kolejną  chlubą  górnosuskiego  koła  jest  sprawnie 
i  ofiarnie  pod  kierownictwem Kamila Wróbla  działający 
Klub Sportowy. Według  jego nazwy, dwudziestu panów 
tego klubu mogłoby zajmować się tylko sportem, ale oni 
poza tym na imprezach koła  i gminy organizują własne 
stoiska  zamieniając  się  w  kucharzy,  sprzedawców, 
kelnerów, a wszystko po to, by przysporzyć kołu niemało 
potrzebnej  gotówki.  Bez  ich  pomocy  nie  obejdzie  się 
żadna akcja w kole. 
Cicho,  na  zapleczu,  z  kilkudniowym  wyprzedzeniem 
przygotowują  imprezy  od  strony  kulinarnej.  To  28  pań 
z  Klubu  Kobiet,  którego  długoletnią  kierowniczką  jest 
Eugenia  Kaňa.  Będąc  też  babciami  podopiecznych 
przedszkola  i szkoły pomagają   na  ich balikach  i przed 
festynem.  Na  wystawę  pod  tytułem  ,,  Nasze  hobby  ‚‘, 
którą Klub Kobiet zorganizował po kursach patchworku 
i pedigu, zawitało ponad 250 gości. Wystawa zachwyciła 
różnorodnością  tematu,  precyzją  wykonania  i  estetyką 
aranżacji. Panie ponadto spotykały się  raz w miesiącu, 
pojechały na wycieczkę, zwiedziły kilka wystaw w innych 
kołach,  uczestniczyły  w  spotkaniach  organizowanych 
przez Sekcję Kobiet.
Bardzo pozytywnie ocenił prezes B. Zyder pracę zarządu 
koła  i  jego  rejonowych,  którzy  acz  w  swej  pracy mało 
widoczni,  są  jedynym  ogniwem  łączącym  zarząd  koła  
z bazą członkowską.
Tradycyjnie  dobrze  kształtuje  się  współpraca  koła  ze 
szkołą  i  przedszkolem  oraz  z  urzędem  gminnym.  Ten 
przyobiecał  konkretną pomoc finansową w czekającym 
koło remoncie generalnym swej siedziby.
Górnosuski  Dom  PZKO,  który  jego  członkom  służy 
od  1968  roku,  przechodził  z  biegiem  lat  doraźne, 
konieczne remonty. Pomimo setek odpracowanych   przy 
jego remoncie godzin  i dobrej opiece kierownika Domu 
Henryka  Kośmidra,  jego  kondycja  nie  odpowiada  już 
współczesnym wymogom. Ambitny projekt rekonstrukcji 
opracowany przez grupę młodych członków zarządu koła 
uzyskał akceptację  i  zarząd   włączył  się we wdrażanie 
projektu  w  życie.  Oprócz  urzędu  gminnego  pomoc 
finansową obiecał z trybuny XXI Zjazdu PZKO w Suchej 
Górnej przewodniczący Stowarzyszenia           ,, Wspólnota 
Polska  ‚‘  Maciej  Płażyński.  Zebranie    Sprawozdawcze  
wybrało  komisję  przetargową,  której  zadaniem  będzie 
wybrać  firmę  do  realizacji  rekonstrukcji  Domu  PZKO, 
przygotować  umowę  i  śledzić  przebieg  prac.  Na  czele 
komisji stanął Václav Zyder.
Przysłowiową  kropką  nad  ,,  i  ‚‘  zebrania  był  występ 
TL  Bajka  ze  sztukami  ,,  Na  jagody  ‚‘  i  ,,  O  Janku 
Wędrowniczku ‚‘ w pięknej szacie graficznej.

