Mgr. Josef Běhan
kronikář

Ing. Jan Lipner
starosta
1

2

Rok 2005 byl pro Obec Horní Suchá velmi významný. V tomto roce
totiž naše obec oslavila 700. výročí svého založení.
Jen pro osvěžení paměti: Název obce „Horní Suchá“ se poprvé objevuje v roce 1305. Původ názvu obce není dosud objasněn, bylo by krásné
věřit lidové pověsti, podle níž stála na mýtině osamocená suchá borovice
a toto místo dostalo název „Suchá Polana“. Když borovice vlivem povětrnostních vlivů spadla, lidé ji spálili a koncem XII. století se na Suché Polaně usadili, založili osadu a nazvali ji „Suchá“. Obec se rozkládá na březích řeky Sušanky, jejíž okolí bylo v dávných dobách pokryto hustými lesy
s množstvím zvěře. To byly podmínky příznivé k trvalému osídlení.
Letošní rok byl přímo nabitý kulturními, sportovními i jinými událostmi, jimiž chtěli obyvatelé obce i organizace toto významné výročí oslavit.
K tomuto výročí vydala obec knihu s názvem „Horní Suchá 1305–
2005“. V předmluvě této knihy starosta obce Ing.Jan Lipner mimo jiné
říká:
„…Shodou okolností jsme opět na začátku století a současně zhruba
rok po vstupu České republiky do Evropské unie, tj. v období výrazných
změn. Nemyslím si však, že se opět objeví nějaký schopný feudál, či snad
že bude dokonce na území obce opět nalezen nějaký hodnotný nerost. Přesto jsem přesvědčen, že naznačený časový sled pozitivních období bude zachován. Největším bohatstvím obce totiž nejsou naleziště nerostných surovin, ale schopní a pracovití lidé, kteří v ní žijí. To oni dokázali, přes všechny osudové zvraty, že Horní Suchá si své místo na slunci zaslouží a dál se
úspěšně rozvíjí. Budiž jim za to dík…“
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II. Činnost obecního zastupitelstva
II.1. Orgány obce a jejich složení
Složení orgánů obce nedoznalo podstatných změn.
ZO dne 13. 12. 2006 odvolalo na vlastní žádost p.Pavlínu Dostálovou
z funkce člena finančního výboru a na její místo zvolilo p.Karla Krainu.

Jan Lipner, Ing.
starosta – kandidoval
za SNK

Josef Žerdík
místostarosta –
kandidoval za SNK

Petr Chlebik, Ing.
člen RO, člen KaSK,
kandidoval za SNK

Karol Siwek, Ing.,
člen RO, člen finančního výboru, kandidoval
za ČSSD
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Josef Kocur, člen RO
člen kontrolního
výboru, člen KaSK,
kandidoval za KSČM

Anna Býmová, MUDr.,
členka ZO, kandidovala za
SNK

Evžen Kiedroň, JUDr,
člen ZO, předseda výboru
pro národnostní menšiny,
kandidoval za Coexistencii

Blanka Richterová,
členka ZO, členka KaSK,
kandidovala za SNK

Marek Chlup, Ing., člen ZO,
člen kontrolního výboru,
kandidoval za ČSSD

Dáša Pastuchová, MUDr.,
členka ZO, kandidovala za
ČSSD

Vladislav Pilch, člen ZO,
předseda kontrolního výboru,
kandidoval za KSČM

Kristina Mrózková, Mgr.,
členka ZO, kandidovala za
ODS

Evžen Faja, člen ZO,
člen finančního výboru,
kandidoval za KSČM

Jan Galuszka, Ing., člen ZO,
člen KaSK, kandidoval za
SNK

Alfréd Lotter, člen ZO,
předseda finančního výboru,
kandidoval za KDU-ČSL
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II.2. Organizace obecního úřadu
Starosta: Ing. Jan Lipner
Místostarosta: Josef Žerdík
Sekretariát: Dorota Lukeszová
Finance a majetek: Halina Fialová
Matrika: Irena Korecká
Veřejné osvětlení, doprava,veřejná zeleň,
životní prostředí: Věra Kývalová
Účetnictví: RNDr. Romana Bandíková
(p. Iveta Martiníková zástup po dobu neplaceného volna)
Školství,byty,nebytové prostory: Iva Káňová
Přestupky: Karla Hermanová
Sociální služby, odpady: p.Malerzová
Stavební: Karla Hamplová
Stavební: Ing. Marie Sobolová
Investor: Mária Sládečková
Mimo obecní úřad sídlí:
Knihovna: Anna Pilchová
Správce obřadní síně a hřbitova: Rudolf Moldrzyk
Správce sportovní haly: Miroslav Klímek
Správce Průmyslové zóny František: Ing.Jan Wdówka
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III. Důležité body ze zasedání Rady Obce Horní Suchá
(dále jen RO), Zastupitelstva Obce Horní Suchá (dále jen ZO),
výborů a komisí v roce 2005
Poznámka: Kompletní zápisy ze zasedání všech jejích orgánů
jsou uloženy v archivu Obce Horní Suchá.
Poznámka: Při uzavírání smluv, pokud není uvedeno jinak, Obec Horní
Suchou zastupoval Ing.Jan Lipner, starosta obce.
RO dne 13. 1 .2005
– Pojmenování příjezdové komunikace k areálu bývalého dolu František. RO Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení pojmenování příjezdové komunikace k areálu bývalého dolu František jako ulice
„U Františka“.
Poznámka: ZO změnilo název ulice „U Františku“ na ulice „Na Františku“.
– Rada obce Horní Suchá po zhodnocení nabídek na zpracování podkladů pro žádost o dotaci na akci „Průmyslová zóna František“ schválila nabídku OSA projekt s. r. o., Kafkova 1133/10, Ostrava-Moravská Ostrava. Předmětem nabídky je vypracování podkladů, které budou sloužit jako součást žádosti o kofinancování projektu ze strukturálních fondů EU programu Reality Ministerstva průmyslu a obchodu za celkovou
cenu 224 910,- Kč včetně DPH. Současně schválila podání žádosti k Moravskoslezskému kraji o poskytnutí dotace na spolufinancování těchto
podkladů
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o pronájmu elektro zařízení
uzavřenou mezi DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, Ostrava-Vítkovice zastoupený Ing. Josefem Havelkou, vedoucím o. z. ODRA a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem
elektro zařízení v areálu dolu František na dobu určitou od 1. 2. 2005 do
31. 12. 2005 za cenu 30 000,- Kč + DPH měsíčně.
Poznámka: Diamo, s. p. tímto zůstalo v areálu jako provozovatel lokální
distribuční soustavy elektrické energie.
– Rada obce Horní Suchá schválila zvýšení odměny hudebníkům a pěveckému doprovodu při svatebních obřadech nebo vítání občánků z 250,- Kč
na 400,- Kč za jeden obřad s účinností od 1. 1. 2005.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou mezi spol. CENTR GROUP, a. s., nám. Sv. Čecha 3, Ostrava-Přívoz zastoupenou Romanem Pajonkem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je střežení osob a majetku v areálu dolu
13

František v Horní Suché na dobu určitou od 1. 2. 2005 do 30. 6. 2005 za
cenu 83,- Kč + DPH za 1 hodinu služby strážného se služebním psem.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru paní Pavlíne Vostré, Spodní 608, Horní Suchá ve výši 2 247,- Kč na pobyt s postiženým dítětem v Dětském centru v Českém Těšíně.
RO dne 27. 1. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zpracování mezd uzavřenou mezi ECOAR, spol. s r. o., E. Krásnohorské 4/1298, Havířov-Podlesí, zastoupenou Ing. Annou Gališinovou a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je zpracování mezd pro Obec Horní Suchá za cenu za zaměstnance/měsíc 160,- Kč bez DPH, cena za neuvol. zastupitele 0,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenu za užívání prostoru při vystavení zemřelého ve smuteční obřadní síni v Horní Suché takto:
pracovní den:
reprodukovaná hudba 200,- Kč + 100,- Kč
den pracovního klidu:
reprodukovaná hudba 300,- Kč + 100,- Kč
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000,- Kč panu Filipu Swětíkovi, Stonavská 163, Horní Suchá na reprezentaci na Mistrovství světa v latinsko-amerických tancích v rakouském
Welsu, dne 23. 4. 2005.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. SECAR Silesia. s. r. o., Ostrava na ochranu objektů v areálu František v Horní Suché za cenu 14 000,- Kč včetně DPH měsíčně na dobu 6 měsíců a to od
1. 2. 2005.
ZO dne 31. 1. 2005.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje bezúplatný převod těžní
věže F4 Skip v areálu bývalého Dolu František v Horní Suché do majetku obce.
RO dne 10. 2. 2005
– Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru provedení
změny rozpočtu na rok 2005 v položce č. 5222 Ostatní záležitosti kultury – neinvestiční dotace občanským sdružením a to navýšením částky
z 300 000,- Kč na 400 000,- Kč.
Poznámka: Jedná se o navýšení dotací občanským, sportovním a jiným
organizacím působícím v obci, které mají možnost, po zpracování a schvá14

lení projektu, o dotaci požádat. Základní školy dostávají dotaci přímo
v rozpočtu.
– Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválení poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč TJ Dolu František v Horní Suché na úpravu travnaté plochy.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla na základě vyúčtování dotace, která
byla v roce 2004 poskytnuta ve výši 5 000,- Kč „Harcerstwu polskiemu
w Republice Czeskiej“, na předložené kulturní a sportovní projekty, o vrácení části dotace ve výši 2 037,- Kč. Důvodem je neschválená změna využití dotace (fin. prostředky využity na úhradu materiálových nákladů),
předložení vyúčtování po stanoveném termínu a nevrácení nesprávně použitých finančních prostředků na účet obce do 31. 12. 2004.
– Rada obce Horní Suchá schválila změnu rozpočtu č. 1/2005. Úprava se
týká navýšení o 2 131 000,- Kč z důvodu financování nákladů spojených
s převodem a provozováním Průmyslové zóny František.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s „Návrhem sociálně právní ochrany dětí k zajištění volnočasových aktivit dětí z málo podnětného sociálního prostředí“ předloženým Statutárním městem Havířov. Jedná se o realizaci letního reedukačního tábora pro dětí s trvalým bydlištěm v Horní
Suché (asi 20 dětí), kde orientační cena 14-ti denního pobytu na jedno dítě
je 7 000,- Kč, celkové náklady pak činí 150 000,- Kč z prostředků obce.
Rada obce požaduje přesnější informace o specifikaci nákladů na jedno
dítě v případě poskytnutí této neinvestiční dotace.
Poznámka: Tábor se uskutečnil až v roce 2006.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční podpory regionální organizaci UNIE ROSKA, Na Stuchlíkovci 698, Orlová-Lutyně ve výši 2 000,- Kč. Tato organizace pomáhá postiženým roztroušenou
sklerózou, kromě jiného i občanům obce Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000,- Kč panu Marku Swětíkovi, Stonavská 163/70, Horní Suchá, reprezentantovi mezinárodní třídy M v latinsko-amerických tancích.
Poznámka: Marek Swětík a Filip Swětík jsou bratři.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
3 000,- Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů v Horní Suché na
rozvoj včelařství a léčbu včel.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5 000,- Kč panu Ondřeji Brodovi, Stavební 1220/8, Horní Suchá, reprezentantovi v plavání a dvojnásobnému mistrovi ČR.
– Rada obce Horní Suchá schválila na základě zákona o ochraně ovzduší
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Nařízení Obce Horní Suchá č. 1/2005 o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv a to uhelných kalů.
– Rada obce Horní Suchá pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera zahájením jednání se Statutárním městem Havířov o možnosti spolufinancování, výstavby a rekonstrukce objektů v areálu bývalého Dolu František v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá stanovila dle bodu č. 3.4. Smlouvy o dílo
č. 06/2004 ze dne 6. 7. 2004 uzavřené mezi firmou Ing. Aleš Olšar, STAO,
Hlavní tř. 69, Havířov-Město a Obcí Horní Suchá maximální objem prostavěnosti ve výši 7 361 000,- Kč včetně DPH od započetí stavby „Půdní
vestavba polské ZŠ v Horní Suché, stavební úpravy ZŠ polská ul. Těrlická
v Horní Suché včetně venkovních úprav a hřiště“ do 31. 3. 2005.
ZO dne 15. 2. 2005
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
– informace správce Sportovní haly p. Miroslava Klímka
– informace odboru sociálních věcí Statutárního města Havířov přednesené Mgr. Vandou Gradkovou k možnostem financování pobytu dětí
v reedukačním táboře z rozpočtu obce Horní Suchá
– informace z jednání Rady Obce Horní Suchá
– informace z jednání Finančního výboru
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá volí p. Annu Sikorovou, Černá cesta 13/513, Horní Suchá přísedící Okresního soudu v Karviné na volební
období 2005–2009.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2005.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku parc.
č. 617/13 v kat. území Horní Suchá do majetku obce (dědictví po p. Marii Wytrzensové) za cenu 45,- Kč za m2.
Poznámka: Pozemek je rezervou na eventuelní rozšíření hřbitova, zároveň rozšíří ochranné pásmo hřbitova.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 247 v kat. území Horní Suchá od manželů Zuzany a Rostislava Radových, Hornosušská 21/97, Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemek, který je součástí budoucí cyklotrasy kolem Sušanky – pod OKD-Doprava.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje pojmenování příjezdové komunikace k areálu bývalého Dolu František jako ulice „Na Františku“.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemků vede16

ných ve zjednodušené evidenci původ PK (432), PK (434), PK (435/12),
PK (435/13) v katastrálním území Horní Suchá do majetku obce za cenu
352 618,- Kč.
Poznámka: Pozemky tvoří park mezi obecním úřadem a požární zbrojnicí.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje nabídku odkoupení pozemku parc.č. 1563/1 LV č. 495 katastrálním území Horní Suchá o výměře 6 732 m2 – vlastníci Prymusová Ela, Těrlická 500/41, Horní Suchá,
Jagoš Edvard, Přemyslova 1267/11, Havířov-Podlesí a Jagoš Roman,
Spodní 580/39, Horní Suchá.
Poznámka: Pozemek se nachází u nádraží českých drah na ulici Brigádnické.
RO dne 24. 2. 2005
– Rada obce Horní Suchá vyslechla prezentaci spol. IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava na vypracování projektové dokumentace odkanalizování
obce. Tato firma projektuje v Albrechticích i v Havířově, nabízí proto slevu při vypracování projektové dokumentace. Nabídky vypracování projektové dokumentace na tuto akci předložily také společnosti KONEKO
spol. s r. o., Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory a Hutní projekt
Ostrava a. s., 28. října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory. celkové nabízené ceny:
IGEA s. r. o.: 1 371 000,- Kč
KONEKO spol. s r. o.: 1 824 865,- Kč
Hutní projekt Ostrava, a. s.: 1 800 000,- Kč
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Josefa Urbana, soudního znalce, znalecká kancelář, Pospolitá 47, Ostrava-Zábřeh na
ocenění nemovitostí průmyslové zóny v areálu bývalého Dolu František
v Horní Suché za cenu 50 000,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá
na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Amfiteátr ve
sportovním areálu TJ dolu František v Horní Suché“ za cenu 78 540,- Kč
vč DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá
na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Sportoviště
u ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché“ za cenu 69 020,- Kč vč DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá na
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zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Stavební úpravy
včetně úprav ÚT, EL, ZTI, v knihovně ZŠ polské na ul. Sportovní v Horní Suché“ za cenu 34 510,- Kč vč DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá
na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Přístavba šaten u sportovní haly na ul. Těrlické v Horní Suché“ za cenu 85 680,- Kč
vč DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá
na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Oprava stropu a podlahy kuchyň školní jídelny při ZŠ české ul. Těrlická v Horní Suché“ za cenu 11 900,- Kč vč DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi DIAMO, státní podnik, o. z. ODRA, Sirotčí 1145/7, Ostrava zastoupenou
Ing. Josefem Havelkou a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je nákup Transformovny pod jídelnou TR1 OE č. 197 a Kioskové trafostanice TR2 OE č. 209 v areálu Dolu František za cenu 2 253 860,- Kč včetně
DPH do majetku obce.
Poznámka: Předmětem bezúplatného převodu ze státu na obec mohou být
dle platného zákona pouze nemovitosti. Trafostanice byla, bohužel, vedeny jako majetek movitý. Pro zajištění provozu je bylo nutno odkoupit.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou s Karlem
Ježkem, Q-ELEKTRIK, U dvoru 5/1229, Ostrava a Obcí Horní Suchá.
Předmětem smlouvy je údržba, preventivní prohlídky a revize podle plánu ročních kontrol, zajišťování nepřetržité služby na rozvodnách vn, zajišťování technického dozoru a vedení provozní dokumentace na lokalitě
František v Horní Suché za maximální cenu 390 372,40 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřený
mezi p. Milanem Pěgřímem – FOTO REPORT, Opletalova 608/2, Havířov-Šumbark a Obcí Horní Suchá. Předmětem dodatku je změna rozsahu knihy, kterou výše uvedena firma vyrobí, vydá a dodá obci, změna
ceny na 420 462,- Kč včetně DPH.
RO dne 10. 3. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským,
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hejtmanem kraje a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelově určené dotace pro projekt regenerace lokality bývalého dolu František v Horní Suché v maximální výši 320 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru Janu
Kocurovi ve výši 4 000,- Kč a Petře Kocurové ve výši 6 000,- Kč oba bytem Těrlická 6, Horní Suchá za příkladnou reprezentaci obce ve vodním
lyžování.
– Rada obce Horní Suchá schválila udělení odměny k jubileu ve výši
4 000,- Kč řediteli Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché Mgr. Bohdanu Prymusovi z důvodu dovršení padesáti let věku.
Návrh a výše odměny je v souladu s Kolektivní smlouvou.
– Rada obce Horní Suchá schválila Autorskou smlouvu č. P006 o spolupráci na realizaci projektu „Comenius – Podpora kultury v EU“ uzavřenou mezi Divadlem Klauniky Brno, Orlí 1, Brno zastoupené Ing. Zdeňkem Mazáčem, ředitelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je
uspořádání představení „Don Quijote de la Mancha“ dne 8. 4. 2005 za
cenu 10 000,- Kč.
Poznámka: V den představení se uskutečnil pohřeb papeže Jana Pavla II.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s následujícími informacemi
Ing. Jana Lipnera ohledně budoucí průmyslové zóny:
– do konce března podat žádost o poskytnutí dotace na vybudování infrastruktury o celkových nákladech 130 000 000,- Kč, z čehož obce žádá
o 96 % těchto nákladů
– druhá žádost podána na stavbu nové haly, celkové náklady cca
25 000 000,- Kč
– třetí žádost – rekonstrukce stávajících objektů
RO dne 24. 3 .2005
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a:
AGADAN spol. s r. o., Stonavská 54/17, Horní Suchá
BEFRA ELECTRONIC, s. r. o., K Prádlu 858, Horní Suchá
OKD, DPB a. s., Rudé armády 637, Paskov – paušální odběr
v kanceláři
OKD, DPB a. s., Rudé armády 637, Paskov – provoz degazace
Miroslav Balšán, Purkyňova 5, Havířov-Město
OKD Doprava a. s., Nádražní 93/2967, Ostrava-Moravská Ostrava
OKD, a. s. člen koncernu KARBON INVEST, Správa majetku, Gregorova 3/2582, Ostrava Otto Mayer
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Jedná se o průmyslový vodovod a kanalizaci v areálu dolu František.
Cena vodného a stočného byla stanovena na 48,- Kč/m3.
– Rada obce Horní Suchá schválila provedení energetického auditu budovy Základní školy na ulici Těrlické č. p. 969, jelikož celková roční spotřeba energií činí 1 730,90 GJ. Zároveň požádala ředitele ZŠ o předložení
návrhu financování auditu.
– Rada obce Horní Suchá schválila výsledek hospodaření za rok 2004 Základní školy Horní Suchá, Těrlická 969, okres Karviná, příspěvková organizace ve výši minus 116 866,79 Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního
fondu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. v platném znění.
– Rada obce Horní Suchá schválila výsledek hospodaření za rok 2004 Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Těrlická 407, okres Karviná, příspěvková organizace ve výši minus
71 386,18 Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu.
– Na základě požadavku zhotovitele stavby OKD, Rekultivace, a. s., Dělnická 41/884 Havířov-Prostřední Suchá, vybudovat „Sběrný dvůr komunálního odpadu a vytříděných nebezpečných složek z komunálního odpadu“ v katastrálním území Horní Suchá, rada obce Horní Suchá souhlasila s vybudováním dvou připojení na místní komunikaci ul. Chrost na
parcele č. 431, napojení bude přes pozemek na parcele č. 436 jejímž vlastníkem je Obec Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá stanovila ceny pohlednic a pexesa s motivem
obce Horní Suchá takto:
– pohlednice 5,- Kč,
– pexeso 20,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finanční dotace na dofinancování provozních nákladů Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka v celkové výši 21 000,- Kč pro tyto původní obyvatele obce:
Anna Irimiová, Otto Lit a Hildegarda Pawlasová.
Mimořádné zasedání RO dne 29. 3. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi Klubem hornických důchodců Dolu František, o. s., Horní Suchá zastoupený p. Janem Bardoněm a Obcí Horní Suchá. Předmětem
smlouvy je pronájem objektu bez č.p. v areálu bývalé mateřské školky na
ul. Vnitřní v Horní Suché a navazující část pozemku na dobu neurčitou
za cenu 6 000,- Kč ročně.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi SLD REACONT, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Os20

trava zastoupený Juliusem Vidou, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem průmyslového objektu bez č.p. na pozemku
parc. č. 1055/31 o výměře 879 m2, zastavěná plocha a nádvoří za cenu
60,- Kč za m2 užitné plochy ročně a průmyslového objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 1055/69 zastavěná plocha a nádvoří za cenu 100,- Kč za
m2 vše v katastrálním území Horní Suchá na dobu určitou, a to na 5 let.
Poznámka: Všechny objekty se nachází v areálu Průmyslové zóny František.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi REACONT Trade s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava zastoupený Juliusem Vidou, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem průmyslového objektu bez č.p. na pozemku
parc. č. 1055/32 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Horní
Suchá za cenu 60,- Kč za m2 užitné plochy ročně, na dobu určitou, a to na 5
let.
Poznámka: Objekt se nachází v PZF.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi REACONT, Trade s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava
zastoupený Juliusem Vidou, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem
smlouvy je pronájem objektu bydlení č.p. 323, na pozemku parc. č. 1056,
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Horní Suchá za cenu
100,- Kč za m2 užitné plochy ročně, na dobu určitou, a to na 5 let.
– Rada obce Horní Suchá schválila Nájemní smlouvu uzavřenou mezi
p. Markem Swaczynou, 6. srpna 1207/16b, Horní Suchá a Obcí Horní
Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1055/1
a části NP v průmyslovém objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 1055/28
za cenu 30,- Kč za m2 u odstavné plochy, 300,- Kč za m2 u nebytových prostor, na dobu neurčitou.
Poznámka: Parcely a objekt se nachází v PZF.
RO dne 7. 4. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Fa
Gara Martin, Strmá 12a, Havířov-Bludovice a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je „Rekonstrukce stávající střechy včetně dohodnutých
oprav dle cenové nabídky z položkového rozpočtu“ objektu správní budovy v areálu Dolu František za cenu 79 566,- Kč včetně DPH, zároveň
bude vyplacena záloha ve výši 30 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení odkoupení pozemku parc. č. 1041/2 v k.ú. Horní Suchá od TJ Dolu Franti21

