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Rozpočet obce byl sice bodem nejdůležitějším, zdaleka však ne 
nejdéle projednávaným. Tím byl soubor námitek podaných společ-
ností Heimstaden jako majoritního vlastníka bytového fondu v loka-
litě „starých“ finských domků k projednávanému Regulačnímu 
plánu FD – Paseky. Zde se totiž ukázalo, že záměry této firmy jsou 
diametrálně odlišné od představ obce a – jak vyplynulo z veřejného 
projednávání regulačního plánu – také většiny obyvatel této kolo-
nie. ZO tedy rozhodlo o vyvolání jednání se zástupci společnosti 
Heimstaden Czech s.r.o. s cílem upřesnění jejich požadavků a nale-
zení kompromisu. Trvá totiž patová situace, kdy obec sice schvá-

Dne 21. 12. se v sále Dělnického domu konalo poslední zasedání 
Zastupitelstva obce Horní Suchá (ZO) v roce 2021. Jeho nejdůleži-
tějším bodem je tradičně projednání rozpočtu obce na následující 
rok. Tento byl také schválen, a to jako schodkový, když předpoklá-
dané příjmy jsou ve výši 121 500 000 Kč a výdaje 191 500 000 Kč. 
Schodek rozpočtu je plně vykryt vlastními prostředky obce, Horní 
Suchá nemá žádný bankovní ani jiný úvěr.

Ze zasedání ZO
lením regulačního plánu může zamezit nové výstavbě dle představ 
společnosti, nemůže jí však zabránit v odstranění staveb finských 
domků v jejím vlastnictví.

Ing. Jan Lipner, starosta obce

Nejobsáhlejším tématem zasedání ZO je vždy majetek obce. Ta 
většinou nemovitosti nabývá, a to jak úplatně, tak bezúplatně. Ten-
tokrát to byl např. odkup pozemků pod vybudovanou komunikací 
Kuncovka od sedmi vlastníků nebo bezúplatný převod pozemků 
pod chodníkem podél železniční tratě od Správy železnic. Na tomto 
ZO však bylo rozhodnuto také o prodeji nemovitostí. Byl schválen 
záměr prodeje finského domku na ul. Finská, jenž se uvolnil po 
zemřelém nájemci. Nabídky na jeho koupi lze podávat do 31. ledna.  
Prodejem roku však bude zřejmě pozemek pod výrobní halou 
společnosti MES (výroba baterií v Průmyslové zóně František). Zde 
již zájemce reagoval na zveřejněný záměr a ZO tedy schválilo 
prodej zastavěné plochy za necelých 10 mil. Kč bez DPH.

V případě zájmu kontaktujte Obec Horní 
Suchou osobně, telefonicky na telefonním 
čísle 596 425 645 nebo e-mailem na 
sekretariat@hornisucha.cz.

• č. 4 o velikosti 0+1, na ul. Sportovní 1345/7, 

V domově s pečovatelskou službou v Horní 
Suché jsou volné dvě bytové jednotky:

Mgr. Petra Horáková, 596 420 292, 
horakova@hornisucha.cz

• č. 1 o velikosti 0+1, na ul. Sportovní 1306/5. 

Uvolněné 
bytové jednotky

Dále vám nabízíme prodloužený den úterý 
8. 2. od 7:30 do 18:00 a sobotu 12. 2. od 8:00 do 
12:00 hodin. Výdej pytlů již byl ukončen.

Občané, kteří si ještě nevyzvedli nádoby 120 l 
na tříděný odpad (papír, plast a sklo), si je 
mohou vyzvednout v areálu údržby obce Horní 
Suchá na ul. Centrum 126 (vedle prodejny dro-
gerie), a to každý pracovní den od 07:30 do 
14:30 hodin. 

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

Vyzvedněte si popelnice na tříděný 
odpad

Upozorňujeme žadatele, aby věnovali zvýšenou pozornost věcné 
a formální správnosti žádosti, vypracovali ji dle „Zásad pro posky-
tování dotací z rozpočtu obce Horní Suchá“, které nabyly účinnosti 
dnem 1. 1. 2016 (tyto jsou zveřejněny na webových stránkách obce 

Obec Horní Suchá vyhlásila dne 13. 1. 2022 dotační program 
„Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní 
Suchá na rok 2022“, jehož cílem je spolufinancování projektů za 
účelem rozvoje kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti 
spolků a církví v obci Horní Suchá. Dotační program s podmín-
kami včetně „Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Horní Suchá“ je 
zveřejněn na internetových stránkách  v sekci www.hornisucha.cz
úřední deska. Žádost si můžete vyzvednout i na sekretariátě 
obecního úřadu.