                                                                                                     [zk]
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Příloha č.9-10

Článek“Chór ,,Sucha” na ,,Wieczorze Opłatkowym” 
w Bielsku- Białej“

 
 
 
 
 
Chór ,,Sucha” na ,,Wieczorze Opłatkowym” w Bielsku- Białej 
 
Wszystko zaczęło się od wizyty członka rady miejskiej Bielska- Białej, pana Piotra Keniga 
na naszym ,, Świniobiciu” w roku 2008. Program, a była to inscenizacja bajki o Mroziku, w 
reżyserii Mariana Pilcha i wykonaniu ,, Suszan”, jak również organizacja całej imprezy tak 
się panu radnemu spodobały, że postanowił nie poprzestać na tej jedynej wizycie. Będąc 
równocześnie przewodniczącym rady n––adzorczej Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku - Białej, w ramach której działa Osiedlowe Centrum Kultury Pegaz, postanowił 
połączyć je współpracą kulturalną z naszym kołem. OCK  Pegaz  prowadzi  dla 
mieszkańców osiedla różnorodną działalność kulturalną, oświatową, wychowawczą i 
sportową, która obejmując  wszystkie kategorie wiekowe, zabezpiecza duchowe potrzeby 
mieszkańców osiedla i umożliwia ich integrację. 
Spotkanie przedstawicieli spółdzielni  z kierownictwem naszego koła i zespołów, do 
którego doszło 24 września w Domu PZKO nadało tej  wizji współpracy konkretny wymiar, 
ustalono na nim bowiem plan na pierwsze półrocze roku 2010, w którym znalazły się trzy 
terminy wzajemnych odwiedzin. 
Pierwszym z nich był zapoznawczy ,, Wieczór Opłatkowy” w lokum OSC Pegaz w Bielsku- 
Białej, na które 15. 1. wyjechał chór ,,Sucha” oraz kilka osób towarzyszących z prezesem 
B. Zydrem na czele. 
Pierwsze wrażenia to fenomen, który w wielkiej mierze rzutuje na dalszy rozwój kontaktów. 
Te nasze były jak najbardziej pozytywne. Gościnna atmosfera towarzyszyła nam od 
początku. W niewielkiej salce podczas odpoczynku po przyjeździe, przy ciastku i kawie lub 
herbatce, zasłyszeliśmy śpiew zespołu ,,Włóczykije”, który obok odbywał próbę przed 
występem. Energia dziecięcych głosów spowodowała, że niektórzy myśleli, że to gra płyta, 
a niedowiarkowie nawet poszli przekonać się na własne oczy. 
,,Wieczór Opłatkowy '' odbył się w sali dwukrotnie większej od naszej świetlicy PZKO. 
Chórzyści od razu wyczuli jej dobre walory akustyczne. Początek wieczoru miał charakter 
zapoznawczy. Pan Piotr Kenig przywitał nas i przedstawił zgromadzonej widowni, wśród 
której znaleźli się przedstawiciele zarządu spółdzielni z jej prezesem Henrykiem Nalepą na 
czele, z kolei nam przedstawił kierownictwo i  działalność Beskidzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej  i Osiedlowego Centrum Kultury Pegaz. Na ręce Bronisława Zydra 
przekazał dwustronną umowę o wzajemnej współpracy na polu kultury.      
Część programową rozpoczął chór ,, Sucha”. Przypomnieniem minionych świąt były trzy 
kolędy w ich wykonaniu przeplatane  nastrojowymi  zimowo-świątecznymi wierszami. 
Potem, w drugiej części koncertu pani L. Ordelt przedstawiła formą przerywnika między 
pieśniami historię górnosuskiego śpiewactwa. Żywo reagujące po każdej pieśni ,, 
Włóczykije” sprawiły, że atmosfera stawała się coraz bardziej swojska. ,, Włóczykije” to 
kilkunastoosobowy wokalno-instrumentalny zespół dziecięcy Pegaza działający pod 
kierownictwem pani Aleksandry Stępień. Ich program tworzyły polskie, ale też angielskie, 
włoskie i hiszpańskie kolędy w młodzieżowym, dynamicznym i uzupełnionym ruchem 
wykonaniu. Zespół dysponuje ładnymi dziecięcymi głosami i za swój występ został  
nagrodzony  burzliwymi oklaskami. 
Wieczorne spotkanie towarzyskie, które potwierdziło przysłowiową polską gościnność  
było pełne humoru, o co postarał  się niezawodny w opowiadaniu eleganckich kawałów  
pan Bronisław Kuczera. Do domu wracaliśmy późno, ale zadowoleni. 
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Příloha č.10-10