šek do majetku obce za cenu 245 000,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na stavbu „Amfiteátru“.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2005 ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu
František Horní Suchá.
RO dne 14. 4. 2005
–Rada obce Horní Suchá posoudila návrh obsahu knihy k výročí 700 let
vzniku obce a konstatovala následující:
– v obsahu zdůraznit kdo co psal – udělat obsah
– nepřekládat cizí názvy a jména
– vyvarovat se zkratek
–očíslovat fotografie
– dopsat článek – závod 3 dolu Darkov – 9. květen
– domluvit korekturu polského textu
– původní texty předat p. Pěgřímovi do 20. 4. 2005
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení využití objektu bývalé mateřské školy na ul. Vnitřní jako zařízení pro sociální
účely domova pro seniory provozovaného občanským sdružením Slezská
humanita, Karviná-Nové Město.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 306/2, 306/7, 306/8 a rozestavěné stavby
na pozemku parc. č. 306/7 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce za maximální cenu 1 500 000,- Kč od Ahold Czech Republic a. s.
Poznámka: Pozemek je v prostoru křižovatky „U Dvora“, bývalý park
před kulturním domem.
– Rada obce Horní Suchá schválila zadávací podmínky pro podání nabídek realizace stavby amfiteátru v areálu TJ dolu František v Horní Suché.
Mimořádné zasedání RO dne 19. 4. 2005
– Rada obce Horní Suchá vyhodnotila nabídky na realizaci stavební zakázky „Amfiteátr v areálu TJ Dolu František v Horní Suché“ a vybrala
nabídku uchazeče HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá za
cenu 1 980 609,80 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá vybrala jako dodavatele pro zakázku zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Odkanalizování a čištění odpadních vod obce Horní Suchá“ uchazeče IGEA s. r. o., Na Valše 47/3, Ostrava-Přívoz za cenu 1 541 407,- Kč včetně DPH.
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ZO dne 19. 4. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí :
– informace z jednání Rady Obce Horní Suchá
– informace z jednání Finančního výboru
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje využití objektu bývalé mateřské školy na ul. Vnitřní jako zařízení pro sociální účely domova pro
seniory provozovaného občanským sdružením Slezská humanita, Karviná-Nové Město.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje pro tento rok financování
ozdravných pobytů pro děti z evidence sociálně právní ochrany dětí.
Poznámka: Důvodem byla neschopnost Ministerstva místního hospodářství, jako hlavního organizátora, doložit a zdůvodnit oprávněnost a výši
nákladů na pobyt dětí v táboře.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr prodej pozemku
parc. č. 1059 o výměře 816 m2 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Parcela je v prostorách PZF a byl prodán na rozšíření činnosti podniku Befra Electronic s. r. o.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru podílu 16/371
pozemku parc. č. 358, 1036/9, 1036/10, 1036/12, pozemku ve zjednodušené evidenci původ PK číslo (1035/1), (1035/3 díl 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)
v k. ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jsou to podíly na pozemcích kolem vodním toku „Sušanka“.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 306/2, 306/7, 306/8 a rozestavěné stavby na pozemku
parc. č. 306/7 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce za maximální cenu
1 500 000,- Kč od Ahold Czech Republic a. s.
Poznámka: Pozemek je v prostorách křižovatky „U Dvora“ – bývalý park
před KD.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje využití objektu občanské vybavenosti čp. 1015 na pozemku parc. č. 1058 jako bytového domu.
Poznámka: Bývalé zdravotní středisko v areálu Dolu František.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2005 ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu František Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozdělení dotací pro rok 2005
organizacím působícím v obci Horní Suchá a smlouvy o poskytnutí těchto dotací takto:
OR GANIZACE
Poskytnutá dotace
Florbalový klub Horní Suchá
12 750,00 Kč
PZKO Horní Suchá
90 000,00 Kč
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ZO českého svazu včelařů Horní Suchá
2 500,00 Kč
Český svaz chovatelů drobného zvířectva z.o. Horní Suchá 3 500,00 Kč
Sdružení rodičů ZŠ Horní Suchá + MŠ
35 000,00 Kč
Kroužek krojovaných horníků
5 000,00 Kč
Český červený kříž, místní skupina Horní Suchá
1 750,00 Kč
Tělovýchovná jednota Dolu František Horní Suchá
106 000,00 Kč
Dechová hudba „Hasičanka“
17 000,00 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Horní Suchá
40 000,00 Kč
Klub hornických důchodců
5 000,00 Kč
Ženský pěvecký soubor „Šárka“, občanské sdružení,
Horní Suchá
6 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz ZO č. 16
5 000,00 Kč
Sbor církve bratrské v Horní Suché
17 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
3 500,00 Kč
Skupina matice školské při MŠ
s polským jazykem vyučovacím
10 000,00 Kč
Skupina matice školské při ZŠ
s polským jazykem vyučovacím
10 000,00 Kč
Celkem
370 000,00 Kč
RO dne 28. 4. 2005
– Pověření starosty jednáním o úplatném převodu pozemku parc. č. 306/2,
306/7, 306/8 a rozestavěné stavby na pozemku parc.č. 306/7 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce za maximální cenu 1 500 000,- Kč od Ahold
Czech Republic a. s.
Poznámka: Pozemek se nachází v prostorách křižovatky „U Dvora“ – bývalý park před KD.
– Odkoupení pozemku parc.č. 1041/2 v k.ú. Horní Suchá od TJ Dolu
František do majetku obce za cenu 245 000,- Kč.
Poznámka: Amfiteátr.
– Přijetí nabídky OKD a. s., člen koncernu KARBON INVEST a. s. týkající se prodeje pozemků pod komunikacemi o celkové výměře 6 813 m2
za cenu 614 805,- Kč.
– Schválení dotace pro rok 2005 ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu František
Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila žádost obce Horní Suchá o poskytnutí dotace na rok 2006 na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů při spoluúčasti obce 2 500 000,- Kč
adresovanou Ministerstvu vnitra – generální ředitelství Hasičského zá24

chranného sboru České republiky.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo na vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu mezi agenturou
Marcel Lesník, Provozní 3236, Ostrava-Martinov, zastoupenou Marcelem Lesníkem, majitelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je hudební produkce skupiny Rock and roll band Marcela Woodmana na akci
„Vítání léta“ dne 18. 6. 2005 za cenu 42 000,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi p. Miroslavem Enenkelem, Hornická 656, Albrechtice a Obcí Horní Suchá.
Předmětem smlouvy je ozvučení a osvětlení kulturního programu „Vítání léta“ za cenu 50 000,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi spol.
HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupenou Miroslavem Žídkem a Jiřím Skupinem a Obcí Horní Suchá. Předmětem díla jsou
stavebně montážní práce pro stavbu „Amfiteátr v areálu TJ Dolu František v Horní Suché“ za cenu 1 980 609,80 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace „Parkoviště u zdravotního střediska ul. Školní
v Horní Suché“ pro stavební řízení v podrobnosti pro realizaci stavby ve
všech vyjádřeních nutných pro projektování, zaměření a zpracování položkového rozpočtu včetně prověření možnosti vybudování stání pro „invalidy“ za cenu 17 850,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Statutárním městem Havířov, Svornosti 2 zastoupeným náměstkem primátorky Martinem Balšánem a Obcí
Horní Suchá. Předmětem smlouvy je sjednání náležitostí pro uzavření
smlouvy o věcném břemeni na parc. č. 2670/4 v kat. území Prostřední
Suchá LV č. 10001 pro obec Havířov pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod obce Horní Suchá“ za jednorázovou úhradu ve výši
5 000,- Kč do 500 m2 plochy, za každých dalších 100 m2 plochy bude platba zvýšena o 1 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi IGEA
s.r.o., Na valše 3, Ostrava-Přívoz a Obcí Horní Suchá na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Odkanalizování a čištění odpadních vod obce Horní Suchá“ za cenu 1 541 407,- Kč včetně DPH.
Mimořádné zasedání RO dne 5. 5. 2005
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení účasti
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na dražbě dobrovolné z majetku, s nímž má právo hospodařit MILNEA
státní podnik v likvidaci, Blanická 1, Olomouc dne 31. 5. 2005. Předmětem dražby je pozemek v kat. území Horní Suchá parc. č. 930/1 o výměře
4 172 m2 za nejnižší podání 33 000,- Kč. Dále doporučuje zastupitelstvu
obce schválit složení dražební jistoty ve výši 9 900,- Kč.
Poznámka: Jsou to pozemky, na nichž byly studny (prameniště) za restaurací „Na Kopečku“ na ulici Hornosušské a K Vodojemu.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku AGADAN spol.
s r. o., Stonavská 54/14, Horní Suchá na výrobu laviček pro budoucí areál amfiteátru v Horní Suché ze cenu 271 134,50 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi
Dagmar Pytlíkovou, Pohřební služba CREDO, Pivovarská 12/3, Karviná-Fryštát a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem lednice
včetně příslušenství na hřbitově v Horní Suché za cenu 10 000,- Kč čtvrtletně na dobu neurčitou.
– Rada obce Horní Suchá schválila na základě dopisu DIAMO státní
podnik, odštěpný závod ODRA, Ostrava-Vítkovice vyčíslení vynaložených nákladů spojených s přípravou převodu vybraných nemovitostí v lokalitě Dolu František na obec Horní Suchá ve výši 194 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo ze dne uzavřený mezi p. Milanem Pěgřímem – FOTO REPORT, Opletalova 608/2,
Havířov-Šumbark a Obcí Horní Suchá. Předmětem dodatku je navýšení
obsahu knihy k výročí 700 let obce na 160 stránek a tím i zvýšení celkové
ceny díla na 456 372 ,- Kč včetně DPH.
Poznámka: Nejednalo se pouze o knihu – součástí dodatku byl i tisk kalendáře, pohlednic a pexesa.
RO dne 12. 5. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,- Kč Slezské diakonii, organizaci pro křesťanskou sociální práci při
Slezské církvi evangelické a. v., Na Nivách 7, Český Těšín. Dar bude vyplacen v případě úpravy rozpočtu v měsíci červnu 2005.
– Rada obce Horní Suchá zřídila školskou radu při ZŠ na ul. Těrlické
v Horní Suché, stanovila počet členů této školské rady na 6 a vydala „Volební řád pro školskou radu“.
– Rada obce Horní Suchá zřídila školskou radu při ZŠ s polským jazykem
vyučovacím na ul. Těrlické v Horní Suché, stanovila počet členů této školské rady na 6 a vydala „Volební řád pro školskou radu“.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi AGA26

DAN spol. s r. o., Stonavská 54/17, Horní Suchá zastoupenou Ing. Věslavem Rzymanem jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je zhotovení 108 ks laviček dle nabídky za celkovou cenu
271 134,50 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi panem Františkem Brodeckým, Pod Hvozdem 519, Lysice a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je oprava kulturní památky „litinový kříž“ za
cenu 140 000,- Kč včetně DPH, částku ve výši 80 % tzn. 90 000,- Kč poskytne Ministerstvo kultury České republiky.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřený
mezi JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava-Kunčice zastoupený Miroslavem Janko, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem
smlouvy je rozšíření o práce podle projektové dokumentace a o úpravu vstupu pro pěší na parkoviště za celkovou cenu 558 257,70 Kč včetně DPH.
Poznámka: Jedná se o parkoviště před PZŠ na ulici Těrlické.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VS
Projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou
Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Chodník podél ul. 6. srpna ke hřbitovu v Horní Suché od ulice Těrlické“ za
cenu 21 420,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá po srovnání využití náhradních lokalit pro
pořádání „Hornosušské pouti“ dospěla k názoru , že prostranství v parku u Obecního úřadu je jediné vhodné místo. Zároveň projednala možnost parkové úpravy pro zkvalitnění plochy včetně odvodnění, vyrovnání terénu a vybudování přístupových chodníků. Tyto práce je potřeba provést tak, aby při příští Hornosušské pouti již nedošlo k rozsáhlé devastaci trávních porostů.
Mimořádné zasedání ZO dne 17. 5. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast na dražbě dobrovolné
z majetku, s nímž má právo hospodařit MILNEA státní podnik v likvidaci, Blanická 1, Olomouc dne 31. 5. 2005. Předmětem dražby je pozemek v kat. území Horní Suchá parc. č. 930/1 o výměře 4 172 m2 za nejnižší podání 33 000,- Kč. Zároveň schvaluje složení dražební jistoty ve
výši 9 900,- Kč. Maximální cena za vydražení nemovitostí je stanovena
ve výši 100 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast na dražbě dobrovolné
z majetku Restaurace Karviná, státní podnik „v likvidaci“, Nádražní 140,
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Moravská Ostrava dne 31. 5. 2005. Předmětem dražby je soubor pozemků v kat. území Horní Suchá, zapsaných na LV 258 za vyvolávací cenu
1 840,- Kč. Zároveň schvaluje složení dražební jistoty ve výši 500,- Kč. Maximální cena za vydražení nemovitostí je stanovena ve výši 2 500,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast na dražbě dobrovolné z majetku Restaurace Karviná, státní podnik „v likvidaci“, Nádražní 140, Moravská Ostrava dne 31. 5. 2005. Předmětem dražby je soubor
pozemků souboru pozemků v kat. území Horní Suchá zapsaných na LV
258 – za vyvolávací cenu 263,- Kč. Zároveň schvaluje složení dražební jistoty ve výši 50,- Kč. Maximální cena za vydražení nemovitostí je stanovena ve výši 600,- Kč.
Poznámka: Jednalo se o podíly na pozemcích koryta „Sušanky“. Dražba se měla konat v Brně. Starosta přijel na místo a zjistil, že dražba byla
z nepochopitelných důvodů zrušena. Přitom náklady na ni byly, v porovnání s nicotnou cenou pozemků, vysoké. Může to sloužit jako ukázka chaosu ve státní správě.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Dolu František ve výši 57 000,- Kč na rekonstrukci fotbalového
hřiště.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá navrhuje jako zástupce obce do orgánů Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321, Horní Suchá Ing. Jana
Lipnera, nar. 22. 11. 1964, bytem Čtvercová 418/1, Horní Suchá.
RO dne 24. 5. 2005
– Rada obce Horní Suchá vyhodnotila nabídky na veřejnou zakázku
„Spojovací chodník MK Pěší – potok Sušanka v Horní Suché“ a rozhodla o zadání této stavby JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice za cenu 167 992,- Kč včetně DPH a zároveň schválila smlouvu o dílo.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení prodeje
pozemku parc. č. 1059 v kat. území Horní Suchá firmě BEFRA ELECTRONIC, s. r. o., K Prádlu 858, Horní Suchá za cenu 150,- Kč za m2.
Poznámka: Jedná se o pozemek v areálu Dolu František.
– Rada obce Horní Suchá schválila zařazení opravy fasády a terasy objektu „Dělnický dům“ do seznamu plánovaných investičních akcí obce.
Mimořádné zasedání RO dne 1. 6. 2005
– Rada obce Horní Suchá zadala zakázku „Přístavba šaten u sportovní
haly na ul. Těrlické v Horní Suché“ firmě Ing. Aleš Olšar – STAO, Hlav28

ní třída 440/69, Havířov-Město za cenu 2 239 995,- Kč včetně DPH.
–Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Ing.
Aleš Olšar – STAO, Hlavní třída 440/69, Havířov-Město a Obcí Horní
Suchá na akci „Přístavba šaten u sportovní haly na ul. Těrlické v Horní
Suché“ za cenu 2 239 995,- Kč včetně DPH.
Poznámka: Důvodem přístavby bylo maximální využívání haly k turnajům – zejména florbalových družstev.
RO dne 9. 6. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Stanislavem Schmidtem, Okružní 858/14, Karviná-Ráj a Obcí Horní Suchá.
Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci „Oprava zpevněné plochy a přístupové cesty v areálu TJ Dolu František v Horní Suché v rozsahu přiloženého rozpočtu“ za cenu 836 089,33 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupenou Miroslavem Žídkem a Jiřím Skupinem, jednateli a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci „Sklad u požární zbrojnice
v Horní Suché“ za cenu 722 894,79 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi JUBAR, spol. s r. o., Stonava 876 zastoupenou Vladimírem Bártem a Obcí
Horní Suchá. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci „Vodovod na ul. Volontérské a Na Koutech v Horní Suché – I. etapa“ za cenu
1 571 706,80 Kč včetně DPH.
Mimořádné zasedání RO dne 13. 6. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 3, která předpokládá zvýšení příjmu i výdajů o 2 102 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení Rozpočtového výhledu na rok 2006 ve výši 154 161 000,- Kč a na rok 2007 ve
výši 119 123 000,- Kč v příjmech i výdajích.
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn za
1. pololetí 2005 řediteli základní školy PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve
výši 20 000,- Kč a řediteli základní školy s polským jazykem vyučovacím
Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 20 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč Florbalovému klubu Horní Suchá.
Poznámka: Konstrukce výše částky převzata z města Havířov, původní29

ho působiště klubů, z nichž vznikl FbK Horní Suchá (muži „A“, „B“,
a starší žáci).
– Rada obce Horní Suchá stanovila prodejní cenu publikace vydané k výročí 700 let založení Obce Horní Suchá na 200,- Kč za 1 ks.
– Rada obce Horní Suchá v rámci konání akce „Vítání léta aneb klobásový festival“ stanovila cenu vstupného na akci ve výši 50,- Kč pro osobu
dospělou a 20,- pro dítě
– Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Golec Fabryka, Jagiellońska 38, Milówka, Polsko zastoupenou Rafałem Golcem a Obcí Horní
Suchá. Předmětem smlouvy je vystoupení Golec uOrkiestry na akci „Vítání léta aneb klobásový festival“ dne 18. 6. 2005 za cenu 30 000,- Pzł.
ZO dne 21. 6. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí informace z jednání
Rady Obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá:
a) souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2004 obce Horní Suchá,
a to bez výhrad
b) schvaluje závěrečný účet obce Horní Suchá za rok 2004
c) bere na vědomí Zprávu Auditorské společnosti Ostrava o výsledcích
přezkoumání hospodaření za rok 2004.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled na roky
2006 a 2007.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá vzalo na vědomí zprávu finančního výboru včetně zdůvodnění změny č. 3 rozpočtu na rok 2005.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje
d) návrh souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce Horní Suchá
e) návrh rozhodnutí o námitkách podaných v rámci projednání konceptu územního plánu
f) návrh na změnu zadání územního plánu obce Horní Suchá, obsažený v návrhu souborného stanoviska.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
a) způsob vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných v rámci projednání konceptu územního plánu obce Horní Suchá
b) podnět k pořízení změny regulačního plánu „Regenerace kolonie finských domků Horní Suchá-Podolkovice“.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr prodeje objektu čp. 323
a pozemku parc. č. 1056 v areálu Dolu František v katastrálním území
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Horní Suchá s podmínkou opravy této nemovitosti kupujícím.
Poznámka: Jedná se o bývalou „zahradnickou“ vilu.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje prodej pozemku parc. č. 1059
v k.ú. Horní Suchá (areál Dolu František) firmě BEFRA ELECTRONIC, s. r. o., K Prádlu 858, Horní Suchá za cenu 150,- Kč za m2.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr prodeje pozemků
parc č. 813 a 814 v k.ú. Horní Suchá na ul. Finské.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje záměr darování pozemků
parc. č. 1055/128, 1055/129, 1055/130 v k.ú. Horní Suchá státnímu podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem.
Poznámka: PZF, pozemky povalů důlních jam, kde Diamo sleduje důlní
plyny.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast starosty obce Horní Suchá Ing. Jana Lipnera na dražbě dobrovolné z majetku, s nímž má právo hospodařit MILNEA státní podnik v likvidaci, Blanická 1, Olomouc,
schvaluje složení dražebních jistot a stanovuje maximální ceny následujících pozemků v kat. území Horní Suchá:
– parc. č. 907 o výměře 3 438 m2 za nejnižší podání 24 100,- Kč, složení dražební jistoty ve výši 7 000,- Kč, maximální cena je stanovena ve výši
30 000,- Kč.
– parc. č. 1033/1 o výměře 3 262 m2 za nejnižší podání 23 000,- Kč, složení dražební jistoty ve výši 6 900,- Kč, maximální cena je stanovena ve
výši 30 000,- Kč.
– parc. č. 910/ o výměře 4 195 m2 za nejnižší podání 29 500,- Kč, složení dražební jistoty ve výši 8 800,- Kč, maximální cena je stanovena ve výši
35 000,- Kč.
Poznámka: Pozemky, na nichž byly studny za restaurací „Na Kopečku“
na ulici Hornosušské a U Vodojemu.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč pro Florbalový klub Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku
parc. č. 2795/11 o výměře 82 m2 za cenu 90,- Kč za m2 do majetku obce.
Poznámka: Jsou to pozemky pro stavbu budoucího kanalizačního sběrače mezi ulicemi U Prodejny a 6. srpna.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 160 000,- Kč panu Karlovi Janeczkovi, Hornosušská 14/85,
Horní Suchá na obnovu kulturní památky „Litinový kříž“.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 267, 268 a budovy č.p. 329 na pozemku parc. č. 267
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v katastrálním území Horní Suchá z majetku České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku obce. Za tímto účelem souhlasí dále s těmito podmínkami:
– nemovitosti nebudou ve lhůtě 10 let využívány ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani nebudou k takovým účelům pronajímány
– obec se zavazuje nemovitosti, které jsou předmětem převodu, ve lhůt10
let od převodu nezcizit
– v případě převodu vlastnictví k předmětnému majetku v této lhůtě na
třetí osobu uhradí nabyvatel (obec Horní Suchá) převodci částku rovnající se hodnotě zcizené nemovitosti v místě a čase obvyklé ke dni takového
převodu.
Poznámka: Jedná se o bývalý „Dům chovatelů“ za Dělnickým domem
včetně přilehlých pozemků.
RO dne 23.6.2005
– Rada obce Horní Suchá schválila dohodu o náhradě majetkové újmy
způsobené v rámci stavby „Horní Suchá, ul. Vnější, Finská – rekonstrukce vodovodu“, kdy bude obci Horní Suchá vyplacena náhrada ve výši
354 630,- Kč plus 19% DPH.
Poznámka: Náhradu uhradily SMVaK, a. s. Ostrava za porušení povrchu místní komunikace v majetku obce stavbou.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi BEFRA ELECTRONIC, s. r. o., K Prádlu 858, Horní Suchá
a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je nájem nemovitosti v areálu
Průmyslové zóny František za nájemné ve výši 271 999,- Kč ročně.
Poznámka: Bývalá hasičská zbrojnice v PZF.
– Rada obce Horní Suchá neschválila přidělení mimořádné dotace Základní organizaci Demokratické alianci Romů ČR ve výši 10 000,- Kč na
uspořádání fotbalového turnaje z důvodu nesrovnalostí ve vyúčtování dotací v roce 2004.
RO dne 14. 7. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Ing.
Romanem Sabelou, Na kopci 2071, Karviná Mizerov a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je projekt pro stavební povolení akce „Stavební
úpravy objektu bývalé MŠ na Vnitřní ulici v Horní Suché a změna užívání objektu na domov seniorů“ za cenu 200 000,- Kč. Termín dodání je
31. 10. 2005.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
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RNDr. Česlavem Valoškem – Regionální kancelář Karviná, Poštovní 615
a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je příprava a organizace soutěže na projekční práce na stavbu „Průmyslová zóna František – Horní Suchá – projekt regenerace a rozvoje zóny za cenu 17 850,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o přidělení zakázky na projektovou dokumentaci „Průmyslová zóna František – Horní Suchá – Projekt regenerace a rozvoje zóny“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce – Technoprojekt,
a. s., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava za cenu 1 773 100,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost TJ Dolu František
Horní Suchá o dotaci na úhradu opravy hřiště a zjistila nesoulad v částkách uvedených v rozpočtu obce a smlouvě o dílo s dodavatelem oprav
ve výši 73 724,- Kč. V roce 2004 obec poskytla dotaci na opravu hřiště
a TJ Dolu František doložila dohodu o vypořádání důlních škod na opravu důlních škod na fotbalovém hřišti. Rada obce doporučila finančnímu
výboru prošetření těchto částek a předložení výsledku zastupitelstvu obce
k případnému schválení úpravy rozpočtu.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5 000,- Kč panu Ondřeji Brodovi, Stavební 8/1220, Horní Suchá na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na mistrovství světa v plavání
v Montrealu, Kanada.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.
RO dne 21. 7. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
TECHNOPROJEKT, a. s., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava a Obcí Horní Suchá na zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci a zpracování položkových rozpočtů v rozsahu pro provádění stavby „Průmyslová zóna František – Horní Suchá – projekt regenerace a rozvoje zóny“ za cenu 1 773 100,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi VELK
s. r. o., Přímá 6/1285, Horní Suchá zastoupenou jednatelem firmy Romanem Vitošem a Obcí Horní Suchá na akci „Stavební úpravy včetně
úprav ÚT, EL, ZTI v knihovně umístěné v polské ZŠ na ul. Sportovní
v Horní Suché“ za cenu 583 344,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
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Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá.
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy východního křídla objektu správní budova v areálu Dolu
František“ za cenu 47 600,- Kč včetně DPH.
RO dne 10. 8. 2005
– Po projednání kupní smlouvy s JUDr. Promnou rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení prodeje objektu čp. 323 postaveného na pozemku parc. č. 1056 a pozemku parc.č. 1056, vše v katastrálním území Horní Suchá včetně přípojky vody DN 25 mm, přípojky
kanalizace DN 150 mm, plynové přípojky DN 40 mm, pilíře pro HUP
a pozemku parc. č. 1056, za cenu 400 000,- Kč společnosti REACONT
Trade, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava.
Poznámka: PZF.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení poskytnutí neinvestiční dotace na činnost TJ Dolu František v Horní Suché
ve výši 100 000,- Kč.
ZO dne 16. 8. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost TJ Dolu František ve výši 100 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje prodej objektu č.p. 323 postaveném na pozemku p.č. 1056 a pozemku parc. č. 1056, vše v katastrálním území Horní Suchá, včetně přípojky vody DN 25 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, plynové přípojky DN 40 mm, pilíř pro HUP a pozemku parc. č. 1056, za cenu 400 000,- Kč společnosti REACONT Trade,
s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava. Kupní cena je splatná při
podpisu kupní smlouvy. Zároveň bylo schváleno právo z věcného břemene : vstupu, vjezdu a zřízení, provoz, provádění oprav a údržby inženýrských sítí k tíži nemovitostí označených jako:
a) pozemek – ostatní plocha, ostatní komunikace, označený parc. č. 1111/1
b) pozemek – ostatní plocha, ostatní komunikace, označený jako
parc. č. 1009
c) pozemek – zahrada, označený parc. č. 1057/1
Poznámka: Zřízení věcného břemene za účelem příjezdu k bývalé vile zahradníka v PZF.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje bezúplatný převod pozemků
parc. č. 34/9 (ul.Sportovní), pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ evidence nemovitostí č. 541/1 a 541/2 (ul. U Zastávky, u bývalé
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kotelny na sídlišti Chrost) a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci,
původ evidence nemovitostí č. 1637 (ul.Vilová) ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Dolu František na rekonstrukci hřiště ve výši 103 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje starostu obce Ing. Jana Lipnera jednáním s příslušnými orgány v záležitosti garancí státu za financování demolice skipové věže F4 v areálu Dolu František i v příštím období, a to i v případě bezúplatného převodu tohoto objektu do majetku obce.
RO dne 18. 8. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá.
Předmětem smlouvy je zpracování a dodání projektové dokumentace pro
stavbu „Rekonstrukce zdravotního střediska na ul. K Prádlu v Horní Suché na bytové jednotky“ za cenu 138 040,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 4/2005 v celkové
výši 2 459 000,- Kč v členění dle přílohy.
– Rada obce Horní Suchá schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl uzavřenou mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, pracoviště Ostrava, Zahradní 1282/10 a Obcí
Horní Suchá. Předmětem smlouvy je poplatek ve výši 5 658,- Kč za hudební produkci na akci „Vítání léta aneb klobásový festival“.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, Ostrava-Svinov a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je „Oprava části komunikace ul. Chrost v Horní Suché za cenu 285 951,- Kč včetně DPH.
Mimořádné zasedání RO dne 29. 8. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy HORNSTAV
CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá na „Stavební úpravy východního křídla správní budovy v Průmyslové zóně František v Horní Suché – stavební část, ÚT, ZTI“ za cenu 1 462 446,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku a dodatek ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi fa Martin Gara, Strmá 770/12a, Havířov-Bludovice zastoupenou p. Martinem Garou a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Stavební úpravy východního křídla správní budovy v PZ František
v Horní Suché na provádění stavebně montážních prací elektroinstalací a zdravotechniky“, kterým se snižují náklady stavby o 135 139,- Kč vč.
35