Termín podání žádosti o dotaci je pouze v termínu od 16. 2. do 
25. 2. 2022. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel 
oprávněn předložit maximálně jednu žádost. 

http://www.hornisucha.cz/dotace) a podmínek vyhlášeného dotač-
ního programu a nezapomněli doložit k žádosti  povinné aktuální
doklady (viz příloha č. 1 výše uvedených zásad, která byla aktuali-
zována usnesením Rady obce Horní Suchá s účinnosti dnem 30. čer-
vence 2021). 

Případné dotazy, týkající se vyhlášení dotačního programu, 
konzultujte, prosím, včas (před podáním žádosti) na tel. 596 410 756, 
paní Slonková.

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

Vyhlášení dotačního programu na rok 2022
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Doplnění ceny stočného pro rok 2022
    V prosincovém čísle Informátoru jsme informovali o změně cen vodného a stočného od 1. ledna 2022, kdy uvedená výše stočného 

platila pro kanalizaci v majetku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Nyní uvádíme cenovou kalkulaci ceny stočného pro občany připojené na 
kanalizaci v majetku obce: 

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

    Jedná se o výši stočného u kanalizace provozované společností SmVaK Ostrava a.s. na základě smlouvy o nájmu a provozování 
kanalizace.

3 3
• voda odvedená (stočné) ve výši 40,82 Kč/m  bez DPH (44,80 Kč/m  vč. DPH).
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V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani 
z nemovitých věcí a chtějí se poradit s úředníky. Osobní kontakt 
však zvyšuje nebezpečí přenosu koronaviru. Vloni se ve stejné 
situaci většina konzultací k podání přiznání zdárně realizovala bez 
osobního setkání s úředníky finančního úřadu, telefonicky nebo 
zasláním e-mailového dotazu.  Toto nahrazení osobních konzultací 
na finančním úřadě a jeho územních pracovištích jinými formami 
poskytnutí odborných informací se osvědčilo. Občané dostali infor-
mace, které potřebovali, daňová přiznání byla podána včas a sou-
časně bylo minimalizováno riziko zvyšování nemocnosti v kraji v důs-
ledku zamezení shromažďování velkého počtu osob na územních 
pracovištích.

Máte problém s přiznáním k dani z nemovitých věcí na rok 2022? 
Využijte níže uvedené informace, volejte na zřízené informační 
linky finančního úřadu nebo posílejte e-maily.  

Občané ani letos o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s prob-
lémy při  vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na 
zaměstnance mohou obracet opět telefonicky na speciálně 
zřízených linkách, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného 
boxu umístěného na každém územním pracovišti. 

Speciální telefonické informační linky zajistí všem tazatelům 
odpovědi na otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních 
poměrů. Odpovídat na dotazy budou na infolinkách zaměstnanci 
útvarů majetkových daní všech územních pracovišť finančního 
úřadu, a to v pracovních dnech denně od 3. ledna 2022. 

Občané i firmy mohou vyřídit od 3. ledna 2022 své dotazy 
ohledně problematiky daně z nemovitých věcí na níže uvedených 
linkách finančního úřadu takto: v pondělí a ve středu od 8:00 do 
17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 - 14:30 hodin a v pátek od 
8:00 do 13:30 hodin.

V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání 
k dani z nemovitých věcí na rok 2022 a také 
možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2022 
prostřednictvím soustředěné inkasní platby 
obyvatelstva (SIPO).  

Povinnost podat přiznání se týká především 
nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, 
bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů 
bytových jednotek převedených v roce 2021 z druž-
stevního do osobního vlastnictví). Do daňového 
přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby 
(budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové 
a nebytové jednotky, které se nachází na území 
Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav 
vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2022.

Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na 
územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších měsících. Otevřena bude od 5. ledna 2022 
pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, Jurečkova ul.

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí FÚ

Více informací k problematice daní je zveřejněno na webových stránkách obce v sekci aktuality.