 Článek“Centrum Horní Suché čeká obnova“
- Havířovsko 16.2.2010   
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Příloha č.11-10

Článek“ČR na tapetě kvůli Romům a korupci“
- Právo 12.3.2010    
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Příloha č.12-10

Článek“Dítě stojí dvojnásobek, než jsou alimenty“
- Havířovský deník 23.3.2010
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Příloha č.13-10

Článek“Malíř a výtvarník hornického světa“
- Horník 11.3.2010    
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Příloha č.14-10

 Článek“Střední Evropa hostí prince - ekologa“
- Havířovský deník 13.3.2010   
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Příloha č.15-10

Článek“Nejméně chudých žije v Česku“
- Havířovský deník 9.3.2010    
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Příloha č.16-10

Článek“O jedno místo už bojuje 18 nezaměstnaných“
- Havířovský deník 9.3.2010
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Příloha č.17-10

Komisja Senatu RP z wizytą w Suchej Górnej

W piątek 29 stycznia 2010 gościła w naszym Domu PZKO delegacja 
Senatu  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Celem  wizyty  było  zapoznanie  się 
z  budynkiem,  jak  również  z  działalnością  i  dorobkiem  naszego  Koła. 
I po co to wszystko? Otóż senatorzy Andrzej Szewiński oraz Tadeusz 
Wojciech  Skorupa,  którym  towarzyszył  prezes  ZG  PZKO  Jan  Ryłko, 
są członkami komisji Senatu RP rozpatrującej wnioski dofinansowanie 
działalności organizacji polonijnych poza granicami państwa składane 
do senatu za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Nasze Koło w tym roku ubiega się nie tylko o dofinansowanie działalności 
kulturalno-oświatowej, ale przygotowano i złożono także obszerny projekt 
inwestycyjny  remontu  Domu  PZKO  w  Suchej  Górnej.  Gospodarzami 
spotkania byli Prezes Bronisław Zyder, wiceprezesi Marian Pilch i Jan 
Zyder  oraz  gospodarz  Domu  PZKO  Henryk  Kośmider.  Zaproszenie 
na spotkanie przyjął również burmistrz naszej gminy Jan Lipner, który 
chętnie rozmawiał z senatorami na temat wsparcia gminy na rzecz naszego 
Koła. Goście obejrzeli kilka zdjęć z imprez i wyjazdów zespołów, zapoznali 
się ze stanem budynku, przedstawiliśmy „na miejscu“ plan remontu (także 
zaplanowanego remontu Domu Robotniczego). Miłym zaskoczeniem dla 
Panów senatorów był zakres działalności naszego Koła, ilość członków 
oraz poziom współpracy z  innymi organizacjami  i gminą. Cały projekt 
i  nasz  dorobek  został  oceniony  bardzo  pozytywnie  i  z  szacunkiem. 
Oglądając  zdjęcia  i  obrazy,  natknęli  się  goście  również  na  obraz 
pokazujący pomnik Żwirki  i Wigury. Ponieważ obaj  senatorzy wyrazili 
chęć odwiedzenia tego miejsca, postanowiliśmy po obiedzie zaprowadzić 
ich na „żwirkowisko“. W prawdzie droga ukryta była pod grubą warstwą 
śniegu, jednak to nie stanowiło żadnej przeszkody dla Senatora Skorupy, 
który poszedł obejrzeć pomnik.
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Příloha č.18-10

Suszanie z występem u sponsora - spółki Ostroj Opawa
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Příloha č.19-10

Článek“Suszanki promowały szołdrę i kołocze“

Článek"Suszanki promowały szołdrę i kołocze" 
 