DPH (jedná se o neprovedenou část zdravotechniky) a dále, kterým se
zvyšují náklady stavby o částku 102 550,78 Kč vč. DPH (jedná se o rozšíření částí elektroinstalací jako příprava pro provoz prádelny). Tímto dodatkem se mění cena díla na 403 268,78 Kč vč. DPH.
RO dne 1. 9. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi spol.
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 zastoupenou Ing. Jiřím Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Jarmilou Považanovou, členkou
představenstva a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je oprava místní
komunikace ul. Zelená v obci Horní Suchá za cenu 881 225,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 10 000,- Kč na činnost výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Horní Suché.
RO dne 14. 9. 2005
– Rada obce Horní Suchá jmenovala tyto členy Rady Základní školy
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá jako zástupce obce:
– p. Iveta Martiníková
– Ing. Karol Siwek
– Rada obce Horní Suchá povolila výjimku v počtu 28 dětí ve všech
třech třídách v mateřské škole v Horní Suché na ulici Stavební pro rok
2005/2006 při dodržení kvality vzdělávací činnosti a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
RO dne 13. 10. 2005
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení poskytnutí investiční dotace ve výši 80 % nákladů, maximálně však 110 000,- Kč
PZKO Horní Suchá na výměnu oken v budově na ulici Centrum.
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 5/2005 dle návrhu projednaného finančním výborem s touto úpravou:
– výdaje položka 3319/6322 (investiční dotace PZKO na výměnu
oken v budově na ul. Centrum) snížit o 40 000,- Kč a převést do položky
6409/6130 (pozemky).
– Rada obce Horní Suchá schválila vícepráce pro stavbu „Stavební úpravy východního křídla správní budovy v PZ František v Horní Suché“, kterou se zvyšují náklady stavebních prací o 134 983,32 Kč vč. DPH a tím
celkové náklady stavby na 1 597 429,30 Kč vč. DPH. Jedná se o první
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část zdravotechniky, která měla být původně dodána firmou Gara Martin, Havířov.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Stanov Svazku měst a obcí
okresu Karviná.
ZO dne 18. 10. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
– informace z jednání Rady obce Horní Suchá
– zápis z jednání Finančního výboru dne 10. 10. 2005
– zápis z jednání Výboru pro národnostní menšiny dne 31. 8. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast obce na dražbě následujících nemovitostí, konané dne 16. 11. 2005 v budově Okresního soudu
v Havířově-Podlesí:
– pozemky parc. č. 1766, parc. č. 1767, parc. č. 1768, parc. č. 1780/4,
parc. č. 1780/6
– budova čp. 104 na parc. č. 1766
– podíl 4/15 pozemků parc. č. 1772/4, parc. č. 1780/5, parc. č. 943/2
a to včetně složení dražební jistiny ve výši 250 000,- Kč.
Poznámka: Jedná se o objekt a část komunikace na ulici 6. srpna – bývalá prodejna „Potraviny“.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení nově odměřeného pozemku parc. č. 514/4 v katastrálním území Horní Suchá o výměře
246 m2 za cenu 90,- Kč za m2.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje upřesněné podmínky čerpání grantů na spolufinancování projektů, jejichž cílem bude rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v Obci Horní Suchá. Uznatelné náklady:
1) dopravné (bez nároku na stravné)
2) spotřební materiál v rozsahu potřebném pro realizaci konkrétního
projektu
3) náklady na pořádání výstav
4) startovné
5) náklady na akce pořádané v obci Horní Suchá:
a) pronájem prostor (sál a pod.)
b) ceny do soutěže
c) licenční a autorské poplatky
d) propagace akce
Grant lze poskytnout maximálně do 80 % výše prokazatelných nákladů.
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Projekty podporující práci s mládeží a přeshraniční styk mohou být zvýhodněny tím, že lze v odůvodněných případech spolufinancovat jiné než
uvedené náklady.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr prodeje částí pozemků
parc. č. 1111/1 a parc. č. 1110/1 v katastrálním území Horní Suchá v areálu Průmyslové zóny František, a to plochu mezi objektem společnosti
AGADAN s. r. o. a budovou bývalé závodní jídelny.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110 000,- Kč MK PZKO Horní Suchá na výměnu oken v budově na ul.Centrum.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 1057/5 v katastrálním území Horní Suchá, v areálu bývalého
Dolu František.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná a Stanovy Svazku měst a obcí okresu Karviná.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr spolupráce se Statutárním městem Havířov ve věci výstavby Průmyslové zóny František v Horní Suché s tím, že obec Horní Suchá zajistí předchozí ekologický průzkum
ve vybrané lokalitě a v co nejkratším termínu se uskuteční k této problematice společné zasedání Rady Statutárního města Havířova a Rady
obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr prodeje průmyslového objektu bez čp. (bývalého skladu MTZ) na pozemku parc. č. 1055/31
a průmyslového objektu bez čp. (bývalého investičního skladu) na pozemku parc. č. 1055/69 vše v katastrálním území Horní Suchá v areálu bývalého Dolu František.
Poznámka: PZF.
RO dne 27. 10. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o provedení přezkumu hospodaření uzavřenou mezi OK-AUDIT, s. r. o., Mojmírovců 1246, Ostrava-Mariánské Hory zastoupenou Ing. Petrem Oherou jednatelem a Obcí
Horní Suchá. Předmětem smlouvy je provedení přezkumu hospodaření
obce za rok 2005 za cenu 27 000,- Kč + 19 % DPH..
RO dne 10. 11. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací pro stavbu „Sklad u požární zbrojnice v Horní Suché“, kterou se zvyšují náklady
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stavebních prací o 50 998,40 Kč vč. DPH a tím se zvyšují celkové náklady stavby na 773 883,22 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupenou Miroslavem Žídkem
a Jiřím Skupinem jednateli a Obcí Horní Suchá pro stavbu „Sklad u požární zbrojnice v Horní Suché“, kterým se zvyšují náklady stavby o 50 988,22 Kč
vč. DPH a tím celková cena díla na 773 883,22 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací pro stavbu
„Stavební úpravy východního křídla správní budovy v PZ František v Horní Suché“, kterou se zvyšují náklady stavebních prací o 376 557,58 Kč vč.
DPH a tím celkové náklady stavby na 1 973 986,80 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Josefem Johnem, Česká 9/1203, Havířov a Obcí Horní Suchá na
zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy a úpravy provozních zařízení ve školní jídelně na ul. Těrlické v Horní Suché“ za
cenu 263 644,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru těmto občanům – dárcům krve:
a) v hodnotě 500,- Kč - udělení Zlaté plakety MUDr. Jana Jánského za
40 bezpříspěvkových odběrů krve
– p. Marcel Godula, Rekultivační 2/510, Horní Suchá
– p. Jaroslav Mikula, Zelená 33, Horní Suchá
b) v hodnotě 2 000,- Kč – udělení Zlatého kříže III. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů krve
– p. Vlastimil Toman, U Zastávky 1350, Horní Suchá
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí odhad prokazatelné ztráty
z provozování autobusové dopravy na území obce Horní Suchá v roce
2006 předloženou ČSAD Karviná a.s., Bohumínská 1876/2, KarvináNové Město a požadovanou dotaci k jejímu krytí ve výši 309 000,- Kč.
Rozhodla o zakomponování této dotace do rozpočtu obce na rok 2006.
RO dne 24. 11. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny za
2. pololetí 2005 řediteli právního subjektu Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, okres Karviná PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve výši 15 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o budoucí smlouvě nájemní uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Slezskou humanitou, Sokolovská 1761, Karviná-Nové město zastoupenou Gertrudou Remešovou, ře39

ditelkou. Předmětem smlouvy je budoucí pronájem pozemku parc. č. 179
a parc. č. 180/1 a objektu občanské vybavenosti čp. 921 na parc. č. 179
za účelem zřízení a provozování „Domova seniorů“ za cenu 273 300,- Kč
ročně na dobu určitou 15 let s možností slevy v případě umístění klientů
na základě návrhu Obecního úřadu v Horní Suché.
Poznámka: Bývalá mateřská škola na ulici Vnitřní.
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí odhad prokazatelné ztráty
v systému MHD – Havířov na rok 2006 ve výši 1 933 466,- Kč a rozhodla o zařazení této částky do návrhu rozpočtu obce na rok 2006.
Mimořádné zasedání RO dne 29. 11. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 3 ke smlouvě uzavřené mezi
spol. HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupenou Miroslavem Žídkem a Jiřím Skupinem jednateli společnosti a Obcí Horní Suchá
pro stavbu „Stavební úpravy východního křídla správní budovy v PZ František v Horní Suché“, kterým se zvyšují náklady stavby o 376 557,58 Kč vč.
DPH a tím celková cena díla na 1 973 986,80 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací pro stavbu „Úprava stávajícího chodníku na ul. Stonavské u č.p. 207 v Horní Suché“, kterou se zvyšují náklady stavebních prací o 44 968,- Kč vč. DPH
a tím se zvyšují celkové náklady stavby na 481 665,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací pro stavbu
„Zpevněná plocha u zdravotního střediska na ul. Školní v Horní Suché“,
kterou se zvyšují náklady stavebních prací o 13 955,75 Kč vč. DPH a tím
celková cena díla na 347 698,75 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila pro stavbu „Regenerace panelového
sídliště Chrost v Horní Suché“ zadání zpracování analytické a návrhové
části projektu obsahující textovou, výkresovou a ekonomickou část podle
podmínek o obsahu projektu výše uvedené stavby pro zpracování žádosti
o dotaci na podporu regenerace panelových sídlišť MMR.
RO dne 9. 12. 2005
– Rada obce Horní Suchá přizvala na schůzi pana Bronislava Zydra zástupce PZKO Horní Suchá z důvodu projednání výběrového řízení na zakázku výroby nových dveří do objektu PZKO. Konstatovala, že komisí
PZKO byl vybrán pan Roman Krygiel, Truhlářství, Hluboká 1272/6A,
Horní Suchá za celkovou cenu 61 525,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení do návrhu rozpočtu na rok
2006 finanční částky 49 000,- Kč, která bude využita na výrobu nových
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dveří do objektu PZKO v Horní Suché. Spoluúčast obce je výši cca 80 %
ceny díla, která činí 61 525,- Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny za
2. pololetí 2005 řediteli Základní školy s polským jazykem vyučovacím
v Horní Suché Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 12 000,- Kč.
Mimořádné zasedání RO dne 13. 12. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem spol. VAPES CE, Stonavská 51/6, Horní Suchá zastoupenou Ladislavem Čečotkou jednatelem
společnosti na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy zdravotního střediska v průmyslové zóně František změna na
bytové jednotky objekt A.“ za cenu 1 585 992,20 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá vyhlásila grant na spolufinancování projektů,
jejichž cílem bude rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti
občanů, společenských organizací, sdružení a církví v Obci Horní Suchá.
ZO dne 13. 12. 200
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
– informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
– zápis z jednání finančního výboru dne 25. 11. 2005
– zápis z jednání kontrolního výboru dne 23. 11. 2005
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo doplnění počtu členů výboru
pro národnostní menšiny o 2 členy, a to:
p. Martin Krnáč, bytem Vnitřní 824, Horní Suchá
p. Otmar Robosz, bytem Vilová 4/1024, Horní Suchá
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2005, kterou se zrušuje Vyhláška o udržování a ochraně veřejné zeleně a veřejných prostranství na území obce Horní Suchá ze dne 1. 11. 1991.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2005 na výměnu oken v objektu Římskokatolické farnosti v Horní Suché na ul. Školní ve výši 100 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočet Obce Horní Suchá
na rok 2006 ve výši 75 319 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo výši ceny za zřízení věcného
břemene pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá“ ve výši 10,- Kč za m2 a 100,- Kč za šachtici.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo projekt „Regenerace panelového sídliště Chrost v Horní Suché“.
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– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2006.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá odvolalo na vlastní žádost p. Pavlínu Dostalovou z funkce člena finančního výboru a na její místo zvolilo
p. Karla Krainu, bytem Zálesní 1182/8, Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo komisi k posouzení žádosti o grant na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní,
sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v Obci Horní Suchá pro rok 2006 ve složení p. Josef
Žerdík, p. Bronislav Zyder, p. Václav Štix, p. Josef Kocur, PaedDr. Jaromír Zelníček, Mgr. Marie Malyszová, p. Karel Kraina, Ing. Marek
Chlup a JUDr. Evžen Kiedroń.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá zmocnilo starostu obce Ing. Jana
Lipnera k podpisu smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná. Zároveň delegovalo starostu
Ing. Jana Lipnera jako zástupce obce Horní Suchá do Svazku měst a obcí
okresu Karviná.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí jednorázové odměny ve výši 1 000,- Kč členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.
RO dne 22. 12. 2005
– Rada obce Horní Suchá revokovala usnesení č. 554 ze dne 25. 11. 2003
takto:
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace:
– zřízení přechodu pro chodce ul. Stonavská – Osvobození
– zřízení nového přechodu pro chodce přes ul. Stonavskou v prostoru křižovatky s ul. Chrost za cenu 71 400,- Kč vč. DPH spol. VS projekt,
s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice.
RO dne 28. 12. 2005
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Petrem Chlebikem, Pěší 2/444, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá na
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Stavební úpravy ZŠ s pol.jaz. vyučovacím – rozšíření MŠ“ za cenu 23 800,- Kč
vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
15 000,- Kč Slezské humanitě, humanitární společenství pro zdravotnictví
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a sociální pomoc, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město, IČ 42864917.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
4 000,- Kč panu Ondřeji Brodovi, Stavební 8/1220, Horní Suchá, českému reprezentantovi v plavání k částečnému pokrytí nákladů na Mistrovství Evropy v italském Terstu.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s měsíčním platem ředitelů základních škol v Horní Suché od 1. ledna 2006 a to:
PaedDr. Jaromír Zelníček ve výši 30 340,- Kč
Mgr. Bohdan Prymus ve výši 28 090,- Kč
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IV. Důl František
IV.1.1. V areálu bývalého Dolu František bude průmyslová zóna
Po dlouhých jednáních připadl konečně areál po bývalém Dolu František Obci Horní Suchá. Na obec přešel bezúplatným převodem. Byla podepsána darovací smlouva, kterou za obec podepsal 13.ledna Ing.Jan
Lipner, starosta obce a za Diamo s.p. Ing.Josef Havelka, ředitel o. z.
ODRA.
Movitý majetek musela obec odkoupit. Jednalo se zejména o trafostanice, jejichž hodnota byla vyčíslena cenou 2 800 000Kč.

Podpis darovací smlouvy
S harmonogramy a hlavně jejich dodržováním je stále potíž. Zastupitelstvo ještě před vládním rozhodnutím o převodu pozemků na obec zadalo zpracování projektových dokumentací. Na rok 2005 obec vyčlenila na
tento projekt cca 2 miliony Kč. Celkové náklady na vybudování zóny přesáhnou 250 milionů Kč. Snad se podaří na financování zóny získat prostředky z EU.
Plocha na Františku disponuje inženýrskými sítěmi a je zde minimálně sedm využitelných budov. Zbývající budovy musí ještě v roce 2005 Diamo s.p. zbourat.
Největším problémem je a asi ještě dlouho bude železobetonový monolit těžní věže. Co s ním, není rozhodnuto.
Obec se nebojí, že by podnikatelé neměli o prostory v zóně zájem. Hlásí se i firmy ze zahraničí.
Pokud bude zóna celá využitá, přinese zaměstnání zhruba sedmi stovkám zaměstnanců.
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Největším současným problémem jsou krádeže, protože rozsáhlost
areálu ztěžuje, i Policii ČR, krádežím zabránit. Byla přijata opatření,
především zkvalitnění ostrahy areálu a kontrola ochranky.
Obec si také slibuje, že se v obci sníží hrozivě vysoká nezaměstnanost.
Vždyť na konci roku 2004 bylo v obci bez práce 500 lidí, což činilo 22,8 %
všech práceschopných obyvatel.

Na fotografii bývalá stolařská dílna
Firmy, které mají ve svém podnikatelském záměru vyrábět na Františku se již začaly do Horní Suché stěhovat.
Článek „Obec už má majetek Diama“ – Havířovský deník 1. 3. 2005
viz příloha č.25-05.
Další fotografie viz příloha č.19-05.
Další fotografie: Kronika 2005-fotogalerie na CD: „František“.
Článek „Na Františku je za minutu dvanáct“ – Horník 25. 1. 2005
viz příloha č.8-05.
IV.1.2.Uhelné kaly a jejich využití
Kdysi tak vyhledávané palivo. Dneska jsou uložiště kalů ekologickou zátěží, s níž se budou muset v dohledné době vypořádat těžební organizace.
OKD těží kaly na odkališti za bývalým Dolem František a ty se přimíchávají do uhlí spalovaném v elektrárně Dětmarovice. Tato společnost
také podala žádost o financování rekultivace v celkové částce cca 600 milionů Kč. Tato částka byla schválena zvláštní meziresortní komisí pro revitalizaci Moravskoslezského kraje v listopadu 2005, stejně jako náš projekt infrastruktury průmyslové zóny.
45

Nádrže na fotografii se nachází severně od bývalého Dolu František
u hranice katastru obce s Havířovem.
IV.1.3. Těžní věž na Františku
Všechny záměry na využití skipové těžní věže, která zůstala na budované průmyslové zóně v areálu bývalého Dolu František byly odvážné,
některé až moc. Tak např. vyhlídková restaurace, tobogán a jiná adrenalinová zábava v podobě vozíčkové dráhy, kolumbárium, restaurace a větrná elektrárna.
Proti všem návrhům se postavilo svým rozhodnutím Zastupitelstvo
Obce Horní Suchá-názor zní: nepřebrat ji.
Odstřel věže nepřichází v úvahu. Nálož by musela být tak silná, že by
nejen zbourala železobetonový monolit ale také napáchala značné škody
v okolí: byla by porušena statika jámy, uzavírací zátka jámy, degazace.
Mohla by být porušena statika domů v obci, prostě, následky by byly nedozírné.
Článek „Osud těžní věže zpečetěn“ – Havířovsko 8. 2. 2005 viz příloha č.24-05.

Pohled na těžní věž F4.
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Další fotografie: Kronika 2005-fotogalerie na CD: „Skip“.
IV.1.4. Co bude s poddolovaným územím na Františku?
Plány na postavení provozu na likvidaci komunálního odpadu v prostorách bývalého Dolu František byly přesunuty do prostor bývalého Dolu
Barbora.
Průmyslová zóna na Františku se připravuje.
Článek „Co s poddolovaným územím? Nikdo neví“ – Havířovsko
3. 5. 2005 – viz příloha č. 66-05.
Je docela dobře možné, že se po souhlasném stanovisku obou zastupitelstev spojí ve svém úsilí vybudovat zónu na Františku Horní Suchá
s Havířovem.
Článek „Spojí města průmyslová zóna?“ – Havířovsko 10. 5. 2005 viz
příloha č. 75-05.
Další fotografie: Kronika 2005-fotogalerie na CD: „František-červen
05“.
IV.1.5. Rekultivace
Kromě oprav využitelných budov v prostoru bývalého Dolu František, probíhá i rekultivace terénu. Tu provádí postupně po provedení demolice st. p.Diamo.

Na snímku je rekultivovaná centrální plocha na DF.
Další fotografie: Kronika 2005-fotogalerie na CD: „Rekultivace na
DF“.
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IV.1.6. Obec s přídomkem „hornická“
Naše obec byla původně zemědělskou a řemeslnickou osadou. Objevení ložiska uhlí v 19. století znamenalo jednak hospodářský a společenský
rozmach, a také dopad těžby na krajinu.
Důl František byl v roce 1999 uzavřen, ale pod částí obce Horní Suchá těží Závod 3 Dolu Darkov (9. květen).
Poslední vozík uhlí z Dolu František – fotografie – Horník 1. 9. 2005
viz příloha č. 138-05

Štola pod tělesem dráhy by mohla být turistickou atrakcí, začaly se v ní
tvořit ledové krápníky
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Krápníky“.
V roce 1992 navštívil šachtu potomek někdejších majitelů hrabě Jan
Larisch.
Fotografie – Horník 1. 9. 2005 viz příloha č. 138-05.
Článek „Sedm století Horní Suché“ – Horník 1. 9. 2005 viz příloha
č. 139-05.
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IV.1.7. Havířov má zájem
7. 9. 2005 byl starosta obce Ing.Jan Lipner přizván na jednání Rady
města Havířova k posouzení možností spolupráce při budování průmyslové zóny na Františku
Na konci roku ale nebylo nic jasného. Havířovští radní sice schválili
spolupráci, ale k žádným konkrétním výsledkům nedošli.
Článek „Spolupráce na průmyslové zóně“ – Havířovsko 22. 11. 2005
viz příloha č. 170-05.
Článek, který uveřejnily noviny „Horník“ o dva dny později píše
o tom, že počátkem roku 2006 bude založeno sdružení obcí otevřené i dalším zájemcům. Celková plocha podnikatelské zóny je větší než 16 ha, odhadované náklady na výstavbu infrastruktury činí 150 milionů Kč.
Článek „František poslouží podnikatelům“ – Horník 24. 11. 2005 viz
příloha č. 171-05.
IV.1.8. Rekonstrukce budovy
Obec na průmyslové zóně na Františku intenzivně pracuje.

Tak např. je v rekonstrukci východní křídlo správní budovy pro drobné podnikatele. Z bývalého zdravotního střediska bude osm bytových jednotek, z nichž dvě jsou již hotové.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce“.
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V. Veřejné projednání konceptu
Územního plánu Obce Horní Suchá
Veřejná vyhláška oznámila zahájení projednávání konceptu Územního plánu Obce Horní Suchá. Jeho veřejné projednávání a odborný výklad zpracovatelů Ing.arch. J. Starého a Ing. J. Datinského proběhl za
velké účasti a zájmu občanů obce 24. 2. 2005 v sále Dělnického domu. Za
pořizovatele byla přítomná Ing.arch. Niemczyková z Magistrátu města
Havířova.
Účastníci z řad občanů podávali už během projednávání námitky
a připomínky na připravených formulářích.
Konečný termín pro podávání připomínek a námitek byl stanoven na
29. 3. 2005.

Ing.arch.J.Starý při výkladu
Další fotografie viz příloha č. 3-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Projednávání
konceptu Územního plánu rozvoje Obce Horní Suchá“.
Veřejná vyhláška oznamující projednávání konceptu Územního plánu Obce Horní Suchá viz příloha č. 4-05.
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VI. Hospodaření obce – investiční akce
VI.1.1. Přehled důležitých investičních akcí obce v roce 2005
– stavební úpravy v obecní knihovně v polské ZŠ (červené) na ul.Sportovní: 600 000 Kč
– přístavba šaten – Sportovní hala na ul.Těrlické: 2 300 000 Kč
– výstavba Amfiteátru v areálu TJ DF – 2 140 000 Kč
– vodovod na ul.Volontérské a Na Koutech – 1. etapa: 1 600 000 Kč
– sklad na parcele č. 357/4 u požární zbrojnice: 600 000 Kč
– stavební úpravy východního křídla správní budovy v PZF na parcele č. 1055/122: 2 360 000 Kč
– spojovací chodník – MK Pěší – potok Sušanka: 170 000 Kč
– stavební úpravy bývalého zdravotního střediska na bytové jednotky
v PZF: 1 745 000 Kč
– oprava přístupových chodníků k nádraží ČD: 1 400 000 Kč
– oprava MK Na Koutech – včetně odvodnění: 2 400 000 Kč
– parkoviště na parcele č. 101/5 na ul. Těrlické: 450 000 Kč

Pohled na Horní Suchou ze země i ze vzduchu to dokládá. Takhle vypadá naše obec ze skipové věže na Františku od severu.
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VI.1.2. Rozpočet obce na rok 2005 schválený ZO v prosinci 2004
Schválený rozpočet na rok 2005 – příjmy

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1333
1334
1335
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2460

4116
4112

2111
2111
2321
2111
2132
2111
2111
2132
2111
2133
2111
2111
2139
2111
2141
2142

Název
Daňové příjmy
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků
DPFO ze samost.výdělečné činnosti
DPFO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatky za odnětí lesních pozemků
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozovaný VHP
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva
Součet

Paragraf

5 500 000
2 000 000
400 000
5 600 000
500 000
9 000 000
6 000
24 000 000
5 000
2 000
1 100 000
100 000
2 000
200 000
100 000
300 000
1 700 000
48 000
50 563 000

Dotace
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
Neinvestiční přijaté dotace ze SR - SDV
Součet
Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté neinvestiční dary
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zisku a dividend
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rozpočet 2005

112 000
1 310 000
1 422 000

3314
3399
3399
3412
3412
3612
3613
3613
3632
3632
3722
3725
4314
6171
6310
6310

1 000
150 000
80 000
850 000
85 000
3 100 000
30 000
677 000
100 000
40 000
220 000
85 000
25 000
20 000
500 000
60 000

2131
2210
2324
2329
2343

Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté sankční platby
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob.nerostů
Součet
Příjmy celkem

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ

6409
6409
6409
6409
6409

Celkem

25 000
20 000
130 000
20 000
1 500 000
7 718 000
59 703 000
7 489 000
67 192 000

Schválený rozpočet na rok 2005 – výdaje

Rozpočet 2005

1014
5169

Ozdravování hospodářských zvířat
Nákup ostatních služeb
Součet

300 000
300 000

2123
5169
5171
6122

Podpora rozvoje průmyslových zón
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Stroje, přístroje, zařízení
Součet

1 000 000
1 000 000
1 661 000
3 661 000

2212
5011
5031
5032
5134
5137
5139
5169
5171
6121

Silnice
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné na soc.zab.a pol. nezaměst
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Součet

360 000
94 000
32 000
6 000
20 000
8 000
60 000
3 700 000
2 800 000
7 080 000

2221
5193
6313

Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Inv.dotace nefin.podnik.subjektům
Součet

1 600 000
345 000
1 945 000

2310
6121

Pitná voda
Budovy, haly, stavby
Součet

500 000
500 000

2321
5171

Odvádění a čištění odpadních vod
Opravy a udržování

200 000
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6121

Budovy, haly, stavby
Součet

2 000 000
2 200 000

3113
5331

Základní škola česká (org. O4)
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Součet

3 829 000
3 829 000

3113
5331

Základní škola polská (org. O5)
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Součet

1 572 000
1 572 000

3113
5171
6121

Základní školy
Opravy a udržování
Budovy,haly,stavby
Součet

3314
5011
5021
5031
5032
5136
5139
5154
5162
5169
5171
5173

Činnosti knihovnické
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na soc.zab.a pol.nezam.
Povinné pojistné na zdrav.poj.
Knihy,učební pomůcky,tisk
Nákup materiálu
Elektrická energie
Služby telekom.a radiokom.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Součet

200 000
10 000
52 000
18 000
120 000
3 000
6 000
16 000
40 000
400 000
2 000
867 000

3319
5021
5139
5169
5222

Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Neinvestiční dotace občanským sdružením
Součet

30 000
5 000
5 000
300 000
340 000

3330
5223

Činnosti registrovaných církví a náb. společ.
Neinvestiční dotace církvím
Součet

400 000
400 000

3399
5139
5169
5909

Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.j.n.
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Ostatní neinvestiční výdaje
Součet

1 650 000
10 000 000
11 650 000
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10 000
400 000
840 000
1 250 000

3412
5011
5021
5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5162
5169
5171

Sportovní zařízení v majetku obce
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
Povinné pojistné na zdrav. pojištění
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Součet

500 000
20 000
130 000
45 000
50 000
10 000
30 000
200 000
200 000
20 000
10 000
10 000
1 225 000

3419
5222
6322

Ostatní tělovýchovná činnost
Neinvestiční dotace občanským sdružením
Investiční dotace občanským sdružením
Součet

500 000
1 900 000
2 800 000

3612
5151
5152
5154
5169
5171

Bytové hospodářství
Voda
Teplo
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Součet

210 000
1 100 000
25 000
15 000
200 000
1 550 000

3613
5151
5152
5154
5169
5171

Nebytové hospodářství
Voda
Teplo
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Součet

3 000
25 000
4 000
15 000
900 000
947 000

3631
5154
5169
5171
6121

Veřejné osvětlení
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Součet

3632
5011
5031
5032

Pohřebnictví
Platy zaměstnanců
Povinné pojistné na soc.zab.a pol.nezam.
Povinné pojistné na zdravotní poj.