Finanční úřad informuje k přiznání k dani z nemovitých věcí
na rok 2022

Tak jako každý rok, i letos chceme upozornit žadatelé o obecní byt 
na nutnost aktualizace podaných žádostí.  

Ze schváleného dokumentu „Zásady Obce Horní Suchá pro 
přijímání a vedení žádosti v evidenci žadatelů o obecní byt a pro 
výběr uchazečů o obecní byt“ vyplývá, že žádosti jsou vedeny v sez-
namu žadatelů o obecní byty po dobu jednoho kalendářního roku. 

Aktualizaci žádosti o byt je možné provést do 31. 1. 2022 osobně, 

Pokud tedy žadatel do data 31. 1. následujícího roku neoznámí  na 
adresu  Obecního úřadu Horní Suchá stanovisko, že i nadále trvá na 
své žádosti, bude ze seznamu žadatelů vyřazen.

vždy v úřední dny pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 
do 16,30 hodin, v případě, že se v těchto termínech nemůžete dostavit, 
můžete si domluvit jiný termín telefonicky na čísle 596 420 181. 

Aktualizovat žádost můžete i jiným způsobem, a to písemně 
dopisem, datovou zprávou (do datové schránky) nebo e-mailem 
opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu Obce 
Horní Suchá. Po uplynutí termínu 31. 1. 2022, budou všechny 
žádosti občanů, kteří svou žádost neaktualizovali, z evidence 
vyřazeny. Bc. Iveta Martiníková, tel. 596 420 181, 

martinikova@hornisucha.cz

Upozornění na aktualizaci žádosti 
o sepsání nájemní smlouvy na byt 
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kultura

Gregorovi Jiřka a Rosťa – Nespoutaný 
Balkán a okolí.

Klabouchová Petra – Prameny Vltavy; 
Steinbauer Boris – Neřád; Březina Jiří – 
Mizení; Dušánková Šárka – Volavka.

V prosinci 2021 jsme nakoupili do naší 
knihovny 26 knih a dodali 50 knih z polského 
fondu KC.  

Česká beletrie

České detektivky

Naučná literatura 

Javůrek Štěpán – Nebe nad Perninkem; 
Jakoubková Alena – Manžel a záhadná 
blondýna; Nesvačilová Petra – Skutečná; 
Salivarová Zdena – Honzlová; Kraus 
František R. – A přiveď zpět naše 
roztroušené; Třeštíková Radka – Tajemství.

Nové knihy v knihovně 

Bryndza Robert – Propast smrti; King 
Stephe – Později; Deaver Jeffery – Poslední 
důkaz.

Světové detektivky

Světová beleterie
Keleová-Vasilková Táňa – Zrcadlo; 
Benková Jana – Zaměstnání: MÁMA; 
Nikolai Maria – Čokoládovna; Sparks 
Nikolas – Návrat; Taylor Mary Ellen – Staré 
s í d l o ;  Ta y l o r  M a r y  E l l e n  –  D ů m 
v zátoce.

Kinney Jeff - Deník malého poseroutky 16.

Kolektiv autorů – Odvaha je volba. 

 Bc. Miluše Bulavová, tel. 732 693 872, 

Pro mládež 

Pro děti

Komiks pro děti

Peroutková Ivana – Ukradené housle; 
Drijverová Martina – To kvůli mně; 
Janišová Ivana – Popletený svět; Míková 
Marka – Pohádky na předpis.

knihovna@hornisucha.cz
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Zažijte více v Těšínském Slezsku

Ing. Radka Bocková, destinační manažer turistické oblasti Těšínské Slezsko
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

Slevová karta Těšínské Slezsko Region Card poskytuje 
návštěvníkům slevy na ubytování ve vybraných hotelech 
a penzionech, dále na wellness procedury, skipasy, na 
vstupy do bazénů, do muzeí, na rozhledny a na další turis-
tické atrakce. Výše slev dosahuje i 100 %.