Udanie reprezentowały Zaolzie na siódmej edycji Regionalnego 
konkursu Wypieków na Zpusty i Wielkanoc "Dorty, kołocze, 
krepliki i nasze placki", który odbył się w sobotę 20 marca 2010 
w Zebrzydowicach, członkinie Klubu Kobiet  przy MK PZKO w 
Suchej Górnej. 
Panie zdobyły wyróżnienie za ciastka i chleb. - Jesteśmy po raz 
pierwszy na tym konkursie, dlatego nie do końca znałyśmy jego 
formułę. Przygotowałyśmy wieniec chlebowy, wieniec mięsny, 
babkę z białek z bakaliami, sałatkę wiosenną i szołdrę. Nie 
zabrakło także naszych typowo weselnych kołoczy, które 
pieczemy przy każdej okazji, a podczas imprez bardzo szybko 
znajdują nabywców - powiedziała Eugenia Kaňa, 
przewodnicząca Klubu Kobiet. W tegorocznym święcie 
kulinarnym wystartowało dziewięć zespołów z całego Śląska 
Cieszyńskiego, przede wszystkim koła gospodyń wiejskich. - 
Pragniemy zachować i utrwalić nasze kulinarne dziedzictwo. 
Podczas konkursu chcemy zaprezentować oraz 
udokumentować wypieki z naszego regionu, zwłaszcza te, które 
przygotowane zostały wg dawnych, już zanikających receptur - 
przyznała Małgorzata Guz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zebrzydowicach. 
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Příloha č.20-10

Petice za čistší ovzduší v Ostravě

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Adresáti: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního 
prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a 
zastupitelstvu města Ostravy

My,  obyvatelé  Ostravy  a  přilehlých  částí,  žijeme  v prostředí,  kde  jsou  dlouhodobě  překračovány 
zákonné  limity  pro  znečištění  ovzduší.  Jsme si  vědomi  závažného  ohrožení,  které  toto  znečištění 
představuje pro zdraví desetitisíců lidí v našem regionu. Nejvíce ohroženy jsou přitom děti. Tisíce lidí již 
dnes trpí zdravotními problémy. Jako každý občan tohoto státu i my máme právo na ochranu našeho 
zdraví a příznivé životní prostředí, jakož i dodržování právních předpisů, které tuto ochranu mají zajistit.

My, níže podepsaní, vyzýváme výše uvedené veřejné instituce, aby v rámci svých kompetencí 
neprodleně učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy 
nejpozději do 3 let. 

Tato petice vznikla v Ostravě dne 26.4.2010

Petiční výbor:
MUDr. Eva Schallerová, Poláškova 4, 716 00 Ostrava-Radvanice
Vladimír Burda, Hviezdoslavova 6/403, 716 00 Ostrava-Radvanice
Ing. Jan Hrachový, Arbesova 5, 702 00 Moravská Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová, 17.listopadu 676, 708 00 Ostrava-Poruba, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Č. JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESA (ULICE A MĚSTO) PODPIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Petice za čistější ovzduší 
 pro Ostravu
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Příloha č.21-10

Článek“Plavec v barvách OKD slaví další úspěch“
- Horník 24.6.2010
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Příloha č.22-10

Informátor č.3/2010
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Příloha č.23-10

Informátor č.4/2010
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Příloha č.24-10

Informátor č.5/2010
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Příloha č.25-10

 Vítání léta nezlomí ani nepřízeň počasí

Vítání léta nezlomí ani nepřízeň počasí ! 
 
 
Děti budou kouzlit, Hanka Zagorová zpívat! 
Pro pobavení a pohodlí návštěvníků tradiční akce Vítání léta v Horní 
Suché jsme udělali tentokrát mnohem více než v minulých 
ročnících. Program nezmění ani počasí, naopak – v Amfiteátru na 
fotbalovém hřišti TJ Depos Horní Suchá vyroste v sobotu 19. 
června speciální stan pro děti! 