450 000
10 000
780 000
190 000
1 430 000
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395 000
103 000
36 000

5134
5137
5139
5151
5152
5154
5156
5162
5167
5169
5171

Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a mazadla
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Součet

5 000
5 000
15 000
4 000
50 000
22 000
3 000
10 000
5 000
5 000
15 000
673 000

3635
5166
6119

Územní plánování
Konzultač., poraden. a právní služby
Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku
Součet

50 000
236 000
286 000

3639
6121
6313

Komunál.služby a územní rozvoj j.n.
Budovy, haly a stavby
Invest. dotace nefinančním podnik.subjektům
Součet

4 000 000
200 000
4 200 000

3722
5137
5139
5169

Sběr a svoz komunálního odpadu
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb
Součet

10 000
160 000
3 000 000
3 170 000

3745
5011
5031
5032
5134
5137
5139
5156
5169
5171
6122

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Platy zaměstnanců
Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na pol.zam.
Povinné poj. na zdravotní pojištění
Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a mazadla
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Stroje, přístroje, zařízení
Součet

220 000
58 000
20 000
5 000
90 000
25 000
35 000
220 000
300 000
650 000
1 623 000

4174
5410

Dávky sociální péče pro staré občany
Sociální dávky, ÚZ 98072
Součet

4186

Příspěvek na individuální dopravu
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10 000
10 000

5410

Sociální dávky, ÚZ 98072
Součet

6 000
6 000

4314
5137
5139
5151
5152
5154
5162
5169
5171
5179

Pečovatelská služba
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Voda
Teplo
Elektrická energie
Služby radiokomunikací a telekomunikací
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy
Součet

20 000
5 000
40 000
240 000
20 000
12 000
220 000
50 000
48 000
655 000

5512
5134
5137
5139
5151
5151
5154
5156
5162
5167
5169
5171

Požární ochrana – dobrovolná část
Prádlo,oděv,obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a mazadla
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Součet

100 000
16 000
5 000
6 000
25 000
7 000
40 000
10 000
30 000
5 000
180 000
424 000

6112
5019
5021
5023
5031
5032
5137
5162
5167
5173
5175
5179

Zastupitelstva obcí
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev obcí
Povinné pojistné na soc.zab.a pol. nezaměst
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Drobný hmotnýdlouhodobý majetek
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělavání
Cestovné
Pohoštění
Ostatní nákupy
Součet

5 000
10 000
1 150 000
299 000
103 000
35 000
75 000
10 000
50 000
30 000
7 000
1 774 000

6171
5011
5021
5031

Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na soc.zab. a pol. nezaměst

3 400 000
30 000
884 000
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5032
5134
5136
5137
5139
5151
5152
5154
5161
5162
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5909
6121

Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Prádlo, oděv, obuv
Knihy, učební pomůcky, tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Voda
Teplo
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby, školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Ostatní nákupy
Ostatní neinvestiční výdaje
Budovy,haly a stavby
Součet

6310
5163
5362

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby peněžních ústavů
Platby daní a poplatků
Součet

30 000
600 000
630 000

6320
5038
5163

Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
Služby peněžních ústavů
Součet

24 000
80 000
104 000

6409
5166
5169
5194
5229
5329
5361
5492
6121
6130

Ostatní činnosti jinde nezařazené
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Věcné dary
Neinvest.dotace neziskovým organizacím
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům
Nákup kolků
Dary obyvatelstvu
Budovy,haly a stavby
Pozemky
Součet
Výdaje celkem

306 000
1 000
30 000
100 000
150 000
15 000
60 000
45 000
100 000
160 000
40 000
100 000
265 000
10 000
25 000
15 000
40 000
100 000
200 000
6 076 000

200 000
100 000
30 000
35 000
20 000
80 000
50 000
1 000 000
2 500 000
4 015 000
67 192 000

Příjmy schváleného rozpočtu nestačily na pokrytí všech plánovaných výdajů obce a proto byl rozpočtový schodek vyrovnán přebytkem
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hospodaření z minulých let.
Ve výši příjmů se příznivě projevilo zvýšení poplatku za uloženou
tunu odpadu na skládce Depos Horní Suchá. Ve srovnání s minulým rokem to dělá cca 6 milionů Kč.
Nejvyšší výdaje obec vynaložila na financování investičních akcí: rekonstrukce místních komunikací, chodníků a vodovodů, výstavba sportoviště u české ZŠ, pokračování půdní vestavby na polské ZŠ, rekonstrukce
veřejného osvětlení, technická infrastruktura v lokalitě Kouty, objekt pro
technické zázemí OÚ, výkup pozemků a projektová dokumentace investičních akcí.
Z běžných výdajů byly m.j. hrazeny opravy a údržba místních komunikací, dopravní obslužnost včetně linek MHD č.6 a č.13, údržba
a provoz bytového a nebytového hospodářství a činnosti spojené s výstavbou průmyslové zóny na Františku.
Celkové příjmy v roce 2005 dosáhly částky 73 291 965,37 Kč a výdaje dosáhly částky 60 251 472,04 Kč.
Rok 2005 skončil přebytkem finančních prostředků ve výši
13 040 493,33 Kč.
Ke dni 31. 12. 2005 měla obec na účtech u peněžních ústavů celkem
25 360 113,68 Kč volných finančních prostředků. Další finanční majetek měla obec v podílových listech, jejichž hodnota ke stejnému datu činila 30 577 032,55 Kč.
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VII. Obyvatelstvo
VII.1. Evidence obyvatel Obce Horní Suchá-stav k 1. 1. 2005
Muži
1 831
Ženy
1 854
Chlapci
408
Dívky
349
Celkem
4 442
Narození v roce 2005:
Chlapci
24
Dívky
23
Úmrtí v roce 2005:
Muži
22
Ženy
15
Sňatky

19

Nejstarší občanka: Růžena Bajerová, roz. Ivanová – nar. 9. 8. 1906
První narození v roce 2005: Marek Swaczyna – 10. 1. 2005
VII.2. Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo
VII.2.1. Cenový nárůst pitné vody
Od 1. 1.2005 zvedly vodárny cenu vody o 6%, cena vody za 1 m3 tak
překročila 40 Kč. Zdá se, že čím víc obyvatelé vodou šetří, tím vyšší je její
cena od dodavatele. Ten argumentuje tím, že rostou ceny vstupů a také
náklady na opravy a údržbu zařízení jsou stále nákladnější.
Obyvatelům obce nezbude nic jiného než zaplatit.
A to se chystá ještě zdražení plynu a elektřiny.
Článek „Pitná voda bude v našem kraji od ledna dražší“ – Havířovský deník 30. 11. 2004 viz příloha č. 13-05.
Uvedená navýšení ceny vody se dotkne všech obyvatel republiky, ale
ne všech stejně. Tak např. obyvatelé Prahy berou za srovnatelnou práci
měsíčně o tisíce korun víc, než lidé např. v našem regionu.
Článek „Pražané berou o tisíce víc než lidé v regionech“ – Právo
18.1.2005 viz příloha č. 14-05.
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VII.2.2. Zvýšení doplatků na léky
Už tak se obyvatelům obce žije těžce, protože průměrné mzdy v obci
jsou pod celostátním průměrem a procento nezaměstnanosti je srovnatelné s nejvíce postiženými regiony v republice.
Změna „lékové vyhlášky“ znamená zvýšení doplatků za léky. Doplatky postihnou především starší generaci, protože ta je na užívání léků životně závislá.
Článek „Zvýšení doplatků na léky dopadne hlavně na starší“ – Právo
3. 1. 2005 viz příloha č. 12-05.
VII.2.3. Průměrná mzda a inflace
K 30. 6. 2005 se pohybovala inflace na úrovni 3,5 %. Průměrná hrubá mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 965 Kč (ve srovnání se stejným obdobím roku 2004) na 18 763 Kč měsíčně, takže si zaměstnanci vydělali
měsíčně o 5,4 % více. Reálná mzda (po odečtení od vlivu inflace) se zvýšila o 3,7 %.
Poznámka: toto jsou celostátní údaje – v obci je situace mnohem horší, mimo jiné také vlivem vysoké nezaměstnanosti.
Občany obce také velmi citelně zasáhla ropná krize, při níž se cena ropy
zvýšila na dvojnásobek a ceny benzínu vysoko překročily 30 Kč za jeden litr.
Zvýšení ceny benzínu znamenalo prakticky zvýšení veškerých cen.
Článek „Kvůli benzínu se zdraží skoro všechno“ – Právo 6. 9. 2005
viz příloha č. 136-05.
Úzkou souvislost najdeme i ve zvyšování cen plynu s životní úrovní.
Od října vzrostla cena plynu a lidé zaplatili ročně zhruba o 17 % více.
Článek „Plyn od října zdraží až o tisíce“ – Právo 31. 8. 2005 viz příloha č. 137-05.
VII.2.4. První čtvrtletí roku 2005 znamenalo zpomalení růstu
mezd
V tomto období bylo tempo růstu mezd nejpomalejší za posledních
čtrnáct let.
Meziročně vzrostla průměrná mzda o 970 Kč na 17 678 Kč. Nejvíce,
jako vždy, vzrostly mzdy v bankovním sektoru – o více než 5 000 Kč – a dosáhly průměru 41 046 Kč měsíčně. Nejmenší nárůst zaznamenali zaměstnanci v pohostinství – 249 Kč měsíčně.
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Celkový nárůst mezd byl vyčíslen na 5,8 %, což byl nejmenší růst od
roku 1993.
Článek „Růst mezd se výrazně zpomalil“ – Právo 1. 6. 2005 – viz příloha č. 89-05.
Na konci roku 2005 byla průměrná měsíční mzda 18 833 Kč.
Zajímavý byl vývoj průměrné měsíční mzdy. Rok 2000 – 13 323 Kč,
rok 2001 – 14 490 Kč, rok 2002 – 15 568 Kč, rok 2003 – 16 527 Kč, rok
2004 – 17 734 Kč a konec roku 2005 – 18 833 Kč.
Je třeba poznamenat, že vzhledem k útlumu v hornictví a značné nezaměstnanosti v obci těchto průměrů většina obyvatel zdaleka nedosahuje.
VII.3. Ocenění obyvatel
VII.3.1. Nositelé Zlaté Jánského plakety
RO schválila poskytnutí finančního daru dobrovolným dárcům krve.
Za 40 odběrů 500 Kč – pan Marcel Godula a pan Jaroslav Mikula,
za 80 odběrů 2 000 Kč – pan Vlastimil Toman.
VII.3.2. Jubilanti
Kulturní a sportovní komise obce má mimo jiné ve své náplni i sledovat významná výročí a jubilea občanů obce.

Dva členové komise Jan Zyder a Josef Běhan navštívili 28.1.2005 s gratulací, kyticí a malým dárkem pana Vladislava Bartosze.
4. 2. 2005 gratuloval předseda kulturní a sportovní komise, místosta62

rosta Josef Žerdík, společně se členem komise Josefem Běhanem paní
Vlastě Tvardíkové v Dělnickém domě. Tam oslavenkyně připravila pro
svou rodinu a přátele oslavu svého významného životního výročí – 80 let.

Jubilanti v roce 2005 viz příloha č. 34-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Jubilanti“.
VII.3.3. Společná oslava jubilantů
27. 10. pozvala kulturní a sportovní komise letošní jubilanty a další,
kteří oslavili v tomto roce zlatou svatbu do Dělnického domu.

O program se postaraly děti z obou mateřských škol, základních škol
a úspěch mělo i Datyňské amatérské divadlo, některým se líbil i lidový vypravěč „stryc Woznica“. Po programu hrál k poslechu i tanci pan Hrabiec.
Při příchodu se jubilanti zapsali do pamětní knihy a dostali malý dá63

rek. Na stole pro ně i jejich doprovod byl připravený přípitek. Po programu byla společná večeře.
Program uváděl R.Erben z Radia Orion.

Všechny jubilanty uvítal a popřál hlavně hodně zdraví starosta Ing.Jan
Lipner. Kromě dalších členů KaSK byl přítomen hlavní organizátor,
místostarosta a předseda komise Josef Žerdík.

Starosta Ing.Jan Lipner gratuluje manželům Zentkovým k zlaté svatbě
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Jubilanti v Dělnickém domě“.
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VII.4. Nezaměstnanost
VII.4.1. Nezaměstnanost a životní úroveň
Nezaměstnanost v obci je stále příliš vysoká a překračuje celostátní
i okresní průměr.
Mimo jiné také vzhledem k tomu dojede ke snížení životní úrovně
a na bydlení mají přispívat obce 3. typu – v našem regionu např. Havířov, který na tyto výdaje obdrží prostředky od státu. Situace nezaměstnaných se ještě ztíží.
Článek „Životní minimum se výrazně sníží“ – Právo 2. 2. 2005 viz
příloha č. 10-05.
Tak např. k 31. 1. 2005 bylo v obci celkem 520 nezaměstnaných,
249 mužů a 271 žen, což je 25,11 % z ekonomicky činného obyvatelstva.
Nejvíce bylo nezaměstnaných občanů v dělnických profesích – celkem 468.
Nezaměstnanost v obci byla největší v celém okrese Karviná, jehož průměr činil k tomuto datu 20,76 %.
VII.4.2. Snížení nezaměstnanosti
Od ledna se v regionu neustále snižuje počet nezaměstnaných.
K 31. 3. bylo v mikroregionech nejvíce nezaměstnaných na Karvinsku – 22,25 %, Orlovsko – 21,28 %, Havířovsko – 20,21 %, Českotěšínsko – 18,86 % a Bohumínsko – 17,20 %.
V naší obci k tomuto datu činila nezaměstnanost 25,06 %, byla tedy
opět ze všech uvedených oblastí nejvyšší.
Článek „Nezaměstnanost se postupně snižuje“ – Havířovsko
12. 4. 2005 viz příloha č. 47-05.
I v květnu se nezaměstnanost v republice snížila a klesla pod 9 %,
přesně na 8,9 %.
Článek „Nezaměstnanost klesla pod devět procent“ – Právo 6. 5. 2005
viz příloha č. 65-05.
VII.4.3. Nezaměstnanost v červenci a srpnu
Jako každoročně zvýšily v tomto období počet nezaměstnaných absolventi škol – v kraji o 0,2 %.
Článek „V kraji se nezaměstnanost zvýšila“ – Havířovský deník
9. 8. 2005 viz příloha č. 130-05.
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VII.4.4. Nezaměstnanost v kraji klesla
V září se částečně naplnily optimistické vize odborníků a nezaměstnanost v kraji začala klesat. V obci se nic takového neprojevilo a procento
nezaměstnanosti zůstalo stejné jako v srpnu. Proto obec začala zaměstnávat občany evidované na úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci,
především v Průmyslové zóně František.
Článek „Nezaměstnanost v kraji klesá, úřady práce jsou optimistické“ – Deník 11. 10. 2005-viz příloha č. 119-05.
VII.4.5. Nezaměstnanost v obci v roce 2005
(EOA – ekonomicky aktivní obyvatelstvo )
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet uchazečů
o zaměstnání
502
477
489
479
472
478
476
485
485
467
458
464

EAO

Míra nezaměstnanosti v %

2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071

24,20
23,00
23,60
23,10
22,80
23,10
23,00
23,40
23,40
22,50
22,10
22,40

Poznámka: Pro srovnání nezaměstnanosti v obci uvádím ještě statistiku nezaměstnanosti v okrese Karviná.
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet uchazečů o zaměstnání
27061
26869
26535
26136
25705
25968
26129
26127
25891
25194
24890
25367
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Míra nezaměstnanosti v %
19,80
19,70
19,50
19,00
18,70
18,90
19,00
19,00
18,70
18,40
18,20
18,50

VII.5. Příznivé vlivy na obyvatelstvo
VII.5.1. Důchodci dostanou od 1. 1. 2006 přidáno
Vláda rozhodla, že se penze od 1. ledna 2006 zvýší v průměru o 380 Kč.
Když vezmeme v úvahu cenový nárůst prakticky všeho, budou důchodci
jednou z nejhůře situovaných skupin obyvatelstva – kromě hornických
důchodců, jejichž měsíční důchod přesahuje (po valorizacích) 12 000 Kč.
Článek „Důchody se zvýší od ledna o 380 Kč“ – Právo 30. 9. 2005 viz
příloha č. 142-05.
VII.5.2. Od 1. 1. 2006 budou nižší daně
Pro čtyři miliony lidí v republice, kteří mají nejnižší příjmy, se mění
zdanění příjmu z 15 % na 12 %. Tato změna daně přinese nejnižším příjmovým skupinám roční úsporu až několik tisíc Kč.
Článek „Od ledna nižší daně pro čtyři miliony lidí“ – Právo 2. 11. 2005
viz příloha č. 155-05.
VII.5.3. Prodej bytů na sídlišti „Chrost“
Kolem prodeje bytů, které jsou v majetku společnosti OKD, kterou
vlastní společnost Karbon Invest, se projevilo mnoho nejasností, polopravd i vyložených lží.
Předpokládá se, že by byty byly přednostně prodávány současným nájemníkům v cenových relacích 30 000 Kč – 50 000 Kč za byt.
Příprava projektu financování koupě bytů OKD pro jejich současné
nájemníky potrvá cca tři roky.
Článek „Byty by měli získat ti, kteří v nich bydlí“ – Horník 17. 2. 2005
viz příloha č. 18-05.
VII.6. Romové
VII.6.1. Romové v obci
Při poslední sčítání obyvatel v roce 2001 se k romské národnosti přihlásily celkem 4 osoby, což činilo 0,1 % obyvatelstva obce.
S občany romské národnosti se obyvatelé obce setkávají nejčastěji při šetření přestupků a trestných činů, a od této skutečnosti se i odvíjí vztah k nim.
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V obci nejsou známa konkrétní čísla, ale celostátně vyplynulo z výzkumu agentury STEM, že Romy vidí kladně pouze 5 % Čechů.
Podle neoficiálních údajů předsedy místní organizace Demokratické
aliance Rómů pana Toráče, je jich v obci cca 200.
Článek „Romy vidí kladně jen pět procent Čechů“ – Právo 26. 5. 2005
viz příloha č. 88-05.
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VIII. Průmysl (výběr některých firem)
VIII.1. Firma Lichtgitter CZ , spol. s r.o.
Uvedená firma sídlí na ulici U Lékárny 1 v Horní Suché.
Zabývá se zpracováním oceli na ocelové výrobky, zejména na podlahové a pojezdové rošty, ocelové rošty, schodišťové stupně, spirálová schodiště, protiskluzové a hliníkové rošty. Rošty jsou buď odporově svařované, lisované nebo vyrobené z plastu.
S výrobu odporově svařovaných roštů započala firma Lichtgitter
v roce 1966 ve svém mateřském závodě v Německu. Výrobní technologie
prošla dlouhodobým vývojem, přičemž hlavní důraz byl kladen především
na kvalitu, produktivitu, uspokojení trhu dostatečně širokou typovou škálou a perfektním servisem. Tato politika dovedla firmu Lichtgitter na absolutní špičku v oblasti výroby podlahových roštů.
Plechové profily – tyto stavební prvky z plechu o průřezu tvaru C ideálně doplňují paletu nabídky firmy. Jejich použití najdete v konstrukci
pracovních a kontrolních plošin a lávek průmyslových zařízení, ale i v široké oblasti dopravy a zásobování.
Protipožární zakrytí transformátorových jímek-při užívání transformátorů instalovaných a trvale provozovaných na volných prostranstvích
se jako chladícího média používá transform. olejů, které mohou při poškození kontaminovat půdu.

Pro zakrytí těchto jímek vyvinula firma Lichtgitter speciální typ panelů.
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Spirálové schodiště dodává firma jako stavebnicový systém.
VIII.2. START, spol. s r. o. Horní Suchá
Viz Kronika Obce Horní Suchá 2004.
Firma zaměstnává kolem 250 zaměstnanců.
VIII.3. Firma REXIA TRADE spol. s r. o.
Vznikla v listopadu roku 1996. Její hlavní činností je výroba ponožkového zboží. Firma se dále zabývá také stavební činností a poskytováním instruktorských kurzů potápění.

Sídlo firmy v Horní Suché na ulici Centrum 130.
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VIII.4. Firma Ano…,s. r. o.
Firma ANO…,s. r. o. byla založena v roce 1999 jako výrobně obchodní společnost. Sídlo firmy se nachází v naší obci. ANO…,s. r. o. se specializuje na balení zmrazené zeleniny, zeleninových směsí a ovoce. Za dobu
své činnosti získala nezanedbatelnou část trhu se zmrazenou zeleninou
a ovocem v České republice i na Slovensku.
IX. Depos Horní Suchá, a. s.
IX.1.1. Depos, a. s.
Předmětem podnikání firmy Depos Horní Suchá, a. s. je nakládání
s odpady, zprostředkovatelská činnost, podnikání v oblasti s nakládáním
s nebezpečnými odpady, silniční motorová doprava nákladní, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamiony, pronájem a půjčování věcí movitých a výroba a prodej elektrické energie na základě licence.
Společnost zahájila také provoz kompostovaní plochy o výměře 522 m2
a připravena je další kompostovaní plocha. Pro kompostování je využita
technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostování.

Na snímku je zpevněná kompostovací plocha „A“.
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Na skládce je instalováno zařízení pro ekologické využití skládkového
plynu – plynový motor s elektrickým generátorem o výkonu 250 kW (na
snímku).
Společnost Depos Horní Suchá, a. s. je také provozovatelem sběrného
dvora v Petřvaldě. Od roku 2006 bude i v Horní Suché.
Depos Horní Suchá, a. s. nabízí podnikům:
– uložení odpadů na skládce
– převzetí velkoobjemových odpadů s vlastní dopravou objednatele
– svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob
– převzetí velkoobjemových odpadů včetně zajištění dopravy společností Depos Horní Sucha, a. s.
– pronájem velkoprostorových kontejnerů
– vážení nákladních vozidel a návěsů na váze SCHENCK
– svoz biologicky rozložitelného odpadu
Depos Horní Suchá, a. s. nabízí obcím a městům:
– uložení odpadů na skládce
– svoz komunálního odpadu z domácností ze 110 l popř. 1 100 l nádob
– svoz odpadů z velkoprostorových kontejnerů o objemu 5 m3
– zajištění svozu a zpracování zhodnotitelných odpadů vytříděných
z komunálních odpadů (papír, sklo, plasty)
– pytlový svoz (svoz 1× měsíčně)
– kontejnerový (donáškový způsob)
– pronájem velkoprostorových kontejnerů
– zajištění svozu a likvidace odpadů s obsahem škodlivin vytříděných
z komunálních odpadů
Firma má 35 zaměstnanců.
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Toto je pohled na skládku Depos a. s. ze skipové věže na Františku.
Více o firmě Depos Horní Suchá, a. s. viz příloha č. 26-05.
IX.1.2. Skládka se bude zvětšovat
Ve čtvrtek 27. 10. se brány skládky komunálního odpadu v Horní Suché otevřely široké veřejnosti. Konal se zde den otevřených dveří.
Veřejnost sice této možnosti využila minimálně, ale zato odborníků se
sešlo na 35. Byli ze sousedních obcí, ale také z ministerstva životního prostředí. prohlédli si celou skládku a mj. se dověděli, že má při současném tempu ukládání odpadu životnost do roku 2030, že může růst až do výšky 25 m
a pokud se týká rozšíření, že bude postupovat směrem k bývalému Dolu
František. Kvůli rozšíření musí být přeloženo vedení velmi vysokého napětí.
Článek „Skládku v Horní Suché budou asi zvětšovat“ – Havířovsko
1. 11. 2005 viz příloha č. 152-05.

Skládka – letecký snímek
Další fotografie – Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Skládka-letecké_snímky“.
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IX. Životní prostředí
X.1. Revitalizace sídliště „Chrost“
11. 1. proběhlo v Dělnickém domě za účasti představitelů obce, zpracovatelů projektu a nevelké účasti obyvatel obce veřejné projednávání změn,
které s týkaly zvelebení prostor na sídlišti „Chrost“.
Celý projekt připravilo občanské sdružení „Vita“ a jeho zaměstnanci představili celý záměr úprav sídliště, byly prezentovány výsledky ankety, která proběhla mezi občany žijícími na sídlišti a nakonec zpracovatelé
a představitelé obce odpovídali na dotazy (starosta obce Ing. Jan Lipner
na snímku uprostřed).

Zpracovatelé projektu rozdělili celé sídliště do tří sektorů: A: vchody č. p.1211–1218, 1177–1181 ,B: vchody 1230–1232, 1228–1229,
RD č. 511,727 a 139, C: 1219–1220, 1222–1224 a obchod na ul. Těrlická.
Navrhované změny v sektorech A, B, C se týkaly především těchto oblastí:
– hrací koutek
– odpočinek
– parkování a kontejnery na odpad
– zeleň
Na celém sídlišti byly navrženy nové trasy pěšin, u všech vchodů nádoby s rostlinami, vjezdy do garáží se zámkovou dlažbou lemovány živými ploty, nové trávníky a travnaté plochy, bezbariérové úpravy obrubníků, hygienické, nezávadné, trvanlivé a bezpečné hračky.
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Byla připravena anketa, s níž pracovníci zpracovatele obcházeli obyvatele sídliště a ti se měli možnost k připravovaným změnám na sídlišti
vyjádřit.
Anketa měla tyto otázky:
Ve které části sídliště bydlíte?
Měl/a jste možnost seznámit se s projektem?
Souhlasíte s navrhovaným změnami?
Co v návrhu postrádáte?
S čím nesouhlasíte a proč?
Průběh ankety v sektoru A:
vyplněno 77 anketních lístků
87 % souhlasilo se změnami
2,6 % souhlasilo s výhradami
10,4 % neprojevilo zájem
Průběh ankety v sektoru B:
vyplněno 62 anketních lístků
93,5 % souhlasilo se změnami
3,2 % souhlasilo s výhradami
3,3 % neprojevilo zájem
Průběh ankety v sektoru C:
vyplněno 57 anketních lístků
89,5 % souhlasilo se změnami
7 % souhlasilo s výhradami
3,5 % neprojevilo zájem
Nejvíce připomínek se týkalo přežití úprav a volně pobíhajících koček a psů.
Pozvánka na veřejné projednávání projektu „Revitalizace sídliště
Chrost“ viz příloha č. 51-05.
Přehled úprav v jednotlivých sektorech sídliště Chrost viz příloha
č. 52-05.
Výsledky ankety „Revitalizace sídliště Chrost“ viz příloha č. 53-05.
Plán revitalizace v měřítku 1:500 viz příloha č. 54-05.
Další fotografie z projednávání projektu revitalizace sídliště viz příloha č. 55-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Revitalizace
sídliště Chrost“.
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X.2. Třídění odpadu
K třídění odpadových surovin proběhla v obci anketa. Až na malé
výjimky se občané obce vyslovili kladně k třídění, měli ale připomínky
k umístění nádob na odpad.
Třídí se především PET láhve od nápojů, sklo, papír a také biologický odpad. V budovaném sběrném dvoře mohou občané obce odevzdat
bezplatně veškerý odpad včetně nebezpečného odpadu jako pneumatiky,
vyřazené přístroje, baterie z aut, atd.

S tříděním odpadu ostře kontrastuje přístup některých obyvatel, kteří místo třídění založili černou skládku vedle kontejneru, jak dokládá fotografie.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Třídění odpadu“.
X.3. Kanalizace
Zásadní věcí v obci, v oblasti ochrany životního prostředí, je vybudování kanalizace a napojení všech objektů.
V roce 2005 již bylo zahájeno projednávání územního rozhodnutí
s tím, že po výkupu potřebných pozemků samotná výstavba bude zahájena v roce 2007.
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XI. Školství
XI.1. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
příspěvková organizace
XI.1.1. Školní ples
Tradiční školní ples připravilo pro všechny příznivce školy a dobré
nálady Sdružení rodičů a přátel české ZŠ 18. 1. poprvé v prostorách Dělnického domu.
V programu vystoupily mažoretky Dixi a Horizont. K tanci hrála
skupina NANCY. Připravená tombola uspokojila mnohé přítomné. Rezervaci stolů a objednávky večeří si měli možnost zájemci zajistit ve škole.
Vstupné bez večeře bylo 70 Kč, s večeří 150 Kč.

XI.1.2. Zápis
Zápis do první třídy pro školní rok 2005/2006 proběhl na české ZŠ
20. 1. Celkem bylo zapsáno 52 dětí, 34 chlapců a 18 dívek, což znamená podstatný nárůst ve srovnání s rokem 2004, kdy bylo zapsáno 34 dětí
a skutečně nastoupilo 26 dětí. O odklad školní docházky požádalo celkem
7 rodičů dětí. Škola mohla otevřít dvě první třídy.

77

XI.1.3. Vítání občánků 12. 2.
Členové kulturní a sportovní komise v čele s místostarostou Josefem
Žerdíkem připravili vítání občánků.
Program připravily dětí z MŠ se svými učitelkami. Proslov, hlavně
k rodičům a příbuzným dětí, přednesl Josef Žerdík.
Maminky dostaly kytičku. Na závěr se všichni zapsali do pamětní
knihy.