Na webových stránkách www.tscard.cz je uveden přehled 
slev z různých oblastí. V oblasti ubytování lze dosáhnout až 
na 30 % slevy. Výše slev na vstupy do wellness center, na 
bazény či jiná sportoviště se pohybují kolem 20 %. S kartou 
se můžete vydat rovněž za kulturou a poznáním. Zámek 
Fryštát mohou držitelé karty navštívit zdarma – získají totiž 
100 % slevu ze vstupného a navíc pro druhou osobu získají 
50 % slevu ze vstupného na prohlídku. Láká vás procházka 
přírodou, chystáte se na hory? I zde nezapomeňte na svou 
Těšínské Slezsko Region Card. Nabízí slevy ze vstupného 
na rozhlednu nebo na skipasy. 

Kartu lze získat v síti informačních center od Mostů u Jab-
lunkova po Bohumín nebo u smluvních partnerů, a to jako 
bonus k ubytování. Více informací zájemci najdou na webu 
www.tscard.cz nebo www.tesinskeslezsko.cz. Kartu je 
možné také získat v rámci speciálních akcí. Sledujte 
facebookovou stránku a Instagram Těšínské Slezsko pro 
všechny. Najdete zde mj. zajímavé tipy na výlety a informace 
o zajímavých kulturních a sportovních akcích v Těšínském 
Slezsku.

Přehled aktuálních slev na webu 

www.tscard.cz/sluzby-se-slevou/?all=1. 

QR kód 
s přehledem 

všech aktuálních slev:
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Pět let se na Štědrý den setkávali sousedé na 
hornosušské ulici, aby si spolu zazpívali 
vánoční písně, povykládali si, zavzpomínali. 
Pak do toho vstoupil covid a setkávání 
přerušil.

A tak se dala dohromady skupina třinácti 
přátel a na Štědrý den v pravé poledne, když 
dozněly zvony na kostele sv. Josefa, se před 
obyvatele domků s pečovatelskou službou 
postavil smíšený sbor a zpíval vánoční písně, 
které byly prokládány slovy o historii Vánoc.

Vloni, uprostřed léta, se zrodila myšlenka 
potěšit vánočními písněmi seniory v domcích 
s pečovatelskou službou pod obecním 
úřadem, navodit písněmi tu krásnou vánoční 
atmosféru, potěšit ty, kteří se v dnešní složité 
době nikam nedostanou.

Bylo zajištěno i tradiční vánoční občerstve-
ní, cukroví sladké i slané, vánočka, ale i svařá-
ček, který zajistil jeden z kamarádů a který 
nás všechny rozehřál stejně jako písně, jež 
prohřály naše duše.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
účinkujícím i zúčastněným posluchačům. 
Bylo to moc pěkné setkání.

Protože se nám dobře zpívalo a chceme 
pokračovat, nabízíme všem, kteří mají rádi 
hudbu a zpěv, aby doplnili naše řady. Znalost 
not není podmínkou. Důležitá je láska ke 
zpěvu.

Začínáme 27. ledna. Bližší informace na 
tel. čísle 604 786 072.

              
           Mgr. Milena Tvardíková

Vánoční zpívání trošku jinak

Novoroční koncert Ženského pěveckého sboru Šárka

Mgr. Milena Tvardíková

Ve čtvrtek 13. ledna se uskutečnil v kostele sv. Josefa novoroční koncert sboru 
Šárka pod vedením dirigentky Dagmar Heroutové, která vede sbor již 18 let. Na 
kytaru hrál a sóla zpíval Jaroslav Holeš, který se sborem spolupracuje rovněž 
řadu let.

Jako hosté vystoupili žáci ze ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně a ZUŠ Leoše 
Janáčka v Havířově. Klarinetisté Matěj Tůma, František Pokorný a basklari-
netista Robin Slonka, které připravil pan učitel Martin Ševčík, vystoupili veřejně 
takto poprvé. Dalším hostem bylo komorní složení členů Folklorního souboru 
Jagár pod vedením primáše Jiřího Pospěcha. Folklorní soubor Jagár z Havířova 
byl založen v roce 2007 jako cimbálová muzika, jejíž členové vyrostli v dětském 
folklorním souboru Vonička v Havířově. Postupně se cimbálová muzika 
rozrůstala, v současné době má přes dvacet členů. 

Letošní rok byl z důvodu koronavirové situace na adventní a vánoční koncerty 
velmi chudý, a tak si účinkující i posluchači koncert určitě vychutnali. 
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Komunitní centrum

Poslední akcí v Klubíku byla vánoční besíd-
ka, na které děti dostaly drobné dárky, které 
našly pod vánočním stromečkem.