Reakcí Obce Horní Suchá na stále nepříznivé počasí a rovněž 
předchozí ročníky, kdy rodiče raději nechávali své ratolesti doma, je 
postavení Městečka zábavy pro děti (do 15 let vstup zdarma) v jehož 
středu vyroste zábavní stan pro případ deště. Poprvé se tak dospělí 
nebudou muset obávat, že jejich děti budou trpět počasím, či kvůli němu 
omezeným programem. Ve stanu vystoupí kouzelník, připravena je řada 
netradičních soutěží a v případě, že alespoň na chvíli vysvitne sluníčko, 
řada dětských atrakcí od skákacích hradů, přes oblíbená elektroautíčka 
až po naprosté skákací novinky. Pokusili jsme se postarat o všechny 
návštěvníky a dát ještě větší důraz na ty nejmenší. Program pro ně navíc 
začne už ve dvě odpoledne, tedy o hodinu dříve, než proběhne oficiální 
zahájení programu.  

Hlavní hvězdou Vítání léta 2010 bude určitě Hanka Zagorová se 
skupinou Miloše Nopa, skvělí ostravští hudebníci v čele s Marcelem 
Woodmanem známí jako Rock´n´roll band M. Woodmana, či valašská 
královna Jarmila Šuláková za zády s kapelou Fleret. Bohatý program 
pak doplní vystoupení dixielandu Dixie Street Band, folkové skupiny 
Drops, místního dechového souboru Hasičanka či tradiční závěr patřící 
Smolařům. Ochuzeni nebudou ani milovníci ohňostrojů, které čeká ve 
22.00 hod. opět příjemná podívaná. Během dne navíc proběhnou 
tradiční oblíbené soutěže pro dospělé na atrakci Naraž si sud, v pojídání 
párků na čas, či pití piva na EX.  

Akce se symbolickým vstupným probíhá tradičně v sobotu 19. 
června 2010 od 15.00 hodin (dětský park už od 14.00 hod.) 
v Amfiteátru na hřišti FK František Horní Suchá a program se 
tradičně protáhne až do časných ranních nedělních hodin.  
 
 
 
 

Vstupné 50,- Kč, do 15 let zdarma. 
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Příloha č.26-10

Plakát k Vítání léta

                                           Obec  Horní Suchá 

                                                                      srdečně zve všechny na 

Vítání léta 
v  sobotu  19. června 2010 

v Amfiteátru  na  stadionu TJ Depos 

v Horní Suché 
 

PROGRAM 

14:00  Otevření areálu – Velký dětský zábavní park  ZDARMA 
(dětská AKU vozítka, obří klouzačka TITANIC, atrakce JEŠTĚR, 

skákací hrad, trampolína, kouzelník) 

15:00  Dechovka Hasičanka  – tradiční zahájení akce 
folková skupina Drops 

Fleret s Jarmilou Šulákovou 
Dixieland Dixie Street band 

Hanka Zagorová + band 
R´n´R band Marcela Woodmana 

22.00  Ohňostroj 
Smolaři hrají k tanci i poslechu 

 
Během dne proběhnou tradiční soutěže: 

Naraž si sud, pojídání párků na čas, pití piva na ex 

 

vstupné 50,- Kč, děti do 15 let zdarma 



463

Příloha č.27-10

Informátor č.6/2010
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Příloha č.28-10

Článek“Ondřej Broda získal dva tituly a chce uspět i mistrovství světa 
             v Kazani“ - Deník 26.6.2010
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Příloha č.29-10

Článek“Město nemění názor a spalovnu chce“
- Havířovsko 27.4.2010   
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Příloha č.30-10

Článek“Spalovna - město chce záruky“
- Havířovský deník 13.4.2010    
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Příloha č.31-10

Článek“Stavbu nové spalovny jsme schopni zablokovat“
- Havířovsko 20.4.2010
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Příloha č.32-10

Článek“Sušané se chtějí představit a získat nové členy“
- Havířovsko 22.4.2010
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Příloha č.33-10