Na fotografii paní Grażyna Wróblová se svým synem
Další fotografie viz příloha č. 56-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Vítání občánků“.
XI.1.4. Sbírka pro Asii
Jako reakce na katastrofu (cunami)v jihovýchodní Asii uspořádali
žáci a zaměstnanci české ZŠ finanční sbírku. Celkovou částku 18 400 Kč
odeslali na konto „Člověk v tísni“.
Nebyla to ale jediná akce charitativního typu ve škole-přispěli na psí
útulek, sponzorovali zvířata v ZOO Ostrava, obdarovali děti v Dětském
domově v Havířově.
XI.1.5. Den otevřených dveří
27. 5. v době od 8.00 do 16.00 hodin připravila česká ZŠ pro rodiče
svých žáků a ostatní veřejnost den otevřených dveří.
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U vchodu do školy byli připraveni žáci jako průvodci a všem zájemcům umožnili prohlídku školy i s odborným výkladem. Vše probíhalo při
plném provozu, ve škole se učilo. Na fotografii jsou žáci první třídy, kteří
při hodině hudební výchovy hráli na zobcové flétny.
A škola se měla čím pochlubit: obnovené šatny, nově upravené umývárny a WC, již druhá počítačová učebna, na vývěskách práce žáků z různých oblastí – prostě – bylo se na co dívat. Občané Horní Suché nabízenou
prohlídku školy využili.

Další fotografie viz příloha č. 78-05.
Pozvánka na „Den otevřených dveří“ – viz příloha č. 79-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Den otevřených
dveří na české ZŠ“.
XI.1.6. Akademie
Česká základní škola uskutečnila v prostorách sálu Dělnického domu
1. 6. 2005 Slavnostní akademii věnovanou Dnu dětí a sedmistému výročí založení obce.
XI.1.7. Sportovně-zábavné odpoledne
Za krásného počasí, 28. 5., kdy rtuť teploměru ukazovala ve stínu
30 °C, uspořádalo ke Dni dětí rodičovské sdružení a pedagogický sbor
školy na školním hřišti odpoledne plné vystoupení žáků, her a soutěží.
Přišlo hodně rodičů i přátel školy, kteří nadšeně tleskali vystoupením
žáků a viděli i vystoupení skupiny historického šermu.
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Všechny děti dostali od rodičovského sdružení občerstvení, ostatní zájemci ho našli v připravených stáncích a podávalo se i z okna školní kuchyně.
Vzhledem k počasí šly na odbyt především nápoje.

Celou akci společně zahájili ředitel školy PaedDr. Jaromír Zelníček
a předseda rodičovského sdružení Jozef Šintaj.
Pak začalo vystoupení žáků, ukázka šermu a pak se děti rozešli k připraveným atrakcím.
Celé odpoledne se vydařilo a zájemci, už bez dětí, pokračovali v oslavě dlouho do noci.
Další fotografie viz příloha č. 80-05.
Pozvánka na akci viz příloha č. 81-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Sportovně-zábavné odpoledne české ZŠ“.
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XI.1.8. Začal školní rok 2005/2006
1. 9. přivítali v české ZŠ kromě ostatních žáků také 45 prvňáčků. Přišli všichni, jako každoročně, v doprovodu svých rodičů, někdy i prarodičů.

Dvě připravené první třídy byly tento den plné.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Zahájení školního roku v české ZŠ“.
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XI.1.9. Návštěva v Gelnici
20.–21. 10. 2005 byli žáci a pedagogové české základní školy, doprovázeni zástupci rodičů a obce, na návštěvě v základní škole ve slovenské
Gelnici. Ta je naší družební obcí.

Celou akci vedl a organizoval PaedDr. Jaromír Zelníček, ředitel naší ZŠ.
Základní škola v Gelnici je velká škola se 750 žáky a 45 pedagogy.
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Obec v delegaci zastupovali místostarosta Josef Žerdík (na snímku uprostřed), Josef Kocur, člen RO a člen KaSK a Blanka Richterová, členka
ZO a členka KaSK.

Žáci při návštěvě školy nejvíce obdivovali plavecký bazén, který je přímo
ve škole, bohužel, již několik let bez vody.
Další podrobnosti k návštěvě v článku „Návštěva v Gelnici“ viz Informátor č. 8 – příloha č. 159-05.
XI.1.10. Mateřská škola
Mateřská škola Horní Suchá, ulice Stavební 2/1226 je od 1. 9. 2005
součástí základní školy s názvem: Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace. V tomto roce měla tři oddělení s celkovým počtem dětí 78.
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XI.2. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá s polským
jazykem vyučovacím, příspěvková organizace
(změna názvu od 1. 9. 2005)
XI.2.1. Zápis
Zápis do první třídy pro školní rok 2005/2006 proběhl na polské ZŠ
1. 2. Celkem bylo zapsáno 9 dětí, což je ve srovnání s rokem 2004 o jedno
dítě více. O odklad školní docházky pro své dítě nikdo nepožádal.
Fotografie ze zápisu viz příloha č. 33-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Zápis do 1. třídy PZŠ“.
XI.2.2. Beseda o hornictví
Mezi žáky polské ZŠ přišli Jan Bardoň a Rudolf Petříček (na fotografii vlevo), bývalí horníci Dolu František. Žáky seznámil s historií dobývání uhlí v katastru Obce Horní Suchá, pohovořil o jeho začátcích a také
o konci Dolu František.

S tématem souvisí i článek, který Jan Bardoň napsal pro odborářské
noviny Zdař bůh.
Článek „Vzpomínky na minulost“ – Zdař bůh 30. 6. 2005 viz příloha č. 133-05.
Další fotografie viz příloha č. 50-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Beseda o hornictví na PZŠ“.
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XI.2.3. Lehkoatletické přebory polských škol
3. června se na stadionu v Třinci na ul. Lesní uskutečnily lehkoatletické závody všech polských škol v regionu.
V tomto roce byla hlavním pořadatelem hornosušská škola a hlavním pořadatelem, který také závody zahájil, byl Mgr. Bohdan Prymus,
ředitel naší školy. Připomněl všem, že není nejdůležitější vítězství ale čest
být vybrán k reprezentaci školy.
Článek „Zdobyć medal, zdobyć punkt!“ – Głos Ludu 4. června 2005,
viz příloha č. 100-05.
XI.2.4. Zahájení školního roku
I v polské základní škole začal školní rok 1. září. Mezi žáky, rodiči,
hosty a učiteli bylo i 9 prvňáčků.

Zahájení je pravidelně přítomen člen RO Ing. Karol Siwek.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Zahájení školního roku v polské ZŠ“.
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XI.2.5. Fotbalový turnaj
Fotbalové družstvo žáků PZŠ se koncem září zúčastnilo v Bystřici nad
Olší „Memoriálu Aloise Adamce“ – fotbalového turnaje polských škol.
Z šesti účastníků se ziskem jednoho bodu umístilo na 6. místě.
Článek „Puchar dla Bystrzycy“ – Głos Ludu 1. 10. 2005 viz příloha
č. 123-05.
Poznámka: Alios Adamec byl naším rodákem, občanem Horní Suché.
XI.2.6. Návštěva z Polska
Učitelé a žáci základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché přivítali v říjnu učitele a žáky ze spřátelené školy
v Polsku, z Lubomie. PZŠ tak navazuje na vztahy, které mezi sebou udržují naše obec a polská Lubomie.
Vzájemné návštěvy mezi školami začaly před pěti léty. Nejdříve se
navštívili pouze učitelé a později začaly i vzájemné návštěvy žáků.
Mezi společné akce uskutečněné při návštěvě patřila i návštěva ostravské ZOO.
Článek „Nauka współpracy“ – Głos Ludu 20. 10. 2005 viz příloha
č. 148-05.
XI.2.7. Ve škole při stromečku
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím vždy
poslední den před vánočními svátky stráví u stromečku. Děti si pod vedením svých učitelů připraví program. Tak např. mladší žáci sehráli scénku
o zimě a narození Ježíška. Připravily ji s nimi učitelky Renata Rzyman
a Bogumila Przeczek. Žáci hudebně nadaní předvedli své umění-Roman
Mračna hrál na klavír a Samuel Hampala na housle.
Článek „W szkole przy choince“ – Głos Ludu 27. 12. 2005 viz příloha
č. 169-05.
XI.2.8. Mateřská škola
Polská mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, která od
1. 9. 2005 nese název: Základní škola a mateřská škola Horní Suchá s polským jazykem vyučovacím, příspěvková organizace.
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V této MŠ je v jednom oddělení 20 dětí.
Očekávaný „baby-boom”se nepotvrdil, v republice přírůstek obyvatelstva představují imigranti – především z východu (hlavně z Ukrajiny).
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XII. Obchod a služby
XII.1. Průměrné ceny některých potravin v obchodech v obci
v listopadu 2005
Poznámka: Je potřeba poznamenat, že celkově se cena potravinářského zboží ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 výrazně nezměnila.
Výraznější zdražení je u banánů.
U vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny ceny nejlevnějšího
zboží.
1kg
1ks
1kg
1kg
1kg
1kg
1ks
1kg
1kg
1kg
1kg
1ks
1kg
1/2l
1/2l
1kg
1kg
1ks
1ks
3ks
1l
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1ks

banány
květák
česnek
sadbový česnek
brambory
hroznové víno
kiwi
cibule
rajská jablíčka
mrkev
jablka
mandarinky – konzerva 314ml
citrony
pivo 10°
pivo 12°
mouka hladká
cukr kostky
vajíčko
rohlík
tavený sýr se šunkou
mléko polotučné
vepřová kýta
vepřová pečeně sk.
vepřový bok
hovězí maso zadní
salám selský
debrecínské párky
zálohovaná láhev
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29,00Kč
15,00Kč
80,00Kč
129,00Kč
4,90Kč
51,00Kč
4,90Kč
6,90Kč
34,90Kč
5,90Kč
12,90Kč
12,00Kč
14,00Kč
11,00Kč
13,00Kč
6,00Kč
20,00Kč
2,00Kč
1,50Kč
24,00Kč
9,80Kč
99,00Kč
124,00Kč
57,00Kč
145,00Kč
77,00Kč
126,00Kč
3,00Kč

XII.2. Obchody a restaurace v obci
Po roce 1989 mnoho obyvatel obce otevřelo všemožné prodejny. V roce
2005 zůstaly tyto:
– potraviny Novák – samoobsluha na sídlišti (ul. Těrlická)
– potraviny „Duo“ – Žerdíková – pultový prodej (u hřbitova)
– potraviny „Hanka“ na ulici Centrum
– potraviny Moldrzyková na ul. Černá cesta
– potraviny Charvát na ul. Vnitřní ve finském domku (Podolkovice)
– potraviny na ul. Spodní ve finském domku „Nad Tratí“
– potraviny Konczyna na ul. Stonavské – naproti Penzijnímu domu
– potraviny v přízemí Penzijního domu na ul. Stonavské (dvě potravinové prodejny naproti sobě)
– drogerie na ul. Centrum
– cukrárna na ul. Těrlické (proti polské ZŠ)
– květinářství, prodejna semen a krmiv (Ing. Lipnerová) na ul. Těrlické (proti polské ZŠ)
– EMOS Elekro na ul. Těrlické
– GOMO – železářství na ul. Těrlické
– papírnictví na ul. Centrum
– lékárna na ul. Těrlické
– textil na ul. Těrlické
– textil na ul. Centrum (patří vietnamským obchodníkům)
– Club-restaurace s kuchyní na ul. Těrlické
– Sušanka – restaurace na ul. Těrlické
– Laura – restaurace na ul. Těrlické
– Dělnický dům – restaurace s kuchyní na ul. Centrum
– Villa – restaurace s kuchyní na ul. Těrlické
– restaurace s kuchyní Na Kopečku
– restaurace v areálu „Pašůvka“ U Koně
– restaurace na ulici Spodní ve finském domku „Nad Tratí“
– Country motorest na ul. Stonavské
– restaurace Bowling na ul. Centrum
Poznámka: Na prosperitě nebo pádu prodeje v obci mají negativní
dopad supermarkety v Havířově, kterým drobní prodejci nemohou do budoucna v žádném směru konkurovat. A to je škoda, protože se vytratí ze
vztahu prodejce-nakupující osobní vztah.

89

XII.3. Firma Vento Bohemia
Uvedená firma sídlí v Horní Suché na ulici Černá cesta 919/3. Jedná se o velkoobchod a firma je výhradním distributorem tělové a vlasové
kosmetiky, parfémů, mycích, čistících a úklidových prostředků pro Českou republiku.

Na fotografii sídlo firmy v Horní Suché.
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XIII. Stavebnictví a investiční akce
XIII.1. Oprava střechy a půdní vestavba na PZŠ
Zastupitelstvo obce rozhodlo o stavební akci v budově polské základní
školy. Prakticky současně začala půdní vestavba a oprava střechy.

Na fotografii: Ing. Sládečková – investorka, Ing. Olšar – majitel stavební
firmy, p. Macura – praktikant z úřadu práce, Ing. Chlebik – projektant.

Dokončená oprava střechy v dubnu 2005
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Práce na PZŠ“.
XIII.2. Parkoviště naproti polské ZŠ
4. 4. byla zahájena výstavba parkoviště proti polské základní škole.
Stavbu provedla dodavatelsky fa JANKOSTAV s. r. o., Ostrava-Kunčice.
Je třeba připomenout, že výstavbě parkoviště předcházela zdlouhavá
a složitá jednání s majiteli části pozemku, která končila směnou pozemků
mezi nimi a obcí.
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Další fotografie viz příloha č. 49-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Parkoviště před
polskou ZŠ“.
XIII.3. Demolice „Červené kolonie“
V létě 2005 bylo na tři domy na ulici Stonavské vydáno rozhodnutí
o odstranění stavby. Problém byl v tom, že vlastník OKD, Správa majetku, neměla najednou náhradní byty pro všechny občany.
Stalo se, že částečně vystěhované domy okamžitě začali rozebírat a rozkrádat naši nepřizpůsobiví spoluobčané.
V srpnu 2005 byly připraveny k demolici další dva domy na ulici
Penzijní, ale rozhodnutí o odstranění stavby nebylo vydáno. Přesto už
byly některé byty prázdné. Někteří občané, ačkoliv některé byty ještě nebyly uvolněny, začali i tyto rozebírat od půdy a krovů a tím přímo ohrozili zde žijící obyvatele.
Poznámka: Je třeba uvést, že tyto bytové domy – 4 byty v každém – nebyly v havarijním stavu, protože ani statický posudek neobjevil zásadní
závady a ty, které popsal byly způsobeny totální neúdržbou objektů. Zde je
vidět katastrofální přístup OKD k hornickým koloniím v obci.
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Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Červená kolonie“ na ul. Jižní.
XIII.4. Rekonstrukce obecní knihovny
V měsíci srpnu provedla firma VELK rekonstrukci knihovny umístěné v „červené budově“ PZŠ. Prostory, bohužel, nejde zvětšit, ale rekonstrukcí se zlepší prostředí knihovny.

Fotografie dokládá pokládání lité podlahy v knihovně
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Knihovna“.
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XIII.5. Oprava Penzijního domu
Alespoň jeden Penzijní dům se podařilo majiteli zachránit. Sídlí v něm
jediná firma VELK, firma majitele. V ostatních prostorách jsou byty.

Fotografie ukazuje stav prací 22. července
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Penzijní dům“.

Schodiště k bytům
Vnitřní prostory již byly opraveny a slouží jednak jako byty a také
drobným podnikatelům k provozování činnosti. Např. paní Turčínová
zde má šicí dílnu.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Penzijní dům“.
XIII.6. Sběrný dvůr
Obec se stará o hospodaření s odpady. Kromě toho, že v katastru obce
je skládka komunálního odpadu, buduje firma Depos, a. s. pomocí do94

davatelské firmy OKD Rekultivace na pozemku pronajatém od obce nad
sídlištěm Chrost na ulici Stonavské sběrný dvůr. Občané obce zde budou
moci bezplatně odkládat veškerý odpad, také nepotřebné přístroje-ledničky, televizory, atd. a ostatní nebezpečný odpad.
Ve své podstatě má sběrný dvůr nahradit velkokapacitní kontejnery,
do nichž však ukládali odpad i podnikatelé a občané Havířova, tzn. objemný odpad.
Otevření se předpokládá v lednu 2006.

Fotografie dokládá stav výstavby sběrného dvora v září.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Sběrný dvůr“.
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XIII.7. Šatny u Sportovní haly
Firma STAO, jejímž majitelem je Ing.Olšar stavěla nové šatny u Sportovní haly. Ukázalo se, že ve stávajících prostorách je nedostatek místa
a další šatny chybí z provozních důvodů.

Fotografie zachycuje stav výstavby šaten 30. června.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Stavba šaten
u Sportovní haly“.
XIII.8. Sklad
S nedostatkem skladovacích prostor se potýká i náš obecní úřad. Proto zadal firmě HORNSTAV, spol. s r. o. výstavbu nového skladu.
Je vybudován u Požární zbrojnice proto, aby v prostoru pod OÚ mohl
být, v souladu s územním plánem, vybudovaný park.

Fotografie zachycuje stav výstavby 24. července.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Sklad OÚ“.
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XIII.9. Sportovní a relaxační centrum Na Císařství
31. října otevřela firma VAPES CE s. r. o., jejímž jediným majitelem
je pan Ladislav Čečotka, na ulici Stonavské č.51/6 nové sportovní a relaxační centrum.
Firma vlastní celý objekt. Restauraci má pronajatu nájemce a v části
budovy, kde bylo kdysi kino, má firma sídlo. Také zde vybudovala v přízemí bar a badmintonový sál, v poschodí solárium, ubytovací prostory, masážní sál a solnou jeskyni.
Pokud se týče ubytování, je to první ubytovací zařízení tohoto typu
v obci.

Slavnostního otevření 31. října se zúčastnilo mnoho hostů, včetně představitelů obce. Pásku přestřihl Ing. Jan Lipner, starosta obce.

A tohle je strop solné jeskyně, která bude sloužit nejen občanům naší
obce.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Sportovní a relaxační centrum“.
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XIII.10. Amfiteátr na stadionu TJ DF
Rozhodnutí Zastupitelstva, zájem starosty Ing. Jana Lipnera a místostarosty Josefa Žerdíka, znamenalo doslova vzkříšení bývalého amfiteátru v areálu tělovýchovné jednoty Dolu František v Horní Suché.
Obnova nebyla vůbec jednoduchá a byla nákladná.
Ing. Petr Chlebik zpracoval projektovou dokumentaci „Amfiteátr ve
sportovním areálu TJ Dolu František v Horní Suché“.
První akcí, která se v obnoveném amfiteátru uskutečnila bylo Vítání
léta. O něm v samostatné kapitole.

Fotografie zachycuje stav prací na amfiteátru v dubnu 2005

A tohle je výsledný efekt!!!
Další fotografie viz příloha č. 59-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Amfiteátr“.
Článek „Amfiteátr v Horní Suché bude obnoven“ – Havířovsko
8. 3. 2005 viz příloha č. 31-05.
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XIV. Bezpečnost a veřejný pořádek
XIV.1. Policie ČR informuje
10. 1. v noci se neznámý pachatel vloupal v Horní Suché do garáže.
Odcizil jízdní kolo, stavební kolečka a elektrické vodiče. Způsobil škodu ve
výši 10 000 Kč.
10. 1. se neznámý pachatel před restaurací Dělnický dům vloupal do
automobilu Citroen Berlingo. Odcizil koženou tašku s doklady a penězi.
Celková škoda činí 44 500 Kč.
1. 2. ve večerních hodinách došlo v herně v Horní Suché k loupežnému přepadení obsluhy. Zmizely finanční prostředky, cigarety a alkohol.
Ke zranění nedošlo. Všichni tři pachatelé byli zadrženi.
12. 3. vnikl do přízemního bytu na ul.Lokalitní neznámý pachatel
a odcizil šperky a hotovost v celkové ceně 35 000 Kč.
24. 3. byl hlídkou zastaven cyklista. Dechová zkouška na alkohol byla
pozitivní a byla mu další jízda zakázána.
25. 3. byl hlídkou na ul. Osvobození kontrolován řidič motorového vozidla zn. Škoda 105. bylo zjištěno, že mu byl Magistrátem města Karviná
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na 12 měsíců.
4. 4. neznámý pachatel vnikl na pozemek zahrady na ul. Souběžné
a po rozbití skla dveří vnikl do vozidla. Způsobil škodu 3 000 Kč.
12. 8. vnikl neznámý pachatel do dvou garáží na ulici K Prádlu.
22. 8. vylákal neznámý pachatel od poškozeného, který bydlí na
ul. Chrost, 5 500 Kč pod záminkou, že syn poškozených potřebuje peníze
na nákup zboží.
29. 8. vnikl neznámý pachatel do finského domku na ul. Penzijní a odcizil zde železný materiál.
4. 10. zahájila PČR úkony ve věci trestného činu krádeže, kdy dosud neznámý pachatel v době od 22. 9. do 4. 10. z ulic Spodní, Vrchní,
U Vlečky, Bílá, Na Kempce, Kurkovec, Penzijní a Jižní odcizil 26 kusů
kanálových roštů.
25. 10. neznámý pachatel odcizil z kolejového svršku tratě bývalého Dolu
František 60 ks kolejnicových spojek se šrouby a podložkami a kolejnici.
Statistika:
Obvodní oddělení Policie ČR Horní Suchá v roce 2005 řešilo 191 trestných činů. Objasněno bylo 86, tj. 45,03 %.
Bylo zjištěno 317 přestupků.
Poznámka: Statistika obsahuje údaje za celý obvod, tj. za Horní Suchou a Stonavu.
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XV. Kultura a osvěta
XV.1. Kulturní akce pořádané obcí
XV.1.1. Blíží se sedmisté výročí
Naše obec oslavila v roce 2005 sedmisté výročí od svého založení. Vyvrcholením celé řady akcí bylo „Vítání léta“ v červnu – viz samostatná kapitola kroniky a další kapitoly zaměřené svým obsahem k tomuto výročí.
Byly to:
– 2.obecní ples 14. 1.
– MDŽ 11. 3.
– divadelní přdstavení „Don Quijote de la Mancha“ 8. 4.
– koncert pěvecký a hudebního souboru „Przyjażń“ z Karviné
–„Hornosušská pouť“ 1. 5.
– 60. výročí osvobození Horní Suché od nacistické okupace 3. 5.
– cyklistický závod pro žáky i ty nejmenší 20. 5.
– slavnostní akademie 17. 6.
– „Vítání léta aneb Klobásový festival“ 18. 6.
Článek „Obec oslaví významné výročí především kulturou a sportem“ – Havířovský deník 15. 3.2005 viz příloha č. 28-05.
Článek „Historia na dokumentach“ – Głos Ludu 14. června 2005 – viz
příloha č. 101-05.
XV.1.2. 2. obecní ples
14. 1. 2005 uspořádala pro občany Horní Suché i okolí kulturní
a sportovní komise již druhý obecní ples. V 19.00 hodin byl kulturní dům
plný, nebylo ani jedno místo volné. Na všechny zájemce o místenky se nedostalo, tak velký byl zájem.
Už před zahájením měly plné ruce práce paní Žerdíková, paní Adamiecová a paní Bružinová v šatně. Není to žádná legrace zvládnout nápor – kabáty, boty, tašky,… Ale povedlo se a úderem devatenácté hodiny
mohl přivítat všechny hosty Radek Erben, moderátor Radia Orion a starosta obce Ing. Jan Lipner mohl ples zahájit (na snímku). Všechny uvítal
a popřál pěknou zábavu. Tím také zahájil oslavy jubilejního roku, v němž
naše obec slaví 700 let svého založení.
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Ve velkém sále hráli „Smolaři“ a hned během první skladby byl sál
plný tancechtivých hostí.
Plesu se zúčastnila i delegace spřátelené Lubomie (Polsko), v jejímž
čele byl wójt Mgr. Czesław Burek.
Výzdoba sálu i předsálí již předznamenávala blížící se oslavy 700 let
Horní Suché.
V programové části plesu vystoupila dívčí skupina Maniac Aerobic
s tancem „Páni Karibiku“ a havířovský taneční pár Tereza Stařičná a Filip Swětík, rodák z Horní Suché.
Článek „Na MS se neztratili“ – Radniční listy prosinec 2004 viz příloha č. 27-05.
Pozn.: Dvojnásobní mistři ČR v latinskoamerických tancích Tereza
Stařičná a Filip Swětík se probojovali do semifinále mistrovství světa v rakouském Welsu a obsadili 12. místo.
Článek „Dvojnásobní mistři“ – Radniční listy červenec 2005 – viz
příloha č. 104-05.
Tradičně měla úspěch tombola – ceny do ní věnovala obec a řada sponzorů.
Vstupenka s místenkou, večeří a kávou stála 250 Kč.
V malém sále hrála skupina Mr.Bill country.
V pauzách mezi tancem se mohli zájemci občerstvit ve třech připravených barech – v zimní zahradě bar připravila MK PZKO, ve vestibulu Kroužek krojovaných horníků a na chodbě byl profesionální bar fy Aqua Vitae.
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Tombola měla obrovský úspěch. Byla tak bohatá, že losování muselo
proběhnout nadvakrát. První losování bylo už ve 22 hodin, hlavní cena se
losovala přesně o půlnoci. Kromě vysoce výkonného počítače byl mezi cenami zájezd pro dvě osoby do Egypta, perfektně vybavené jízdní kolo, televizor, hi-fi věž, mikrovlnná trouba, vysavač a spousta dalších cen. Na jejich zajištění se kromě Obce Horní Suchá podílelo dalších třicet sponzorů.
Losování tomboly předcházela módní přehlídka „The revolution show
woth Koreka“, netradičně pojatá módní přehlídka dámského a pánského
spodního prádla.
Ti nejvytrvalejší opouštěli sál KD kolem šesté hodiny ranní.
Další fotografie viz příloha č. 2-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „2.obecní ples“.
Plakát na 2. obecní ples viz příloha č. 39-05.
XV.1.3. Nová kniha k 700. výročí založení obce
V červnu 2005 vyšla kniha o Obci Horní Suchá, která oslavila právě
v tomto roce sedmisté výročí založení.
Obsahově kniha čerpá z historických pramenů a vyšla dvojjazyčně – česko-polsky.
Článek „Obec připravuje novou knihu“ – Havířovsko 18. 4. 2005 viz
příloha č. 70-05.
A opravdu se líbí a je o ni zájem. Prodávala se na OÚ v místní knihovně za 200 Kč za kus. Během dvou měsíců se jí prodalo na 600 kusů.
Vyšla celkovým nákladem 2000 kusů.
Článek „Kniha o Horní Suché jde na dračku“ – Havířovsko 8. 8. 2005
viz příloha č. 131-05.
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XV.1.4. Oslavy MDŽ
11. 3.pozvala KaSK všechny ženy z obce na oslavu Mezinárodního
dne žen do velkého sálu Kulturního domu bývalého Dolu František.

Na snímku (zleva) místostarosta Josef Žerdík
a členové KaSK Jan Zyder a Pavla Suchánková
Začátek oslavy byl stanoven na 16.00 hod., kdy starosta Ing. Jan
Lipner gratulací a poděkováním ženám oslavy zahájil.

Později s ženami besedoval.
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Celou akci moderoval Radek Erben z rádia Orion, který ještě na poslední chvíli společně s předsedou KaSK, místostarostou Josefem Žerdíkem,
kontrolovali a upřesňovali program oslav.

Celkem nečekaně se za doprovodu starosty Ing. Jana Lipnera na pódiu
objevil Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí. Kromě přání
ženám si neodpustil předvolební agitaci.
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Ihned při příchodu do sálu se účastnice zapsaly do pamětní knihy a od
žáků obdrželi buď drobnou keramiku nebo batikovaný šátek, vše vlastní
výroba žáků.

K tanci a poslechu hrála skupina Lady M.
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Módní přehlídku připravila firma Corragio.