Poradna Spolku Tulipán pomáhá při řešení 
situací, se kterými si lidé z Horní Suché nevědí rady 
a mohou se tedy na ni obracet každý všední den. 

Vanda Holubová

S maminkami dětí jsme připravili skoro 300 
balíčků, které jsme rozdali 5. prosince v rámci 
Mikulášské nadílky. Nejdříve jsme s Mikulá-
šem a jeho pomocníky navštívili seniory z pečo-
vatelských domů v Horní Suché a předali jsme 
jim nadílku. Ohlas byl velice pozitivní, což nám 
udělalo obrovskou radost. Poté jsme s Mikulá-
šem zamířili na dětské hřiště mezi finské 
domky. Spolek Velká náruč připravil pro 
příchozí pěknou podívanou, děti zazpívaly a za-
recitovaly a připravily tak pro všechny moc 
příjemnou předvánoční atmosféru. Mezitím 
Mikuláš se svými pomocníky rozdal balíčky 
dětem, které se také mohly povozit na koníkovi 
nebo poníkovi, které přivedl pan Berki, za což 
mu děkujeme. 

Poradna

Listopadový měsíc byl v komunitním centru 
Spolku Tulipán plný příprav na Vánoce. 
Maminky spolu s pracovníky spolku tvořily 
vánoční výzdobu, vyráběly adventní věnce, 
svíčky a různé další vánoční dekorace. Děti  
připravovaly komunitní centrum na příchod 
Ježíška. Pekly cukroví, zdobily stromeček a svý-
mi výtvory vyzdobily klubovnu. Své volné 
chvíle trávily v klubovně s pracovníky, spo-
lečně tvořily, hrály společenské hry a užívaly si 
společný čas. 

Děkujeme obci Horní Suchá za finanční 
podporu. Všem přejeme vše nejlepší v novém 
roce 2022.

Pomáháme například v sepisování různých 
žádostí včetně insolvenčních návrhů, rozvodů, 
výživného, pracovněprávních problémů, soci-
ální dávek, s pěstounskou péčí a dalšími 
problémy. 

Kontakt na pracovnici poradny: Bc. Tereza 
Sadok, DiS, tel. 608 567 552.
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Listopad a prosinec 
v Tulipánu
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V lednu své významné výročí slaví tito občané:

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

Antonie Biedrawová (94), Evženie Klodová (85),

Mária Ondrová (80) a Daniel Valas (80)

Rok 2021 byl pro Velkou náruč, z.s. úspěš-
ný, i když na začátku byl omezen nařízením 
vlády. My jsme nelenili a setkávali jsme se on-
line. Od května jsme byli opět v plném  provozu.

V červnu jsme jeli na výlet do obce Úvalno, 
který jsme spojili s celodenním vystoupením 
na akci Den dětí.

Leden 2022 jsme odstartovali úspěšným 
vystoupením v MŠ. O dalších akcích vás 
budeme informovat prostřednictvím Infor-
mátoru.

Školní rok jsme zahájili víkendovým sou-
středěním v Karviné. V říjnu jsme pro rodiče 
uspořádali vystoupení, pozvání také přijali 
ředitelka Nadace OKD Karolína Preisinge-
rová, náš starosta Ing. Jan Lipner a Milan 
Ferenc. Dále jsme jeli do Olomouce, náš cíl 
byla Pevnost duchů, kde si děti užily nejvíce, 
nechyběla ani stezka odvahy, kterou 
postoupili jen ti nejodvážnější. V listopadu 
jsme se přihlásili do soutěže „TALENT 2021“ 
který proběhl on-line a my jsme získali druhé 
místo za muzikál Červená Karkulka a cenu 
sympatie za další vystoupení, které děti 
předvedly. V prosinci nechyběla Mikulášská 
nadílka a Vánoční besídka.

Děkujeme všem za důvěru a podporu, které 
si vážíme.

Můžete také navštívit na naše internetové 
stránky FB, Instagram, https://velkanaruc.cz/.

Renáta Češková, Velká náruč, z. s.

Letní prázdniny byly bohaté na akce po celé 
dva měsíce: příměstské soustředění, vystou-
pení po Moravskoslezském regionu, víceden-
ní soustředění, turistické a poznávací výlety.

Ohlédnutí – Velká náruč  
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