Článek“Sušané opět přivítají léto“
- Havířovsko 15.6.2010
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Příloha č.34-10

Článek“Zapadła decyzja: Spalarnia będzie!“
- Głos Ludu 12.6.2010   
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Příloha č.35-10

Článek“Dzień z Suszanami“
- Głos Ludu 15.4.2010
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Příloha č.36-10

Stanoviska Ing. Ivo Murase, vedoucího dopravy a silničního 
hospodářství

Vážený pane Małyszi, 

obdržel jsem Vaše podání, v němž upozorňujete na nepříznivou situaci na silnici č. 
II/474 procházející centrem obce Horní Suchá a současně se dotazujete na aktuální 
stav přípravy opatření,  která zamezí vjezdu nákladní dopravy  (vozidel s hmotností 
převyšující 12 t) na  tuto komunikaci.   Jak  jste  již byl  informován, dopravní opatření 
spočívající v omezení těžké nákladní dopravy na této silnici se skutečně připravují, 
a  to  na  základě  dohody  dotčených  subjektů  z  listopadu  loňského  roku.  Protože 
se  však  jedná  o  silnici  II.  třídy,  stanovení  dopravního  značení  přísluší  ve  smyslu 
zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  obecním  úřadu 
obce  s  rozšířenou  působností  -  v  tomto  případě  tedy  konkrétně  Magistrátu 
města  Frýdek-Místek,  Magistrátu  města  Havířova,  případně  i  Městského  úřadu 
Český  Těšín  v  závislosti  na  územním  rozsahu  úpravy  provozu.  Stanovení  místní 
úpravy na komunikaci je současně podmíněno souhlasným vyjádření Policie České 
republiky.  O  umístění  příslušných  dopravních  značek  tedy  prioritně  rozhodují  tyto 
správní  orgány  a  Moravskoslezský  kraj  ani  příspěvková  organizace  Správa  silnic 
Moravskoslezského  kraje  nemohou  samotný  proces  rozhodování  (včetně  termínu 
umístění  dopravního  značení)  přímo  ovlivnit.    Protože  se  ani  po  obsáhlé  diskusi 
nepodařilo  získat  pro  omezení  souhlasná  stanoviska  všech  orgánů  státní  správy, 
Správa  silnic  Moravskoslezského  kraje  se  ve  spolupráci  se  zdejším  odborem 
opakovaně  pokouší  o  vzájemnou  dohodu  správních  orgánů.  O  výsledku  jednání 
a termínu dokončení práce zatím nemáme informace. 

S pozdravem Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  

Vážený pane Małyszi,  jak  jsem Vás  již  informoval  v minulém  týdnu a při  dnešním 
jednání zastupitelstva kraje, problematika omezení průjezdu těžké nákladní dopravy po 
silnici  č.  II/474  (ulice  Těrlická)  v  oblasti  Horní  Suché  je  aktuálně  řešena 
návrhem  koncepčního  opatření  -  v  současné  době  je  již  (v  gesci  Správy  silnic 
Moravskoslezského kraje) dokončován projekt,  který  v daném území  systematicky 
vymezuje  hlavní  trasy  určené  prioritně  pro  nákladní  dopravu  a  současně 
komunikace,  kde  by měl  být  provoz  těžké  nákladní  dopravy  omezen.  Jak  jste  byl 
rovněž  informován,  základním  předpokladem  pro  realizaci  tohoto  projektu  jsou 
však  kladná  stanoviska  všech  správní  orgánů  a  dotčených  subjektů,  která  se 
doposud  nepodařilo  zajistit  -  včerejší  dohadovací  jednání  naznačují,  že  souhlas 
s  řešením  bude  příslušnými  magistráty  a  dopravními  inspektoráty  zřejmě 
vydán a realizaci projektu po naší intervenci povolí.