V programu vystoupily také děti z našich mateřských a základních škol
(za klávesami je p.učitelka Domesová).
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I mažoretka přesto, že byla pouze jedna, měla úspěch

V kulturní části vyvrcholil program vystoupením souboru Suszanie.
V původním programu oslav bylo také vystoupení pěveckého sboru
Šárka, ale pro velkou nemocnost členů sboru nemohli vystoupit Chřipko107

vá epidemie se projevila i na návštěvě, byla zaznamenána jedna z nejnižších za poslední léta.
Prakticky nikdo nevyužil nabídku na rezervaci večeře v restauraci
KD za 110 Kč (sloužila i jako místenka).
Další fotografie viz příloha č. 6-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „MDŽ“.
Plakát na oslavy MDŽ viz příloha č. 40-05.
XV.1.5. První muzikantský bál
1. 4. 2005 se v sále Dělnického domu sešlo několik muzikantů – přátel i s kapelami, aby sobě i hostům zahráli.
Byl to svého druhu první pokus a je třeba říct, že vyšel. Moc se líbilo
„Sluníčko“ z Bohumína, „Mr.Bill“ z Frýdku-Místku, „Lady M“ z Havířova, „R ytmus“ Zdeňka Guňky, těrlický „Rafael Love“ a domácí „Blues
Company“. Lidé z obce přicházeli dost nedůvěřivě. Vždy, když jde o novou věc, jakási setrvačnost a jistý druh maloměšťáctví brání lidem, aby
přišli. Nakonec se sešla dobrá společnost a nechyběli ani představitelé
obce – Ing. Jan Lipner, starosta a hlavně duše celé akce místostarosta Josef Žerdík, který kromě pořadatelské práce se podílel i aktivně jako hudebník v „Blues Copany“. Končilo se až k ránu.
„Peklo“ – bar pod jevištěm i bar v PZKO měly slušnou návštěvu.
Vstup pro návštěvníky byl za symbolické vstupné 50 Kč na osobu.

Na snímku vpravo místostarosta Josef Žerdík, organizátor akce.
Další fotografie viz příloha č. 23-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „První muzikantský bál“.
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Plakát „První muzikantský bál“ viz příloha č. 22-05.
Článek „Muzikanti hráli svým kolegům“ – Havířovský deník
5. 4. 2005 viz příloha č. 44-05.
XV.1.6. Don Quijote de la Mancha
Divadelní představení brněnského Divadla Klauniky uvedlo v sále
Dělnického domu 8. 4. jedno z nejhranějších divadelních představení
v Evropě. Představení vzniklo, jak bylo uvedeno v programu, pod uměleckým dohledem Bolka Polívky.
Dopoledne shlédli se zájmem představení žáci české ZŠ.

Další fotografie viz příloha č. 36-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Klaunika pro ZŠ“.
Večer nahlas reagovala na podněty herců hornosušská veřejnost.

Na snímku starosta Ing. Jan Lipner s manželkou .
109

Další fotografie viz příloha č. 37-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Klaunika pro
veřejnost“.
XV.1.7. „Przyjażń” v Horní Suché
Další akcí, která byla součástí oslav založení obce, byl koncert pěvecko-hudební skupiny „Przyjażń” z Karviné. Uskutečnil se v Dělnickém
domě v Horní Suché za účasti představitelů obce – starosty Ing. Jana
Lipnera a místostarosty Josefa Žerdíka s manželkami.
Všichni účinkující – pěvecký sbor, orchestr, sólisté Grażyna WilkBiernot, Władysław Czepiec, Adelajda Pasz-Szymik umělecký vedoucí
a dirigent v jedné osobě Józef Wierzgoń předvedli strhující výkon k velké
spokojenosti všech přítomných. Zcela zaplněný sál odměnil účinkující po
každé provedené skladbě potleskem.
Akci pořádala Obec Horní Suchá pro všechny občany, ale většina diváků byla z místního PZKO.

Další fotografie viz příloha č. 60-05.
Další fotografie a videosekvence: Kronika 2005 – fotogalerie na CD:
„Koncert“.
Pozvánka na koncert viz příloha č. 42-05.
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XV.1.8. Hornosušská pouť 1. 5.
Od 8.00 hod. se v parku u obecního úřadu scházeli občané na pouť.

V roce 2005 vyšla první neděle hned na 1. 5. – svátek práce, a tak hornosušští občané oslavili tento svátek společně s poutí.
Kromě tradičního programu, jako jsou pouťové atrakce pro děti i dospělé stánkový prodej, mohli návštěvníci vyslechnout koncert naší „Hasičanky“ a profesionálního orchestru „Orkiestra Dęta“ z Bielska-Białej.
Orchestr koncertoval dopoledne před kostelem sv. Josefa a odpoledne hrál
v parku za PZKO (na fotografii).

V kostele sv.Josefa se v 8.00 hod. konala česká mše a v 10.00 hod. polská mše.
Od 16.00 hod.začala v Dělnickém domě taneční zábava a na ní se vytrvalci bavili až do pozdních nočních hodin.
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Další fotografie viz příloha č. 63-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Hornosušská
pouť“.
Článek „Horní Suchá oslavila 1. máj“ – Havířovsko 3. 5. 2005 viz
příloha č. 67-05.
XV.1.9. 60. výročí osvobození obce
Za účasti představitelů obce a politických a společenských organizací se 3.5. uskutečnil pietní akt a kladení věnců při příležitosti 60. výročí
osvobození Horní Suché od fašistů.
Akt se uskutečnil v Parku hrdinů.

Úvodní slavnostní projev přednesl starosta obce Ing. Jan Lipner, po
něm promluvili účastníci osvobození a členové dalších společenských
a politických organizací.
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V kulturní části vystoupil pěvecký sbor „Šárka“ a zazpíval m. j. státní hymnu.

Po položení věnců a kytic se přítomní odebrali do sálu Dělnického domu,
kde byl žáky škol připraven program. Vystoupil také pěvecký sbor „Sucha“, který mimo jiné zazpíval Hymnu Evropské unie.
Všichni přítomní pak vyslechli vzpomínky pamětníků.

Promluvili Jan Bardoň a „Prezes Koła Polskich Kombatantów w R C“
Ing.Arch. Bronisław Firla (na fotografii).
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Další fotografie viz příloha č. 61-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „60. výročí osvobození obce“.
Článek „W rocznicę wyzwolenia“ – Głos Ludu 5. 5. 2005 viz příloha
č. 72-05.
2. světovou válku a také její konec provázelo množství poprav vlastenců – hlavně Židů, Poláků ale také Čechů. Z našeho okolí i v naší obci bylo
popraveno:
18. 9. 1939 u Dolu Barbora
12 lidí
20. 3. 1942 v Českém Těšíně
24 lidí
17. 7. 1944 v Horní Suché
5 lidí
6. 8. 1944 v Životicích
36 lidí
23. 11. 1944 v Orlové
4 lidi
20. 2. 1945 u Dolu František
4 lidi
20. 2. 1945 v Karviné
4 lidi
3. 3. 1945 v Českém Těšíně
6 lidí
XV.1.10. Zasedání kulturní a sportovní komise
K přípravě svých akcí se KaSK schází pravidelně. 2. 6. se sešla v sále
Dělnického domu, aby doladila poslední sporná místa Vítání léta aneb
Klobásového festivalu.
Jako všechny akce v roce 2005 i tato byla ve znamení 700 let založení obce.

Na fotografii předseda KaSK, místostarosta Josef Žerdík a Blanka
Richterová, členka komise.
Další fotografie ze zasedání KaSK viz příloha č. 83-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „KaSK“.
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XV.1.11. Slavnostní akademie 17. 6.
Tento a následující den vyvrcholily oslavy sedmistého výročí založení
obce Horní Suchá.
V 17 hodin se představitelé obce, pozvaní hosté a další občané Horní
Suché shromáždili ve velkém počtu v římskokatolickém kostele sv.Josefa.
Lavice v kostele byly plné, a to nejen v hlavní lodi, ale i po stranách a na
kůru. Mnozí čekali před kostelem, protože se dovnitř nevešli.
Hlavní oslavy založení obce začaly v kostele mimo jiné také proto, že
Horní Suchá byla založena na základech křesťanských tradic.
Program byl následující:
– varhaní preludium
– zahájení, uvítání – far. Mirosław Kazimierz
– vystoupení spojených pěveckých sborů „Šárka“ a „Sucha“
– projev starosty Ing. Jana Lipnera
– vystoupení pěveckého sboru „Šárka“
– píseň „Ave Verum“ – pěvecký sbor „Sucha“ (od varhan)
– biblické slovo – kazatel Pavel Fér
– sólové vystoupení p. Ewalda Danela s rodinou – přednesl také emotivní proslov
– biblické slovo – senior Janusz Kożusznik
– píseň „Abba, Ojcze“ – pěvecký sbor „Sucha (od varhan)
– společná modlitba
– požehnání
– varhaní preludium

Jako první promluvil probošt, farář římskokatolického kostela
Mirosław Kazimierz.
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Dále promluvili pastor Slezského evangelického kostela Janusz
Kożusznik a pastor církve bratrské Pavel Fér.

Proslovy uzavřel starosta obce Ing.Jan Lipner

Hornosušský rodák Mgr. Ewald Danel (na fotografii) zde uspořádal
koncert. Sám hrál virtuózně na housle a současně dirigoval orchestr složený z členů Slovenského komorního orchestru.
Mezi hosty nechyběli ani další rodáci: mistr Bronislav Poloczek – herec Národního divadla v Praze, dcera herečky Marie Glázrové – Dr. Marie Hakenová-Glázrová-Ulrichová a zástupci družebních měst – polské
Lubomie a slovenské Gelnice.
S kulturním programem vystoupily také pěvecké sbory „Šárka“ a „Sucha“.
Fotografie viz příloha č. 98-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Kostel a Dělnický dům“.
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Další pokračování oslav bylo večer v sále Dělnického domu. V programu slavnostní akademie vystoupil sbor „Sucha“ a v efektních krojích
se ukázal soubor „Suszanie“.
Pak následoval křest knihy vydané k sedmistému výročí založení
obce „Horní Suchá 1305–2005“, kmotrou byla Dr. M.Ulrichová. Kniha
je dvojjazyčná česko-polská a čtenář zde najde historii i současnost obce
i množství fotografií, které dosud nebyly publikovány.
Samozřejmě ani při této příležitosti nechyběli zástupci družebních
měst, polské Lubomie a slovenské Gelnice. S gratulací vystoupil i president města Bielska-Białej Jacek Krywult, který připomenul devatenáctiletou tradici spolupráce s místním PZKO.
To, že se podařilo starostovi obce Ing. Janu Lipnerovi a místostarostovi Josefu Žerdíkovi představit na páteční akademii to nejlepší, co je
z Horní Suché, o tom svědčí další body programu:
– již zmíněný symbolický křest knížky
– vyznamenání rodáků a zasloužilých občanů obce
– vystoupení Bronisława Poloczka, herce ND v Praze
– koncert Slovenského komorního orchestru Ewalda Danela
Pamětní list obdrželi jak významní občané obce, tak i hosté z partnerských měst. Mezi oceněnými byli např. Mgr. Czeslaw Burek, starosta polské Lubomie, Ing. Dušan Drajna, zástupce primátorky slovenské Gelnice, pan Jacek Krywult, primátor města Bielsko-Biała, Mgr. Ewald Danel, mistr Bronislav Poloczek, který vystoupil na konci první části večera a zavzpomínal na mladá léta prožitá v naší obci, Dr. Marie Ulrichová-Hakenová a mnoho občanů, kteří se zasloužili o kulturní, sportovní,
společenský a ekonomický rozvoj obce.
Článek „Feta na 700-lecie“ – Głos Ludu 21. června 2005, viz příloha
č. 99-05.
Seznam oceněných na Slavnostní akademii, seznam pozvaných hostů
na Slavnostní akedemii 17. 6. – viz příloha č. 147-05.
XV.1.12. „Vítání léta“ aneb „Klobásový festival“ 18. 6.
Další akcí věnovanou sedmistému výročí založení obce bylo „Vítání
léta“. Po všech stránkách zdařilá akce se uskutečnila v nově rekonstruovaném amfiteátru před stadionem TJ DF v Horní Suché.
Program:
14.00 Kajkery
folková kapela Douda Band
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kapela Sluníčko
15.00 oficiální zahájení akce – Ing. Jan Lipner, starosta obce
dechový orchestr Hasičanka s mažoretkami DIXI
soubor Suszanie
soutěž v pojídání párků
soutěž v pití piva na čas
country Blaf
Golec uOrkiestra – hosté z Polska
Rock and Roll Band Marcela Woodmana
No Name – hosté ze Slovenska
Smolaři – taneční zábava
24.00 ohňostroj
Smolaři – taneční zábava

Protože se jednalo o důležitou akci v rámci oslav výročí obce, o zahájení
se postaral starosta obce Ing.Jan Lipner (na fotografii).
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Vítání léta“.
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Celou akci doprovázela již tradiční soutěž „O nejlepší klobásu“. Návštěvníci mohli hlasovat pomocí kupónu, který byl součástí vstupenky.
Bylo jen na škodu, že se nepodařilo přilákat na soutěž více uzenářských
firem.
Dospělí zaplatili za vstupenku 50 Kč, děti 20 Kč.
Plakát na festival viz příloha č. 95-05.
Článek „Klobásový festival bude v novém amfiteátru“ – Havířovsko
10. června 2005 – viz příloha č. 103-05.
Článek „Feta na 700-lecie“ – Głos Ludu 21. června 2005, viz příloha
č. 99-05.
Článek „Horní Suchá slavila sedmisté výročí založení obce“ – Havířovské info 21. června 2005 – viz příloha č. 106-05.
Článek „Na Klobásovém festivalu zahrají No Name“ – Havířovsko
14. června 2005 – viz příloha č. 107-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Vítání léta“.
K vyhodnocení celé akce se sešla 30. června KaSK i všichni ostatní,
kteří se na průběhu Vítání léta podíleli, u požární zbrojnice. Všem za velmi úspěšnou akci poděkovali Ing. Jan Lipner, starosta obce a Josef Žerdík, místostarosta.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Vyhodnocení
Vítání léta“.
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XV.1.13. Dožínky v Lubomii
11. září se konaly ve spřátelené Lubomii dožínky. Naši obec na nich
zastupoval starosta obce Ing. Jan Lipner s manželkou a místostarosta Josef Žerdík. Na všech fotografiích je vidět, s jakou radostí občané celého regionu slaví tuto událost. Dožínky se tentokrát konaly v obci Buków.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Dožínky v Lubomii“.
XV.1.14. Slovenský komorní orchestr
Pro velký úspěch při koncertě k sedmistému výročí založení naší obce,
pozvala KaSK Slovenský komorní orchestr vedený Mgr. Ewaldem Danelem, naším rodákem, k účinkování na koncertě v kostele. Koncert uskutečnil 22. října za účasti představitelů obce a byl nádherný. Škoda, že si
na koncert nenašlo cestu více obyvatel naší obce.
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Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Slovenský komorní orchestr“.
XV.1.15. Lípa svobody
Zastupitelstvo obce se rozhodlo oslavit státní svátek vzniku republiky
zasazením Lípy svobody.
Akt se uskutečnil 28. října v odpoledních hodinách za nepatrné účasti občanů. Všichni zúčastnění jí v duchu popřáli lepší osud, než měly dvě
předcházející lípy, z nichž první překážela politicky a druhá musela ustoupit výstavbě kanalizace.
Lípa stojí mezi obecním úřadem a DPS.

Za obec se na zasazení lípy aktivně podíleli Ing.Jan Lipner, starosta
a Josef Žerdík, místostarosta.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Lípa svobody“.
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Článek a fotografie „Lípa svobody bude připomínat výročí Horní Suché“ – Havířovsko 1. 11. 2005 viz příloha č. 151-05.
XV.2. Klub hornických důchodců Dolu František (KHD)
XV.2.1. Havířský bál
Pro své členy, jejich rodinné příslušníky a další hosty připravil
KHD – Klub hornických důchodců bývalého dolu František 3. 2. 2005
ve velkém sále kulturního domu bál.
Co nabízeli: především krásné prostředí, milou společnost, příležitost
si popovídat a navázat upřímné přátelské vztahy. Podávalo se teplé jídlo s obsluhou až ke stolu, koláče, tlačenka, jednohubky a osvěžující nápoje. Dále nabízeli hudbu, tanec a zpěv svého mládí až po dnešní modernu
v podání populárního interpreta pana Hrabiece.
Bál se neobešel bez tomboly.
Motto: Už kamarádi pomalu stárnem…
Škoda jen, že účast byla menší než jindy na podobných akcích klubu.
Mnozí se zřejmě zalekli nepřízně počasí – bylo mnoho sněhu a tálo, takže
doprava vázla, dokonce měly zpoždění i autobusy MHD.

Další fotografie viz příloha č. 16-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Havířský bál“.
Pozvánka na Havířský bál viz příloha č. 17-05.
Plán práce Klubu hornických důchodců na rok 2005 viz příloha č. 1-05.
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XV.2.2. Oslavy Svátku matek
Klub hornických důchodců pozval 5. 5. ženy, matky, babičky do sálu
Dělnického domu v Horní Suché.

Ihned při příchodu do sálu každá z žen obdržela od předsedy KHD
Jana Bardoně kytičku.
Kulturní program připravily děti z našich mateřských škol. Moc se všem
přítomným líbily a po zásluze byly po programu odměněny sladkostmi.
Pozvánka na akci viz příloha č. 41-05.
Další fotografie viz příloha č. 62-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Den Matek
KHD“.
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XV.2.3. Výroční členská schůze KHD
Klub hornických důchodců bývalého Dolu František svolával vždy jedenkrát v roce výroční členskou schůzi do velkého sálu Kulturního domu.
Finanční nároky současného majitele jsou ale nad finanční možnosti
KHD. Proto se výbor KHD rozhodl, že letošní výroční schůzi svolá 17. 3.
do opraveného sálu Dělnického domu. Na schůzi zastupoval obec místostarosta Josef Žerdík.

Sál byl již před zahájením plný.
Další fotografie viz příloha č. 20-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Výroční členská schůze KHD“.
Pozvánka na výroční členskou schůzi KHD viz příloha č. 21-05.
XV.2.4. Smažení vaječiny
Klub hornických důchodců bývalého Dolu František se 14. 6. tradičně sešel na smažení vaječiny. Zatímco v minulých létech akci uskutečnil
v prostorách kulturního domu, v roce 2005 dostal od obce do pronájmu
zavřenou restauraci v prostorách bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní.
Vonící vaječina se podávala jako pozornost, byly připraveny i čerstvé
koláče, uzeniny i nápoje.
Odpoledne se akce KHD zúčastnil i starosta obce Ing. Jan Lipner.
Tradičně se hudební části ujal p. Hrabiec z Těrlicka.
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Akci zahájil předseda KHD Jan Bardoň
Pozvánka na akci viz příloha č. 86-05.
Další fotografie viz příloha č. 84-05.
Další fotografie: Kronika 2005– fotogalerie na CD: „Smažení vaječiny KHD“.
Článek „Vaječina s překvapením“ – Zdař bůh 16. 6. 2005 – viz příloha č. 96-05.
Článek „Vaječina z nové kuchyně“ – Horník 9. června 2005 – viz příloha č. 102-05.
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XV.2.5. Vítání léta v KHD
Členové Klubu hornických důchodců Dolu František přivítali léto
7. 7. 2005 poprvé ve svém novém sídle na ulici Vnitřní, v prostorách objektu vedle bývalé mateřské školy.

Za Obec Horní Suchá byl přítomen místostarosta Josef Žerdík. Na fotografii je v družném rozhovoru s p.Hrabiecem (vpravo), který se na slavnosti staral o hudební produkci.

Na fotografii vpravo je Doc. Ing. Bilan, bývalý ředitel Dolu František.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Vítání léta
KHD“.
Článek „Senioři hranici oželeli“ – Horník 14. 7. 2005 viz příloha
č. 125-05.
Pozvánka na „Vítání léta KHD“ – viz příloha č. 146-05.
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XV.3. Kroužek krojovaných horníků (KKH)
XV.3.1. Ples Kroužku krojovaných horníků
Ve skromnějších poměrech než Klub hornických důchodců pořádal
svůj ples Kroužek krojovaných horníků. Několik desítek členů a příznivců se sešlo 5. února v sále na stadionu TJ DF.
Léta se zastavit nedají, kroužek má každým rokem méně členů.

XV.4. Ples sportovců
Tělovýchovná jednota Dolu František v Horní Suché pozvala všechny zájemce do prostor svého stadionu na Ples sportovců. 12. 2.se zaplnil
sál i přilehlé prostory nejen občany naší obce.
K tanci i poslechu hráli „Smolaři“, byla připravena tombola.
Vstupné stanovili pořadatelé na 225 Kč na osobu.
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XV.5. VO KSČM
XV.5.1. VO KSČM oslavila MDŽ
Do sálu Dělnického domu v Horní Suché pozvala VO KSČM všechny ženy k oslavě jejich svátku.
Předseda organizace Jan Charvát všechny uvítal a popřál všem ženám.

Přítomna byla i primátorka Havířova PaedDr. Milada Halíková
a Marie Nováková z Českého svazu žen.
Obec na oslavě zastupoval místostarosta Josef Žerdík.
V programu vystoupily děti ZŠ, LŠU a mažoretky „MINI KALA“.
K poslechu i tanci hrál p. Rajdus.
Další fotografie viz příloha č. 38-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „MDŽ VO
KSČM“.
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XV.5.2. Zahradní slavnost
Aktivní VO KSČM v Horní Suché uspořádala 7. 5. v areálu Svazu
invalidů (dnes Svazu postižených civilizačními chorobami) při příležitosti
60. výročí osvobození obce zahradní slavnost.
Připravena byla kuchyně, kolo štěstí, koláče a grilování.

Další fotografie viz příloha č. 85-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Zahradní slavnost VO KSČM“.
XV.6. Hasičanka v Havířově
V neděli 17. července 2005 koncertovala Hasičanka pod vedením dirigenta Ericha Pażdziory v parku u havířovského Kulturního domu Petra Bezruče. Milovníků tohoto žánru se sešlo mnoho a známé melodie si
všichni zazpívali.
Článek „Promenádní koncerty dechovek stále táhnou“ – Deník
19. 7. 2005 viz příloha č. 124-05.
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XV.7. Suszanie
XV.7.1. Suszanie na světový festival
Dvanáctý roční Světového festivalu polských folklorních souborů se
konal od pátku 22. 7. v polském Rzeszowie za účasti souborů prakticky
z celého světa. A mezi nimi byli naši „Suszanie“.
Z festivalu se vrátili unaveni ale šťastni.
Článek „Suszanie po rozbarsku, Olza po cieszyńsku“ – Głos Ludu
30. 7. 2005 viz příloha č. 127-05.

Na obec poslali Suszanie z Rzeszowa pohlednici.
XV.7.2. Suszanie v Německu
Na evropském festivalu polských souborů v německém Recklinghausenu reprezentoval Českou republiku náš soubor „Suszanie“ pod vedením
p. Barbary Mračny.
Suszanie se podobného festivalu měli zúčastnit již v roce 2004, ale
z organizačních důvodů se to nepodařilo. Až letos.
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Vystoupili dvakrát po půlhodině v kongresovém sále a obě vystoupení byla přijata velmi vřele.
„Požadavků na vystoupení je tolik, že je musíme s lítostí odmítat“,
říká Barbara Mračna, vedoucí souboru.

Na obec Suszanie poslali pohlednici.
Článek „Sypią się zaproszenia“ – Głos Ludu 6. 10. 2005 viz příloha
č. 122-05.
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XV.8. Zlatý pohár TK UNO MIX
V krásném prostředí sálu Dělnického domu se 24. září uskutečnila
taneční soutěž „O zlatý pohár TK UNO MIX“.

Třináct soutěžních týmů soutěžilo o pohár, mezi nimi byl i pořádající
soubor, jehož vedoucím a také hlavní organizátorkou soutěže byla paní
Věra Brandýsová (na fotografii).
Celé soutěže se zúčastnilo 12 tanečních souborů. Na parketu se předvedlo 360 tanečnic a tanečníků. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a čtyřech věkových kategoriích.
Tanečnice místního tanečního kroužku obsadily jedno první, jedno
druhé a tři třetí místa.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Zlatý pohár“.

132

XV.9. Werichovci a Šárka
Občanské sdružení „Werichovci“ pracuje v Ostravě mnoho let. Říkají
si „spolek pro srandu“ a starají se o zábavu vlastní i posluchačů.
Jejich vystoupení 30. září v Dělnickém domě bylo sestaveno z repertoáru Osvobozeného divadla, z písní a scének.

Kromě sólistů spoluúčinkoval i pěvecký sbor „Šárka“.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Werichovci“.
Plakát „Život je jen náhoda…“ viz příloha č. 173-05.
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XV.10. Jan Urban, kresba, malba
Jan Urban, hornosušský občan, uspořádal za spolupráce s obcí a přáteli v sále Dělnického domu v době od 14. 10. do 23. 10. 2005 výstavu
svých výtvarných děl, kreseb a maleb.
Výstava se konala u příležitosti 700. výročí založení obce Horní Suchá a životního jubilea autora.

Výstavu zahájil starosta obce Ing. Jan Lipner (vlevo autor J. Urban).
Akce se setkala s velkým zájmem nejen hornosušských občanů a při
vernisáži byl sál plný.

Autor vítal všechny zájemce osobně a po celou dobu trvání výstavy byl
osobně přítomen.
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Jan Urban
Součástí programu vernisáže bylo i vystoupení pěveckého sboru „Šárka“.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Vernisáž“.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Jan Urban-obrazy“.
Pozvánka na vernisáž – Jan Urban kresba, malba viz příloha č. 167-05.
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XVI. Společenské organizace a zájmová sdružení
XVI.1. PZKO
XVI.1.1. Walne Zebranie PZKO w Suchej Górnej
V lednu 8. 1. se konalo Valné shromáždění PZKO. Zpráva B. Zydera zaujala nejen obsahem, ale i využitím PC a promítnutí dataprojektorem.
Za obec shromáždění pozdravil místostarosta Josef Žerdík.

Suszanie vystoupili v programové části.
Článek „Walne PZKO w Suchej Górnej“ – Głos Ludu 11. 1. 2005 viz příloha č. 15-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „MK PZKO
2005-Walne 08-01-2005“.
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XVI.1.2. Bal PZKO 21. 1.
PZKO patří již tradičně mezi organizace, které pro své členy i ostatní zájemce pořádají každoročně ples.

Obyvatele obce láká výborná domácí kuchyně, která je zásluhou členek
PZKO.
Také program je připravován pečlivě a přípravy dalšího plesu začínají
prakticky s vyúčtování plesu stávajícího.

Vystoupení Suszanů nemohlo na plese chybět.
Další fotografie viz příloha č. 162-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „MK PZKO 2005Bal PZKO 2005“.
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XVI.1.3. MDŽ a Den matek v PZKO 12. 3.
Mezinárodní den žen v obci slaví téměř všechny společenské organizace.
Mezi nimi žádný rok nechybí MK PZKO.

Veškerou činnost spojenou s oslavou dělají, včetně přípravy jídla, muži.

A ženám chutnalo…
XVI.1.4. Maj nad Olzą
Hornosušský taneční a pěvecký soubor PZKO „Suszanie“ se 15. května
zúčastnil v Karviné závěrečného koncertu cyklu, který byl uveden pod společným názvem „Maj nad Olzą“.
Celého cyklu se zúčastnily nejlepší soubory regionu, Polska a také Chorvatska.
Článek „Za nami jubileuszowy Maj nad Olze“ – Głos Ludu 31. 5. 2005 – viz
příloha č. 90-05.
138

XVI.1.5. „Wykopki“ z „zabijaczką“
V neděli 2. října se v sále Dělnického domu uskutečnila vskutku lidová zábava – „Wykopki“, kterou připravilo MK PZKO ve spolupráci
s PZŠ a PMŠ. Wykopki jsou lidová slavnost k ukončení sběru brambor.
Tématem těchto byla zabijačka na vesnici.

Program vedla a vtipně uváděla paní Grażyna Siwek.

V úvodu akce vystoupil předseda MK PZKO pan Bronislav Zyder.

V programu účinkovaly děti z polské mateřské školy.
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Také vystoupili žáci polské základní školy

Jako host vystoupil folklorní soubor Slezánek z Českého Těšína

Sál Dělnického domu byl plný členů PZKO i dalších obyvatel obce
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Mezi četnými hosty byl i místostarosta Josef Žerdík s ženou

Také ředitel základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Mgr. Bohdan Prymus s ženou byl mezi diváky
Článek „Wykopki“ z „zabijaczką“ – Glos Ludu 4. 10. 2005 viz příloha č. 143-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Wykopki“,
„MK PZKO 2005-Wykopki 2005“.
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XVI.1.6. Festival PZKO v Třinci 28. 5.
Jedná se o jednu z největších akcí všech PZKO.

Kromě členů našeho PZKO se aktivně na programu podílel pěvecký sbor
„Sucha“ a „Suszanie“.
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XVI.2. Zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz byl v obci založen v roce 1960. Letos oslavil
45 let své činnosti.
Zabývá se rozšiřování členské základny a stará se o odborný růst členů-pořádá přednášky, exkurze, zájezdy, školení a výstavy. Prostředky na
činnost získává m. j. moštováním ovoce. Taky obec se podílí finančně na
jeho činnosti.
Organizace má v pronájmu sad, který je ve vlastnictví obce, v současné době do 31. 12. 2015. „Dům zahrádkářů“ (č.p.20) je ve vlastnictví ČZS.
Na odkup státního pozemeku pod stavbou dostal ČZS peníze od obce.
XVI.3. Kombatanti
21. 12. 2005 se sešli Kombatanti v čele s Prezesem Koła Polskich Kombatantów w R C Ing. Arch. Bronislawem Firlou (na snímku) nejdříve na
hřbitově v Horní Suché a pak v Dělnickém domě.
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V kulturním programu se vystřídaly děti polské základní školy (na fotografii nahoře) se studenty ZUŠ z Českého Těšína (na fotografii dole).
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XVII. Tělovýchova a sport
XVII.1. Ondřej Broda – plavání
XVII.1.1. Plány v roce 2005:
1) Závody v Lucembursku v lednu.
2) V únoru s českou reprezentací plavecké tréninkové soustředění na
Kanárských ostrovech.
3) V březnu závody ve Vídni, Římě a Monaku.
4) V květnu plavecké soustředění ve středomoří.
5) V červnu účast na MČR v Praze – pokus o splnění limitů na
MS v Kanadě a USA.
6) Účast na Světové Univerziádě v Turecku (Izmir).
7) Zimní mistrovství ČR a pokus o splnění limitů na ME v Itálii.
8) Průběžně účast na závodech v ČR v rámci Českého poháru (Jihlava, Brno, Praha, Znojmo, Ostrava, Č.Budějovice).
9) Účast na dalších regionálních závodech (N. Jičín, Úchov, Bratislava, Kopřivnice).
XVII.1.2. Vítězství při prvním startu
Po delší době se Ondřej Broda vrátil do kolotoče závodních startů
a hned uspěl.
Na Velké ceně Slovenska v Bratislavě, která se uskutečnila ve dnech
27.–29. května, obsadil mezi plavci dvanácti zemí na nejkratším kraulařském sprintu (50 m) 1. místo, na dvojnásobné trati byl třetí.
Článek „Ondřej Broda opět ve formě“ – Havířovsko 31. 5. 2005 viz
příloha č. 91-05.
Článek „Ondřejův rychlý sprint“ – Horník 9. 6. 2005 viz příloha
č. 94-05.
XVII.1.3. „Vyplaval svět“
Ondra na Mistrovství České republiky v dlouhém bazénu ve dnech
24.–26. 6. 05 v Praze-Podolí získal vicemistrovský titul v disciplíně 50 m
kraul, přidal 2× bronz v závodech na 50 m znak a 100 m kraul. Ale to nejdůležitější: splnil limit na Světovou univerziádu do Turecka, která se konala v srpnu 2005. Ale to ještě důležitější a přímo fantastické bylo, že byl
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nominován na mistrovství světa v Montrealu v Kanadě v červenci 2005.
Článek „Broda vyplaval svět“ – Horník 30. 6. 2005 viz příloha č. 110-05.
Článek „Plavec Broda letí na mistrovství světa“ – Havířovsko
4. 7. 2005 viz příloha č. 112-05.

Na fotografii Ondřej Broda jako třetí (úplně vpravo) po závodě na 50 m
znak v Praze-Podolí.
Další fotografie Ondřeje Brody z MČR v Praze-Podolí viz příloha
č. 11-05.
XVII.1.4. Mistrovství světa
Ondřej se ve dnech 24.–30. 7. 2005 zúčastnil Mistrovství světa v Montrealu (Kanada) v plavání. Plaval ve štafetě na 4×100 m, která se umístila na 15. místě.
Ondřej na svém úseku zaplaval z české štafety nejrychlejší čas.
Článek „Broda v Montrealu nezklamal a už se těší na univerziádu“ – Havířovsko 3. 8. 2005 viz příloha č. 113-05.
Článek „Ve světovém bazénu nezklamali“ – Horník 1. 9. 2005 viz příloha č. 114-05.
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Na fotografii Ondřej startuje na posledním úseku štafety na 4×100 m
kraul.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD – adresář: „Broda na MS v Montrealu“. (Před startem štafety na 4×100m kraul).
XVII.1.5. Světová Univerziáda
Vystoupení na světové Univerziádě v plavání v Izmiru (Turecko) zůstalo pro Ondru ve stínu jeho vystoupení na mistrovství světa. Srpen 2005
ukázal pokles formy po vrcholu, který se dostavil při závodech v Montrealu na MS. Umístění ve třetí desítce není pro něj již uspokojující.
Článek „Broda se na světové Univerziádě seznámil s olympijskou atmosférou“ – Havířovský deník 1. 9. 2005 viz příloha č. 115-05.
Článek „Kraulová štafeta kousek od finále“ – Horník 8. 9. 2005 viz
příloha č. 116-05.

Na fotografii celá výprava plavců na Univerziádě – Ondřej Broda stojí
třetí zleva.
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Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD-adresář: „Broda
na Univerziádě“.
XVII.1.6. Velká cena Púchova (Slovensko)
1. 10. 2005 se Ondřej Broda zúčastnil závodů v Púchově. Startoval
čtyřikrát a čtyřikrát vyhrál, takže se stal celkovým vítězem Velké ceny.
Článek „Broda vyhrál Velkou cenu v Púchově“ – Deník 8. 10. 2005
viz příloha č. 117-05.
XVII.1.7. Malá cena Nového Jičína
Ve dnech 15.–16. 10. 2005 se Ondřej zúčastnil plaveckých závodů
v Novém Jičíně. Malou cenu Nového Jičína vyhrál.
Článek „Ondřej Broda zvítězil v Malé ceně Nového Jičína“ – Deník
18. 10. 2005 viz příloha č. 118-05.
Článek „Puchar dla Ondřeje Brody“ – Głos Ludu 20. 10. 2005 viz příloha č. 149-05.
Článek „Broda králem mítinku“ – Horník 27. 10. 2005 viz příloh
č. 156-05.
XVII.1.8. V Kopřivnici
V Kopřivnici se uskutečnily plavecké závody 29. a 30. října. Ve „své“
disciplíně 100 m kraul skončil druhý a byl hodně nespokojený. V závodě
na 50 m prsa jasně zvítězil.
Článek „Plavci Slavie Havířov na mítinku v Kopřivnici uspěli“ – Havířovský Deník 10. 11. 2005 viz příloha č. 161-05.
Článek „Úspěch plavců Havířova“ – Horník 10. 11. 2005 viz příloha č. 172-05.
XVII.1.9. Ondřej dvojnásobným vicemistrem
Na zimním stadionu v Plzni se konalo zimní mistrovství ČR v plavání. Ondřej zde získal dvakrát stříbro a splnil limit pro ME do Itálie.
Článek „Ondřej Broda se stal dvojnásobným plaveckým vicemistrem
republiky“ – Havířovsko 1. 11. 2005 viz příloha č. 163-05.
Zúčastní se ME v italském Terstu v době od 8. do 11. prosince.
Článek „Plavci míří na Evropu“ – Horník 1. 12. 2005 viz příloha č. 164-05.
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XVII.1.10. Terst – Mistrovství Evropy
Na ME v plavání, které se konalo v době od 8. do 11. prosince 2005
se sešla velmi silná konkurence.
Ondra se neprosadil i když se velmi snažil a před ME, vzhledem k průběžným výsledkům, věřil, že se prosadí. V rámci individuálních disciplín
se neprobojoval do semifinále.
Článek „Broda na semifinále neměl“ – Havířovský Deník 15. 12. 2005
viz příloha č. 165-05.
Článek „Broda semifinále neplaval“ – Horník 15. 12. 2005 viz příloha č. 166-05.
XVII.1.11. Pozdrav z Terstu
Každý vrcholově provozovaný sport vyžaduje kromě píle a nadání
také značné množství finančních prostředků. Finančně pomáhá Ondrovi i obec.

Jako dík za pomoc poslal na obec z ME pozdrav
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XVII.2. Petra Kocurová – vodní lyžování
XVII.2.1. Grand Prix Cable 2005
25. a 26. června se jela na Těrlické přehradě Grand Prix Cable 2005
ve vodním lyžování.
Skvělého výkonu dosáhla juniorka Petra Kocurová, která ve figurální jízdě posunula ženský národní rekord na 7410 bodů a suverénně tuto
disciplínu vyhrála. Vyhrála také skoky a kombinaci mezi juniorkami, ve
slalomu skončila druhá.
Článek „Petra Kocurová zářila na Těrlicku“ – Havířovsko 28. června 2005 – viz příloha č. 105-05.

XVII.2.2. Skvělý úspěch Petry v rakouském Astenu
Vyvrcholení letní činnosti Petry na vodních lyžích přinesl závod v rakouském Astenu. Kromě celkového vítězství přidala i nový český rekord
v tricích, který má hodnotu 7 550 bodů. Je nyní nejlepší nejen v juniorské
kategorii ale i v kategorii žen.
Článek „Kocurová opět vylepšila český rekord“ – Havířovsko
8. 8. 2005 viz příloha č. 132-05.
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Petra vyhrála i kombinaci

Ve skocích skončila Petra ve velké konkurenci třetí
XVII.2.3. Mistrovství Evropy
Evropský šampionát ve vodním lyžování se tento rok konal v izraelském Tel Avivu.

Petra byla velmi úspěšná. Obsadila první místo v trikové jízdě.
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Byla první v kombinaci, a obsadila třetí místo ve skocích.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Petra“.
XVII.2.4. Petra ve figurální jízdě „až“ druhá
V srpnu – od 18. do 21. – se na Těrlické přehradě konalo Mistrovství
ČR ve vodním lyžování za elektrickým vlekem.
Petře se na vlnách přehrady nepodařilo ve figurální jízdě vyhrát a skončila druhá. Zato ve slalomu vyhrála a ve skocích skončila bronzová.
Dařilo se jejímu nejstaršímu bratrovi Martinovi, který není občanem
obce. Ke třem zlatým medailím přidal i národní rekord ve figurální jízdě.
Článek „Mistrovství republiky kraloval Kocur“ – Havířovsko
23. 8. 2005 viz příloha č. 128-05.
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XVII.3. Start Horní Suchá – stolní tenis
Poznámka: V Horní Suché je sídlo firmy majitele klubu, své „domácí“ zápasy hraje Start v Havířově.
XVII.3.1. Start prošel hladce do semifinále superligy ve stolním
tenise
V zápase s maďarským týmem Spartacus Kecskemét vyhráli 8:2, k odvetě se soupeř nedostavil, Start Horní Suchá vyhrál kontumačně 10:0.
Článek „Horní Suchá postupuje“ – Horník 3. 2. 2005 viz příloha
č. 11-05.
Článek „Start Horní Suchá je ve finále superligy“ – Horník 17. 2. 2005
viz příloha č. 11-05.
XVII.3.2. Start vládl extralize
V této době měli v tabulce stolní tenisté Startu Horní Suchá 68 bodů
a na druhý Robot Mokré Lazce měli náskok 13 bodů. Hráči Startu se
chystali na play-off.
Článek „Stolní tenisté Horní Suché vládnou extralize“ – Horník
3. 3. 2005 viz příloha č. 43-05.
XVII.3.3. Košťál se stal mistrem republiky
Stolní tenista Startu Horní Suchá Radek Košťál vybojoval v Plzni na
mistrovství ČR titul domácího šampiona.
Článek „Košťál je mistrem republiky“ – Horník 10. 3. 2005 viz příloha č. 29-05.
Košťál se probojoval i MS, které se konalo v Číně. Prošel kvalifikací,
ale v prvním kole byl vyřazen Christophem Lehoutek z Francie.
Článek „Košťál na MS dohrál“ – Horník 5. 5. 2005 viz příloha č. 64-05.
Článek „Košťál v Číně zázračný amulet nenašel“ – Horník 12. 5. 2005
viz příloha č. 74-05.
XVII.3.4. Start zůstal stříbrný
Stejně jako v roce 2004 zůstal Start v roce 2005 na druhém místě. nad
svým přemožitelem El Niněm Praha už vedl na zápasy 2:0, ale nakonec
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mu podlehl 2:4.
Článek „Start zůstal stejně jako loni stříbrný“ – Horník 2. 6. 2005 viz
příloha č. 82-05.
XVII.3.5. Start a Liga mistrů
Na sklonku minulé sezóny nebyli členové Startu spokojeni, protože
v posledním zápase přišli o titul mistra republiky.
Po změně soutěžních pravidel se dozvěděli, že budou hrát Ligu mistrů.
Článek „Start si zahraje Ligu mistrů“ – Horník 14. 7. 2005 viz příloha č. 126-05.
Článek „Start hraje Ligu mistrů“ – Horník 1. 9. 2005 viz příloha
č. 140-05.
XVII.3.6. Start zatím vítězný
Po třech odehraných zápasech měli stolní tenisté Startu Horní Suchá
plný bodový zisk.
Článek „Tým Startu v extralize vítězí“ – Havířovsko 27. 9. 2005 viz
příloha č. 120-05.
XVII.3.7. Historický úspěch Startu
V Lize mistrů vybojovali stolní tenisté Startu Horní Suchá své první vítězství, když na hřišti francouzského celku Vallante Angers vyhráli 3:1. Naše družstvo hrálo ve složení: Peter Šereda, Radek Košťál a Marek Čihák.
Článek „Horní Suchá uhrála historický výsledek“ – Horník 6. 10. 2005
viz příloha č. 145-05.
XVII.3.8. Start v Lize mistrů
Jako nejlepší tým hrál Start Horní Suchá Ligu mistrů ve stolním tenise. Po senzačním vítězství nad Angers Vailiante prohrál 2:3 s rakouským
SVS Niederősteriech. Odborníci i tento výsledek považovali za úspěch.
Článek „Start podlehl jen těsně“ – Horník 13. 10. 2005 viz příloha
č. 121-05.
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XVII.3.9. Vstup Startu do Ligy mistrů
Start v prvním zápase Ligy mistrů neuspěl v Düsseldorfu a prohrál
s místní Borussií 0:3.
Článek „Start vstoupil do Ligy mistrů porážkou“ – Horník 4. 9. 2005
viz příloha č. 135-05.
Ani ve druhém zápase se stejným soupeřem se Startu nedařilo prohrál 1:3.
Článek „Start ani napodruhé Borussii nepřekvapil“ – Horník
3. 11. 2005 viz příloha č. 150-05.
Článek „Stolní tenisté Startu v Düsseldorfu neuspěli“ – Havířovsko
1. 11. 2005 viz příloha č. 153-05.
XVII.3.10. Favorité byli silnější
Stolní tenisté Startu Horní Suchá skončili své účinkování v Lize mistrů prohrou 0:3 s rakouským celkem SVS Niederősterreich, s nímž nezvykle hráli v Liberci. Že by se jednalo skutečně o přechod Startu z Havířova jinam?
Článek „Start favoritům nestačil“ – Horník 8. 12. 2005 viz příloha
č. 168-05.
XVII.3.11. Start zaváhal
Úvod semifinále play-off stolní tenisté Startu Horní Suchá nezvládli
a překvapivě prohráli 4:3 přesto, že již v utkání s NH Ostrava vedli 3:1.
Článek „Horní Suchá překvapivě poražena“ – Horník 7. 4. 2005 viz
příloha č. 46-05.
XVII.3.12. Start ve finále extraligy
Již třikrát stolní tenisté Startu Horní Suchá hráli finále play-off extraligy. Že si ho zahrají počtvrté – o tom rozhodl šestý zápas semifinálové
série, v němž zdolali ostravskou Novou huť 4:1.
Článek „Start udolal Novou Huť“ – Horník 21. 4. 2005 – viz příloha č. 69-05.
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XVII.4. Sbor dobrovolných hasičů
XVII.4.1. Hasiči v roli fotbalistů
3. 4. odpoledne se sešli členové SDH ve Sportovní hale. Uspořádali
fotbalový turnaj, aby si ověřili svoji fyzickou a psychickou zdatnost.
Fotografie viz příloha č. 7-05.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Hasičský fotbalový turnaj“.
XVII.5. Tělovýchovná jednota Dolu František
XVII.5.1. Tělovýchovná jednota Dolu František-zpráva
TJ DF je sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
V roce 2005 sdružovala celkem 430 členů v oddílech: kopané, tenisu,
volejbalu, aerobicu (TK Uno Mix) a ASPV (asociace sportu pro všechny).
Fotbalové družstvo mužů v sezóně 2004–2005 setrvalo v 1.B třídě
krajského přeboru Moravskoslezského kraje a umístilo se na 3. místě.
Kompletní zpráva o činnosti TJ DF za rok 2005 viz příloha č. 160-05.
XVII.5.2. Rekonstrukce hřiště
Nejen proto, že fotbalisté postoupili do 1.B třídy soutěže, ale také proto, že bylo rozhodnuto o celkové úpravě stadionu a jeho okolí, včetně amfiteátru, byla za velké podpory obce dokončena úprava plochy travnatého fotbalového hřiště TJ DF. Za úspěchy v soutěži ve ztížených podmínkách si ji jistě všichni
fotbalisté i jejich příznivci zaslouží. V červnu 2005 byla rekonstrukce
dokončena a hřiště bylo předáno 17. června do užívání. Výdaje byly hrazeny částečně z důlních škod (Diamo, s. p.) a dotací Obce Horní Suchá.
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tě“.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Travnaté hřišXVII.5.3. Jeden gól na vítězství stačil

Jediná branka stačila fotbalistům TJ DF v Horní Suché 3. 4., aby
získali tři body za vítězství nad TJ Spartak Jablunkov 1:0 na jeho hřišti.
Na dosah měli druhé místo v tabulce.
Článek „Horní Suchá vyhrála, stačil jí jen jeden gól“ – Havířovsko
5. 4. 2005 viz příloha č. 45-05.
XVII.5.4. Fotbalisté TJ DF válí
Z postupu do 1.B třídy byla velké radost ale také panovaly velké obavy,
jak že se fotbalisté uvedou. Po počátečních vcelku nevyrovnaných výkonech,
kdy s mužstvy ze spodní poloviny tabulky prohrávali a např. s vedoucím
mužstvem tabulky Nýdkem vyhráli, se situace uklidnila a fotbalisté jedou.
Tak např. hráli doma s fotbalisty Horního Žukova, kteří byli na desátém místě tabulky, a vyhráli 4:0. Vítězství je vyneslo na 2. místo v tabulce.
Článek „Horní Suchá poskočila na druhé místo“ – Havířovsko
12. 4. 2005 viz příloha č. 48-05.
2. místo bylo krásné ale našim fotbalistům nestačilo a po vítězství nad
TJ Nebory 3:0 se dostali na čelo tabulky.
Článek „Horní Suchá se dotáhla na špici tabulky“ – Havířovsko
10. 5. 2005 viz příloha č. 76-05.
Článek „Horní Suchá je v čele“ – Havířovsko 17. 5. 2005 viz příloha
č. 77-05.
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V 21. kole I.B třídy se naše fotbalové družstvo utkalo se Sokolem Nýdek, který dlouhodobě vedl tabulku. Utkání bylo označeno za šlágr kola
a naše družstvo zvítězilo na hřišti soupeře 0:1. Vítězství tehdy znamenalo pro fotbalisty TJ DF v tabulce čtyřbodový náskok před FK Havířov.
Článek „V šlágru lepší Horní Suchá“ – Havířovsko 24. 5. 2005 viz
příloha č. 87-05.
V utkání první Horní Suché s druhým Havířovem se soupeři rozešli smírně – 0:0. Fotbalisté TJ DF byli v tu chvíli s výsledkem spokojeni.
Článek „Horní Suchá je s remízou spokojena“ – Havířovsko 31. 5. 2005
viz příloha č. 92-05.
Jenže v dalším utkání doma prohráli fotbalisté TJ DF s Dolní Lutyní
1:2 a ze čtyřbodového náskoku zbyl pouze jediný bod. A když další utkání
na hřišti soupeře ve Smilovicích Horní Suchá prohrála 2:1, dostali se na
první místo v tabulce dvě kola před koncem havířovští „indiáni“.
Závěr sezóny fotbalistům nevyšel a rozloučili se na vlastním hřišti porážkou 0:2 s v tabulce předposledními Věřňovicemi.
Článek „Horní Suchá zaváhala a už není první“ – Havířovsko
2. 6. 2005 viz příloha č. 93-05.
Článek „Loučení ostudnou porážkou“ – Havířovsko 14. června
2005 – viz příloha č. 108-05.
XVII.5.5. První kolo – vítězství
Začala nová fotbalová sezóna. Cenné vítězství 1:0 a tři body si přivezli naši fotbalisté z Nebor. Utkání rozhodla v 61. minutě branka Sukače.
Naši fotbalisté tedy uspěli, což nepotvrzuje název článku.
Článek „Fotbalisté Horní Suché v úvodním utkání venku neuspěli“ – Havířovsko 22. 8. 2005 viz příloha č. 129-05.
XVII.5.6. Bod z Karviné
Došlo i naše fotbalisty. Už ani oni nemají plný počet bodů. Remizovali s MFK Karviná B 1:1.
Článek „Horní Suchá si veze z Karviné bod“ – Havířovsko 12. 9. 2005
viz příloha č. 134-05.
Další vítězství si připsali fotbalisté v zápase se Slovanem Horní Žukov, když ho doma porazili 2:0.
Článek „Horní Suchá zvítězila“ – Havířovsko 4. 10. 2005 viz příloha č. 144-05.
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XVII.5.7. Čelo tabulky je nadosah
Doma se našim fotbalistů dařilo. Porazili tým Spartaku Jablunkov
2:0, když obě branky padly v prvním poločase.
Článek „Tým Horní Suché doma nezaváhal“ – Havířovsko 1. 11. 2005
viz příloha č. 154-05.
XVII.5.8. Fotbalistům se dařilo
Z Orlové si přivezli fotbalisté TJ DF plný počet bodů, když vyhráli na
hřišti Slavie Orlová 1:0. Naše obrana ani ve třetím zápase jara neinkasovala a uhájila čisté konto.
Článek „Horní Suché se daří, opět naplno bodovala“ – Havířovsko
10. 4. 2005 viz příloha č. 71-05.
XVII.5.9. TJ DF Horní Suchá – co dál s fotbalem?
Všichni, kdo viděli fotbalové utkání ve Vendryni tvrdí, že rozhodčí
svými zásahy do zápasu ovlivnil výsledek v neprospěch Horní Suché, která byla jasně lepší a měla vyhrát. Takhle se soupeři rozešli nerozhodným
výsledkem 2:2.
Článek „Horní Suchá ztratila body a tři hráče“ a tabulka – Havířovsko 3. 5. 2005 – viz příloha č. 68-05.
XVII.6. 80 let fotbalu v Lubomii
Starosta obce Ing. Jan Lipner a vedení fotbalového oddílu TT Důl
František se 4. 7. 2005 zúčastnil oslav 80. výročí fotbalu v polské Lubomii. Protože se ještě v tomto měsíci (24.7.) konala v Lubomii pouť, byl domluven fotbalový zápas Lubomie–Horní Suchá.
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Na fotografii – ve druhé trojici první zprava
p. Machálek-předseda TJ DF.
Průvodu městem se zúčastnilo mnoho příznivců fotbalového klubu
LKS „Silesia“ Lubomie.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „80 let fotbalu
v Lubomii“.
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XVII.7. Florbalový klub Horní Suchá
XVII.7.1. Založení klubu
Florbalový klub Horní Suchá byl založen v roce 2004. Vznikl tím, že
se sloučila dvě havířovská družstva. V Horní Suché našel klub výborné
podmínky pro trénink i zápasy v nově vybudované Sportovní hale.
XVII.7.2. FbK HS vítězem Vikings Cupu
Další úspěch Florbalového klubu přidali naši hráči 15. května v Kopřivnici.
V rámci umístění ve skupinách sice skončili třetí s bilancí 1 výhra – 1 prohra – 1 remíza, ale v nedělním play-off dokázali postupně vyřadit Český Těšín 2:1, v semifinále našeho přemožitele ze skupiny Rožnov
p./R. 2:1 až na trestná střílení a ve finále pak ČSKA Ostrava 3:0.

XVII.7.3. Horní Suchá vítězem Lavina Cupu
Muži připojili 13. srpna další korálek na šňůru úspěchů nově vzniklého klubu. V kvalitně obsazeném turnaji nepoznali hořkost porážky a ve
finále porazili Predators Karviná 5:2.
XVII.8. O pohár starosty
18. června se za účasti čtyř florbalových družstev konal ve sportovní
hale turnaj „O pohár starosty“.
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Pohár získali florbalisté Domaslovic, naši skončili na čtvrtém místě.

Nastoupená družstva si vyslechla pochvalu od starosty, který se osobně
zúčastnil a také předal ceny vítězům (na snímku)
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „O pohár starosty“.
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XVII.9. Cyklistické závody
XVII.9.1. Cyklistický závod 20. 5.
Pro všechny děti, žáky obou škol, i ty nejmenší, uspořádalo MK
PZKO tradiční cyklistické závody v Podolkovicích.

Uprostřed na fotografii vítěz závodu Romek Mračna
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Cyklistický závod Podolkovice“.
XVII.9.2. Cyklistický závod pro dospělé
28. 8. 2005 se uskutečnil již tradiční cyklistický závod v Podolkovicích.
Připravilo ho MK PZKO. Kromě jízdy na kole byly připraveny i soutěže.