S pozdravem Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
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Příloha č.37-10

Program oslavy výročí školy
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Příloha č.38-10

Článek“Rajd w Žywocicach-zalążek nowej tradycji“
- Głos Ludu 10.8.2010
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Příloha č.39-10

 Článek“V sobotu uctili oběti životické tragédie“
- Havířovsko 10.8.2010   
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Příloha č.40-10

Informátor č.7/2010
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Příloha č.41-10

Článek“Plavec v barvách OKD slaví další úspěch“
- Horník 24.6.2010



478

Příloha č.42-10

Článek“Zlato a svěťák v barvách OKD“
- Horník 12.8.2010



479

Příloha č.43-10

Článek“Broda překonal světový rekord“
- Havířovsko 17.8.2010    

  



480

Příloha č.44-10

Informátor č.8/2010



481

Příloha č.45-10

Článek“Strážníci z Havířova budou sloužit v Horní Suché“
- Deník 7.7.2010



482

Příloha č.46-10

Článek“Rádi oslavují za každého počasí“
- Zdař bůh 22.7.2010



483

Příloha č.47-10

Článek“Domeček provoněný vaječinou“
- Zdař bůh 24.7.2010



484

Příloha č.48-10

Článek“Hornosušská florbalová mládež se v  Praze neztratila“
- Deník 27.7.2010



485

Příloha č.49-10

Článek“Puchar Lata dla Suchej Górnej“
- Głos Ludu 27.7.2010                   



486

Příloha č.50-10

Článek“Suszanie na Węgrezech i nie tylko“
- Głos Ludu 31.7.2010    

                  



487

Příloha č.51-10

Článek“Dorost Horní Suché splnil svůj cíl a postoupil“
- Havířovsko 13.7.2010



488

Příloha č.52-10

Článek“Vodní lyžaři na sezónu připraveni“
- Havířovsko 13.7.2010    

                  



489

Příloha č.53-10

Tabulka umístění soutěžních družstev v požárním sportu 
O putovní pohár starosty Obce Horní Suchá

Muži

Pořadí Družstvo Čas

1. Mistřovice 15,54

2. Karvina - Hranice 16,16

3. Marklovice 17,03

4. Horní Suchá A 17,58

5. Životice 17,72

6. Bartovice 18,62

7. Stonava 27,03

8. Kozmice A NP

9. Kozmice B NP

10. Louky NP

11. Horní Suchá B NP

Ženy

Pořadí Družstvo Čas

1. Albrechtice 18,91

2. Stonava 23,42

3. Karvina - Hranice 23,83

4. Bartovice 26,95

5. Marklovice NP



490

Příloha č.54-10

Informátor č.9/2010



491

Příloha č.55-10

Informátor č.10/2010



492

Příloha č.56-10

Článek“Zlatému kahanci vévodil opět Dokoupil“
- Deník 24.8.2010



493

Příloha č.57-10

 Článek“Kahanec opět sledovaly tisíce lidí“
- Havířovsko 24.8.2010    

                  



494

Příloha č.58-10

Článek“Rajd do finansowych źródeł“
- Głos Ludu 19.8.2010



495

Příloha č.59-10

Článek“Den horníků slavili v Domečku i senioři z Františku“
- Horník 16.9.2010



496

Příloha č.60-10

Článek“Senioři si s oslavami pospíšili“
-Zdař bůh 16.9.2010                    



497

Příloha č.61-10

Článek“Wykopki, których miało nie być“
- Głos Ludu 12.10.2010



498

Příloha č.62-10

Článek“Výroční schůze poprvé v Domečku“
- Horník 25.3.2010    

                  



499

Příloha č.63-10

Informátor č.11/2010



500

Příloha č.64-10

Informátor č.12/2010



501

Příloha č.65-10

Článek“ Bronisław Firla“
- Głos Ludu 30.10.2010



502

Příloha č.66-10

Článek“Fedrování s folkórem je nejlepší“
- Havířovsko 9.11.2010   

                  



503

Příloha č.67-10

Článek“Svaté Barboře by se Domeček líbíl“
- Zdař bůh 9.12.2010