Aktivně se jich zúčastnil i předseda MK PZKO Bronislaw Zyder.
Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „MK PZKO
2005-Wyścig kol 28-8-2005“.
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XVIII. Zemědělství
Kdysi zemědělská obec se postupně mění, takže zemědělstvím ve velkém se zabývají pouze dva zemědělci – pan Roman Siwek a pan Šali.
Daří se jim obdělávat i půdu, která v poslední době dlouho ležela ladem. Chovají dobytek, mají dost velký park zemědělských strojů, včetně
kombajnů.
Kromě nich v obci žijí i menší zemědělci, spíš chovatelé, kteří mají
drůbež, jednu krávu a přebytky z produkce vajec a mléka prodávají obyvatelům obce.
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XIX. Informátor
Informátor č. 1/2005 viz příloha č. 32-05
Informátor č. 2/2005 viz příloha č. 35-05
Informátor č. 3/2005 viz příloha č. 58-05
Informátor č. 4/2005 viz příloha č. 97-05
Informátor č. 5/2005 viz příloha č. 109-05
Informátor č. 6/2005 viz příloha č. 157-05
Informátor č. 7/2005 viz příloha č. 158-05
Informátor č. 8/2005 viz příloha č. 159-05.
Informátor č. 9/2005 viz příloha č. 174-05.
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XX. Počasí
Rok 2005 nezačal, pokud se týká počasí, vůbec zimně. Nebyl žádný
sníh. V noci se teploty pohybovaly pod nulou, ale ve dne byly mírně nad
nulou. Až kolem poloviny měsíce ledna začal padat sníh. Napadlo ho
mnoho, na silnicích se dělaly závěje, tvořily se sněhové jazyky a také teploty se dostaly hluboko pod nulu – v noci z 5. na 6. ledna se teplota dostala až na -18 °C. Sněhová pokrývka dosáhla hodnot, které lidé zažili téměř
před čtyřiceti léty.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Zima 2005“.
Při tání znovu hrozily záplavy, někde se skutečně objevily, ale v naší
obci se nic takového nestalo.
Jaro začalo pozvolna, v polích bylo mokro, takže zemědělci nestíhali kvůli tomu, že nemohli s technikou do polí, agrotechnické lhůty. Až do
dubna se v noci držely teploty těsně nad bodem mrazu, ale ve dne bylo
krásných +15–18 °C.
V posledních dnech dubna byly ranní teploty kolem -6 °C, denní teploty se držely kolem +10 °C.
Květen začal nádherně. 2. 5. bylo dosaženo prvního letního
dne – +26°C.
Konec května byl ve znamení tropických dnů-denní teploty lámaly letité rekordy a dosahovaly k 35 °C.
Začátek června byl velmi chladný. Ranní teploty byly pod 5 °C. Denní teploty kolem 10 °C. Postupné oteplování začalo až po 10. 6.
Červenec, první prázdninový měsíc, přinesl na začátku hodně srážek,
teploty na tento měsíc byly nízké a pohybovaly se kolem 23 °C. Zato konec
měsíce přinesl tropické denní i noční teploty. 29. 7. jsme naměřili neuvěřitelných 36 °C.
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V srpnu se znovu přihnala velká voda, začaly povodně (např. v Praze), přišla tisíciletá voda. Naší obci se naštěstí vyhnuly, byl pouze zatopený park u obecního úřadu, dokonce zde plavaly i ryby, Ne proto, že by
v Sušance žily, ale uplavali kapři z jezírka za DPS.

Další fotografie: Kronika 2005 – fotogalerie na CD: „Záplavy“.
Více než naši obec zasáhly záplavy Český Těšín. Náš Sbor dobrovolných hasičů vyjel sousednímu městu na pomoc. Pomáhali zachránit archiv úřadu práce, pumpovali vodu ze sklepů…
17. 11. se objevily první sněhové vločky. Zem nebyla zmrzlá, takže
všechny vločky roztály ihned po dopadu na zem.
Tak jak rok začal, tak také končil. Velké množství sněhu napadlo
v prosinci a zůstal ležet i přes Nový rok. Sněhová kalamita z konce měsíce zasáhla celou Moravu, tisíce lidí bylo bez elektrického proudu. Mrazy
v tu dobu dosahovaly k -20 °C.
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XXI. Chronologicky (podle měsíců) seřazené důležité události
uvedené v kronice
Leden:
– Počáteční rozpočet obce na rok 2005
– Walne Zebranie PZKO w Suchej Górnej (8. 1.)
– Revitalizace sídliště „Chrost“ (11. 1.)
–V areálu bývalého Dolu František bude průmyslová zóna
(13. 1.podpis smlouvy mezi Obcí Horní Suchá a Diamem s. p.)
– 2. obecní ples (14. 1.)
– Školní ples (česká ZŠ – 18. 1.)
–Zápis do 1. tříd (česká ZŠ – 20. 1.)
– Blíží se sedmisté výročí
– Bal PZKO (21. 1.)
– Jubilanti (28. 1. p. Vladislav Bartosz)
Únor:

– Ples Kroužku krojovaných horníků (5. 2.)
– Jubilanti (4. 2. p. Vlasta Tvrdíková)
– Havířský bál (KHD – 3. 2.)
– Beseda o hornictví (polská ZŠ – 7. 2.)
– Těžní věž na Františku
– Vítání občánků (12. 2.)
– Ples sportovců (12. 2.)
– Veřejné projednání konceptu Územního plánu Obce Horní
Suchá (24. 2.)
– Nositelé Zlaté Jánského plakety
– Prodej bytů na sídlišti „Chrost“
– Zápis (polská ZŠ)

Březen:
– Oslavy MDŽ (11. 3.)
– MDŽ a Den matek v PZKO (12. 3.)
– Výroční členská schůze KHD (DD – 17. 3.)
– Košťál se stal mistrem republiky (Start – stolní tenis)
Duben:
–První muzikantský bál (1. 4.)
– Hasiči v roli fotbalistů (3. 4.)
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–Don Quijote de la Mancha
(divadelní představení v DD – 8. 4.)
– Parkoviště naproti polské ZŠ
– Amfiteátr na stadionu TJ DF
– „Przyjażń” v Horní Suché“
– Dotace rozděleny
– Oprav střechy a půdní vestavba (polská ZŠ)
Květen:
– Hornosušská pouť (1. 5.)
– 60. výročí osvobození obce (3. 5.)
– Oslavy Svátku matek (KHD – 5. 5.)
– Zahradní slavnost (VO KSČM – 7. 5.)
– Maj nad olze (cyklus – 15. 5.)
– Co bude s poddolovaným územím?
– Cyklistický závod (20. 5.)
– Den otevřených dveří (česká ZŠ – 27. 5.)
– Vítězství při prvním startu (Broda– 27.–29. 5.)
– Festival PZKO v Třinci (28. 5.)
– Festival PZKO v Třinci
– Terenowy wyścig kolarski 2005
Červen:
– Akademie (česká ZŠ – 1. 6.)
– Zasedání KaSK (2. 6.)
– Lehkoatletické přebory polských škol (polská ZŠ – 3. 6.)
– Smažení vaječiny (KHD – 14. 6.)
– Slavnostní akademie (700 let Horní Suché – 17. 6.)
– Hasičanka v Havířově (17. 6.)
– Vítání léta aneb Klobásový festival (700 let Horní Suché – 18. 6.)
– „Vyplaval svět“ (Broda– 24.–26. 6.)
– Grand Prix Cable 2005
(Kocurová – vodní lyžování – 25.–26. 6.)
– Festyn PZKO
– Sportovně-zábavné odpoledne (česká ZŠ)
– Nová kniha k 700. výročí založení obce
– Amfiteátr v areálu TJ DF
– Rekonstrukce hřiště (fotbal TJ DF)
– O pohár starosty (florbal)
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Červenec:
– 80 let fotbalu v Lubomii (4. 7.)
– Vítání léta (KHD – 7. 7.)
– Suszanie na světový festival (22. 7.)
– Mistrovství světa (Broda – 24.–30.7.)
– Oprava Penzijního domu
– Sklad (u hasičské zbrojnice)
– Hasičanka v Havířově
Srpen:
– Skvělý úspěch Petra v rakouském Astenu (Kocurová – 1. 8.)
– Mistrovství ČR (Kocurová – 18.–21. 8.)
– Cyklistický závod pro dospělé (28. 8.)
– Světová Univerziáda (Broda – 29. 8.)
– Demolice „Červené kolonie“
– Rekonstrukce obecní knihovny
– Mistrovství Evropy (Kocurová)
Září:

Říjen:

– Obec s přídomkem „hornická“
– Havířov má zájem (zóna na Františku)
– Nezaměstnanost v kraji klesla
– Začal školní rok 2005/2006 (česká i polská ZŠ)
– Sběrný dvůr
– Dožínky v Lubomii (11. 9.)
– Zlatý pohár TK UNO MIX (taneční soutěž – 24. 9.)
– Werichovci (vystoupení občanského sdružení – 30. 9.)
– Velká cena Púchova (Broda – 1. 10.)
– „Wykopki“ z „zabijaczką“ (2. 10.)
– Společná oslava jubilantů
– Suszanie v Německu (2. 10.)
– Jan Urban – kresba, malba (výstava v DD – 14.–23. 10.)
– Malá cena Nového Jičína (Broda – 15.–16. 10.)
– Návštěva v Gelnici (česká ZŠ – 20.–21. 10.)
– Slovenský komorní orchestr (vystoupení v kostele – 22. 10.)
– Lípa svobody (28. 10.)
– Skládka se bude zvětšovat (DEPOS – 27. 10. den otevřených dveří)
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– V Kopřivnici (Broda – 29.–30. 10.)
– Fotbalový turnaj (polská ZŠ)
– Návštěva z Polska (polská ZŠ)
– Sportovní a relaxační centrum Na Císařství
Listopad:
– Průměrné ceny některých potravin
– Ondřej dvojnásobným vicemistrem (Broda – 1. 11.)
– Terst – Mistrovství Evropy (Broda)
– Čelo tabulky je nadosah (fotbal TJ DF)
Prosinec:
– Terst – mistrovství Evropy (Broda – 8.–11. 12.)
– Ve škole při stromečku (polská ZŠ)
– Zahrádkáři – 45. výročí vzniku ČZS
– Kombatanti (21. 12.)
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XXII. Seznam příloh
Příloha č. Text
1-05 Kalendářní plán akcí a schůzí Klubu hornických důchodců
Dolu František v Horní Suché na rok 2005
2-05 2. obecní ples – 14. 1. 2005 v KD – fotografie
3-05 Projednávání konceptu Územního plánu rozvoje
Obce Horní Suchá
4-05 Veřejná vyhláška oznamující projednávání konceptu
Územního plánu Obce Horní Suchá
6-05 MDŽ 11. 3. 2005 – fotografie
7-05 Hasičský fotbalový turnaj – fotografie
8-05 Článek „Na Františku je za minutu dvanáct“ – Horník
25. 1. 2005
9-05 Článek „Start má finále na dosah“ – Horník 14. 4. 2005
10-05 Článek „Životní minimum se výrazně sníží“ – Právo
2. 2. 2005
11-05 Článek „Horní Suchá postupuje“ – Horník 3. 2. 2005
Článek „Start Horní Suchá je ve finále superligy“ – Horník
17. 2. 2005
12-05 Článek „Zvýšení doplatků na léky dopadne hlavně na starší“
– Právo 3. 1. 2005
13-05 Článek „Pitná voda bude v našem kraji od ledna dražší“
– Havířovský Deník 30. 11. 2004
14-05 Článek „Pražané berou o tisíce víc než lidé v regionech“
– Právo 18. 1. 2005
15-05 Článek „Walne PZKO w Suchej Górnej“ – Głos Ludu
11. 1. 2005
16-05 Havířský bál – fotografie
17-05 Pozvánka na Havířský bál
18-05 Článek „Byty by měli získat ti, kteří v nich bydlí“ – Horník
17. 2. 2005
19-05 Areál bývalého Dolu František v lednu 2005 – fotografie
20-05 Výroční členská schůze KHD – fotografie
21-05 Pozvánka na výroční členskou schůzi KHD
22-05 Plakát „První muzikantský bál“
23-05 První muzikantský bál – fotografie
24-05 Článek „Osud těžní věže zpečetěn“ – Havířovsko 8. 2. 2005
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25-05 Článek „Obec už má majetek Diama“ – Havířovský deník
1. 3. 2005
26-05 Depos Horní Suchá, a. s.
27-05 Článek „Na MS se neztratili“ – Radniční listy prosinec 2004
28-05 Článek „Obec oslaví významné výročí především kulturou
a sportem“ – Havířovský deník 15. 3. 2005
29-05 Článek „Košťál je mistrem republiky“ – Horník 10. 3. 2005
30-05 Článek „Průměrná mzda loni vzrostla o 1 100Kč“ – Právo
11. 3. 2005
Článek „Nejvyšší průměrné výdělky jsou v Praze“ – Právo
11. 3. 2005
31-05 Článek „Amfiteátr v Horní Suché bude obnoven“
– Havířovsko 8. 3. 2005
32-05 Informátor č. 1/2005
33-05 Zápis do 1. třídy v polské ZŠ – fotografie
34-05 Jubilanti v roce 2005
35-05 Informátor č. 2/2005
36-05 Klaunika pro ZŠ– fotografie
37-05 Klaunika pro veřejnost – fotografie
38-05 MDŽ VO KSČM – fotografie
39-05 Plakát na 2. obecní ples
40-05 Plakát na oslavy MDŽ
41-05 Oslavy Svátku matek – pozvánka na akci KHD
42-05 Pozvánka na koncert pěvecko-hudebního souboru „Przyjażń“
43-05 Článek „Stolní tenisté Horní Suché vládnou extralize“
– Horník 3. 3. 2005
44-05 Článek „Muzikanti hráli svým kolegům“ – Havířovský Deník
5. 4. 2005
45-05 Článek „Horní Suchá vyhrála, stačil jí jen jeden gól“
– Havířovsko 5. 4. 2005
46-05 Článek „Horní Suchá překvapivě poražena“
– Horník 7. 4. 2005
47-05 Článek „Nezaměstnanost se postupně snižuje“ – Havířovsko
12. 4. 2005
48-05 Článek „Horní Suchá poskočila na druhé místo“ – Havířovsko
12. 4. 2005
49-05 Parkoviště před polskou ZŠ – fotografie
50-05 Beseda o hornictví na PZŠ – fotografie
51-05 Pozvánka na veřejné projednávání projektu
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52-05
53-05
54-05
55-05
56-05
57-05
58-05
59-05
60-05
61-05
62-05
63-05
64-05
65-05
66-05
67-05
68-05
69-05
70-05
71-05
72-05
73-05
74-05
75-05
76-05
77-05
78-05
79-05
80-05

„Revitalizace sídliště Chrost“
Přehled úprav v jednotlivých sektorech sídliště Chrost
Výsledky ankety „Revitalizace sídliště Chrost“
Plán revitalizace v měřítku 1:500
Projednávání projektu revitalizace sídliště – fotografie
Vítání občánků – fotografie
Článek“Start udolal Novou huť – Horník 21. 4. 2005
Informátor č. 3/2005
Amfiteátr ve sportovním areálu TJ dolu František – fotografie
Koncert pěvecko-hudební skupiny „Przyjażń” z Karviné
– fotografie
60. výročí osvobození obce – fotografie
Den Matek KHD – fotografie
Hornosušská pouť – fotografie
Článek „Košťál na MS dohrál“ – Horník 5. 5. 2005
Článek „Nezaměstnanost klesla pod devět procent“ – Právo
6. 5. 2005
Článek „Co s poddolovaným územím? Nikdo neví“
– Havířovsko 3. 5. 2005
Článek „Horní Suchá oslavila 1. máj“ – Havířovsko 3. 5. 2005
Článek „Horní Suchá ztratila body a tři hráče“ a tabulka
– Havířovsko 3. 5. 2005
Článek „Start udolal Novou Huť“ – Horník 21. 4. 2005
Článek „Obec připravuje novou knihu“ – Havířovsko
18. 4. 2005
Článek „Horní Suché se daří, opět naplno bodovala“
– Havířovsko 10. 4. 2005
Článek „W rocznicę wyzwolenia“ – Głos Ludu 5. 5. 2005
Článek „Start w finale“ – Głos Ludu 21. 4. 2005
Článek „Košťál v Číně zázračný amulet nenašel“ – Horník
12. 5. 2005
Článek „Spojí města průmyslová zóna?“ – Havířovsko
10. 5. 2005
Článek „Horní Suchá se dotáhla na špici tabulky“
– Havířovsko 10. 5. 2005
Článek „Horní Suchá je v čele“ – Havířovsko 17. 5. 2005
Den otevřených dveří na české ZŠ 27. 5. 2005 – fotografie
Den otevřených dveří na české ZŠ 27. 5. 2005 – pozvánka
Sportovně-zábavné odpoledne české ZŠ 28. 5. – fotografie
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81-05 Sportovně-zábavné odpoledne české ZŠ 28. 5. – pozvánka
82-05 Článek „Start zůstal stejně jako loni stříbrný“ – Horník
2. 6. 2005
83-05 Zasedání KaSK dne 2. 6. 2005 v sále Dělnického domu
– fotografie
84-05 Smažení vaječiny KHD 2. 6. 2005 – fotografie
85-05 Zahradní slavnost VO KSČM 7. 5. – fotografie
86-05 Smažení vaječina KHD – pozvánka
87-05 Článek „V šlágru lepší Horní Suchá“ – Havířovsko 24. 5. 2005
88-05 Článek „Romy vidí kladně jen pět procent Čechů“ – Právo
26. 5. 2005
89-05 Článek „Růst mezd se výrazně zpomalil“ – Právo 1. 6. 2005
90-05 Článek „Za nami jubileuszowy Maj nad Olze“ – Głos Ludu
31. 5. 2005
91-05 Článek „Ondřej Broda opět ve formě“ – Havířovsko
31. 5. 2005
92-05 Článek „Horní Suchá je s remízou spokojena“ – Havířovsko
31. 5. 2005
93-05 Článek „Horní Suchá zaváhala a už není první“ – Havířovsko
2. 6. 2005
94-05 Článek „Ondřejův rychlý sprint“ – Horník 9. 6. 2005
95-05 „Vítání léta“ aneb „Klobásový festival“ 18. 6. 2005 – plakát
96-05 Článek „Vaječina s překvapením“ – Zdař bůh 16. 6. 2005
97-05 Informátor č. 4/2005
98-05 Oslavy sedmistého výročí založení obce v kostele – fotografie
99-05 Článek „Feta na 700-lecie“ – Głos Ludu 21. června 2005
100-05 Článek „Zdobyć medal, zdobyć punkt!“ – Głos Ludu 4. 6. 2005
101-05 Článek „Historia na dokumentach“ – Głos Ludu 14. 6. 2005
102-05 Článek „Vaječina z nové kuchyně“ – Horník 9. června 2005
103-05 Článek „Klobásový festival bude v novém amfiteátru“
– Havířovsko 10. 6. 2005
104-05 Článek „Dvojnásobní mistři“ – Radniční listy červenec 2005
105-05 Článek „Petra Kocurová zářila na Těrlicku“
– Havířovsko 28.6. 2005
106-05 Článek „Horní Suchá slavila sedmisté výročí založení obce“
– Havířovské info 21. 6. 2005
107-05 Článek „Na Klobásovém festivalu zahrají No Name“
– Havířovsko 14. 6. 2005
108-05 Článek „Loučení ostudnou porážkou“ – Havířovsko 14. 6. 2005
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109-05
110-05
111-05
112-02
113-05
114-05
115-05
116-05
117-05
118-05
119-05
120-05
121-05
122-05
123-05
124-05
125-05
126-05
127-05
128-05
129-05
130-05
131-05
132-05

Informátor č. 5/2005
Článek „Broda vyplaval svět“ – Horník 30. 6. 2005
Další fotografie Ondřeje Brody z MČR v Praze-Podolí
Článek „Plavec Broda letí na mistrovství světa“
– Havířovsko 4. 7. 2005
Článek“Broda v Montrealu nezklamal a už se těší na
Univerziádu“ – Havířovsko 3. 8. 2005
Článek „Ve světovém bazénu nezklamali“ – Horník 3. 8. 2005
Článek „Broda se na světové Univerziádě seznámil
s olympijskou atmosférou“ – Havířovský deník 1. 9. 2005
Článek „Kraulová štafeta kousek od finále“ – Horník
8. 9. 2005
Článek „Broda vyhrál Velkou cenu v Púchově“ – Deník
8. 10. 2005
Článek „Ondřej Broda zvítězil v Malé ceně Nového Jičína“
– Deník 18. 10. 2005
Článek „Nezaměstnanost v kraji klesá, úřady práce jsou
optimistické“ – Deník 11. 10. 2005
Článek „Tým Startu v extralize vítězí“ – Havířovsko
27. 9. 2005
Článek „Start podlehl jen těsně“ – Horník 13. 10. 2005
Článek „Sypią się zaproszenia“ – Głos Ludu 6. 10. 2005
Článek „Puchar dla Bystrzycy“ – Głos Ludu 1. 10. 2005
Článek „Promenádní koncerty dechovek stále táhnou“
– Deník 19. 7. 2005
Článek „Senioři hranici oželeli“ – Horník 14. 7. 2005
Článek „Start si zahraje Ligu mistrů“ – Horník 14. 7. 2005
Článek „Suszanie po rozbarsku, Olza po cieszyńsku“
– Głos Ludu 30. 7. 2005
Článek „Mistrovství republiky kraloval Kocur“ – Havířovsko
23. 8. 2005
Článek „Fotbalisté Horní Suché v úvodním utkání venku
neuspěli“ – Havířovsko 22. 8. 2005
Článek „V kraji se nezaměstnanost zvýšila“ – Havířovský
Deník 9. 8. 2005
Článek „Kniha o Horní Suché jde na dračku“ – Havířovsko
8. 8. 2005
Článek „Kocurová opět vylepšila český rekord“ – Havířovsko
8. 8. 2005
176

133-05 Článek „Vzpomínky na minulost“ – Zdař bůh 30. 6. 2005
134-05 Článek „Horní Suchá si veze z Karviné bod“ – Havířovsko
12. 9. 2005
135-05 Článek „Start vstoupil do Ligy mistrů porážkou“ – Horník
4. 9. 2005
136-05 Článek „Kvůli benzínu se zdraží skoro všechno“ – Právo
6. 9. 2005
137-05 Článek „Plyn od října zdraží až o tisíce“ – Právo 31. 8. 2005
138-05 Poslední vozík uhlí z Dolu František – fotografie – Horník
1. 9. 2005
139-05 Článek „Sedm století Horní Suché“ – Horník 1. 9. 2005
140-05 Článek „Start hraje Ligu mistrů“ – Horník 1. 9. 2005
141-05 Článek „Celek Horní Suché doma nezaváhal“ – tabulka
– Havířovsko 30. 8. 2005
142-05 Článek „Důchody se zvýší od ledna o 380Kč“ – Právo
30. 9. 2005
143-05 Článek „Wykopki“ z „zabijaczką“ – Głos Ludu 4. 10. 2005
144-05 Článek „Horní Suchá zvítězila“ – Havířovsko 4. 10. 2005
145-05 Článek „Horní Suchá uhrála historický výsledek“ – Horník
6. 10. 2005
147-05 Seznam oceněných na Slavnostní akademii 17. 6.
148-05 Článek „Nauka współpracy“ – Głos Ludu 20. 10. 2005
149-05 Článek „Puchar dla Ondřeje Brody“ – Głos Ludu 20. 10. 2005
150-05 Článek „Start ani napodruhé Borussii nepřekvapil“
– Horník 3. 11. 2005
151-05 Článek „Lípa svobody bude připomínat výročí Horní Suché“
– Havířovsko 1. 11. 2005
152-05 Článek „Skládku v Horní Suché budou asi zvětšovat“
– Havířovsko 1. 11. 2005
153-05 Článek „Stolní tenisté Startu v Düsseldorfu neuspěli“
– Havířovsko 1. 11. 2005
154-05 Článek „Tým Horní Suché doma nezaváhal“ – Havířovsko
1. 11. 2005
155-05 Článek „Od ledna nižší daně pro čtyři miliony lidí“ – Právo
2. 11. 2005
156-05 Článek „Broda králem mítinku“ – Horník 27. 10. 2005
157-05 Informátor č. 6/2005
158-05 Informátor č. 7/2005
159-05 Informátor č. 8/2005
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160-05 Zpráva o činnosti TJ DF za rok 2005
161-05 Článek „Plavci Slavie Havířov na mítinku v Kopřivnici
uspěli“ – Havířovský Deník 10. 11. 2005
162-05 Bal PZKO – fotografie
163-05 Článek „Ondřej Broda se stal dvojnásobným plaveckým
vicemistrem republiky“ – Havířovsko 1. 11. 2005
164-05 Článek „Plavci míří na Evropu“ – Horník 1. 12. 2005
165-05 Článek „Broda na semifinále neměl“ – Havířovský
Deník 15. 12. 2005
166-05 Článek „Broda semifinále neplaval“ – Horník 15. 12. 2005
167-05 Pozvánka na vernisáž – Jan Urban kresba, malba
168-05 Článek „Start favoritům nestačil“ – Horník 8. 12. 2005
169-05 Článek „W szkole przy choince“ – Głos Ludu 27. 12. 2005
170-05 Článek „Spolupráce na průmyslové zóně“ – Havířovsko
22. 11. 2005
171-05 Článek „František poslouží podnikatelům“ – Horník 24. 11. 2005
172-05 Článek „Úspěch plavců Havířova“ – Horník 10. 11. 2005
173-05 Plakát „Život je jen náhoda…“
174-05 Informátor č. 9/2005
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XXIII. Použité zkratky
a. s.
ASPV
CD
č.
ČD
č.j.
č.p.
ČR
ČSSD
ČZS
DD
DF
DPFO
DPH
DPPO
DPS
EAO
EU
ev.
Fa
fin.
KaSK
KD
KDU-ČSL
KHD
KSČM
k.ú.
MČR
MDŽ
ME
MHD
m.j.
MK
MS
MŠ

akciová společnost
asociace sportu pro všechny
kompaktní disk
číslo
České dráhy
číslo jednací
číslo popisné
Česká republika
Česká strana sociálně demokratická
Český zahrádkářský svaz
Dělnický dům Horní Suchá
Důl František
daň z příjmu fyzických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmu právnických osob
dům s pečovatelskou službou
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Evropská unie
evidenční
firma
finanční
kulturní a sportovní komise
kulturní dům
Křesťansko demokratická unie-Česká strana lidová
klub hornických důchodců
Komunistická strana Čech a Moravy
katastrální území
Mistrovství České republiky
Mezinárodní den žen
Mistrovství Evropy
městská hromadná doprava
mimo jiné
místní komunikace
Mistrovství světa
mateřská škola – česká mateřská škola – oficielní název:
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,
příspěvková organizace
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náb.
ND
ODS
OKD
OÚ
org.
o.z.
parc.
PC
PMŠ
pol.
PZF
PZKO
PZŠ
rejstř.
RO
roz.
samost.
sk.
SNK
s.p.
spol.s.r.o.
TJ
TJ DF
ul.
vč.
VHP
VO
vn
zab.
zam.
zł.
ZO
ZOO

náboženství
národní divadlo
Občanská demokratická strana
Ostravsko-karvinské doly
obecní úřad
organizace
oborový závod
parcela
osobní počítač
polská mateřská škola – oficielní název:
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace
politika, politiku, politická
Průmyslová zóna František
Polský kulturně-osvětový svaz – Polski Związek Kulturalno
Oświatowy
základní škola s polským jazykem vyučovacím-oficiální název:
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace
rejstřík, rejstříkový
Rada Obce Horní Suchá
rozená
samostatný, samostatně
s kostí
Sdružení nezávislých kandidátů
státní podnik
společnost s ručením omezeným
tělovýchovná jednota
Tělovýchovná jednota Dolu František
ulice
včetně
výherní hrací přístroje
vesnická organizace
vysoké napětí
zabezpečení
zaměstnání, zaměstnanec
zlotý – polská měna
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
zoologická zahrada
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ZPO
ZŠ
ZUŠ

Zemědělský průmyslový fond
základní škola – je myšlena česká základní škola – oficiální název:
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,
příspěvková organizace
základní umělecká škola
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