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II. Co přinesl rok 2009
II.1. Česko předsedalo Evropské unii
Od 1. ledna 2009 Česká republika předsedala Evropské unii.
Předsednictvím EU se obecně rozumělo předsedání jedné členské
země v Radě Evropské unie a střídá se po šesti měsících. To znamená,
že v každém kalendářním roce se o něj dělí dvě země – jedna v první části roku (tj. leden–červen) a druhá země v druhé části (tj. červenec–prosinec). Předsednictví není jen běžnou administrativní funkcí – právě naopak, je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské
unie. Předsedající země měla za úkol svolávat a řídit zasedání Rady EU,
usilovat o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů a jménem EU
také jednat s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Rovněž také
zastupuje Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména
pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
Prvním velkým úkolem ČR, jako předsedy EU, bylo vyřešit s Ruskem dodávky plynu do Evropy.
Priority a záměry českého předsednictví v následujícím půlroce:
– zaměřit se na naplňování a průběžné vyhodnocování opatření k podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti v EU
– ČR se bude snažit o posílení finanční stability a návrat finančních trhů
ke standardnímu fungování.
– prioritním tématem bude reforma mezinárodní finanční architektury
a příprava pozice EU na dubnový summit G20
– Česká republika bude v kontextu současné ekonomické situace prosazovat efektivní koordinaci hospodářské a fiskální politiky EU, s důrazem
na respektování pravidel Paktu stability a růstu, zohledňování dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a pokračování strukturálních reforem.
– v neposlední řadě bude české předsednictví, v souladu s mottem „Evropa bez bariér“, pokračovat v odstraňování překážek ve fungování jednotného vnitřního trhu a jeho modernizaci, a to zejména v oblasti daní
a finančních služeb
II.2. Ekonomická krize
Celosvětová ekonomická krize propukla v roce 2008. Ale její prvotní
příčinou byla americká hypoteční krize v roce 2007, která postupně pře16

rostla ve světovou finanční krizi 2008. Významnou roli sehrála rovněž vysoká cena ropy v první polovině roku 2008, která vedla k poklesu reálného
hrubého domácího produktu a zvedla spotřebitelské ceny. Cenu ropy hnaly vzhůru spekulativní obchody – penzijní a hedgingové (zajištění měnového rizika) fondy nakupovaly komodity, aby snížily riziko portfolia pramenící z akciových trhů, slabý dolar a rostoucí poptávka Číny před olympiádou.
Když na podzim 2008 naplno udeřila finanční krize, smetla nejen přední
světové banky a akciové trhy, ale i cenu ropy. Ta se z červencového maxima
(147 USD za barel) propadla během dvou měsíců o třetinu, její pád pokračoval, až na konci roku 2008 prolomila hranici 40 USD za barel. Krize pokračovala i v roce 2009. Dle OSN čelí světová ekonomika největšímu poklesu od Velké deprese ve třicátých letech 20. století. To se potvrdilo i v odhadu ekonomického růstu pro rok 2009. Mezinárodní měnový fond ve své prognóze z ledna 2009 uvedl, že globální ekonomický růst spadne v roce 2009
na 0,5 %, zatímco v roce 2008 dosahoval 3,4 %. Přitom ještě listopadu 2008
činil odhad růstu pro rok 2009 2,2 %. V březnu 2009 přinesl bankovní dům
Goldman Sachs daleko pochmurnější odhad – podle něj by měla světová ekonomika v roce 2009 klesnout o 1,0 %. Rovněž Světová banka očekávala první propad globální ekonomiky od roku 1945. Možnost sestupné revize svého
odhadu až do záporných hodnot naznačil i Mezinárodní měnový fond. Příčinou prohlubování krize bylo, že i přes velký rozsah politických rozhodnutí a akcí zůstaly finanční toky nadále pod tlakem, a táhly reálnou ekonomiku dolů. Stále nedocházelo k obnovení důvěry investorů a spotřebitelů v řešení podnikaných na záchranu ekonomiky. Nadále klesaly ceny aktiv, ubývalo bohatství domácností a tím pádem klesala spotřebitelská poptávka. Ekonomická krize ztížila přístup do eurozóny, protože je teď kvůli ní těžší splnit
rozpočtová kritéria pro přechod na euro. Vláda České republiky zatím datum přijetí eura neurčila, i když na to opozice a podnikatelské svazy naléhaly. Premiér Česka Mirek Topolánek na počátku roku 2009 slíbil, že kabinet
termín oznámí 1. listopadu 2009. Ministr financí Miroslav Kalousek poté
řekl, že Česká republika může přijmout euro nejdříve v roce 2013. Také analytici viděli tento rok jako realistický a zároveň jako nebližší možný. Světová hospodářská krize si už vyžádala své oběti. Výrobu ukončil výrobce dřevěného ohýbaného nábytku Falcon EU, jehož největším odběratelem byly
USA, na americký trh mířila ve velkém také produkce sklářských a bižuterních podniků, které zaměstnávaly kolem 10 000 lidí, americká krize urychlila pád sklářské skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT) s největším podnikem, kterým byl Crystalex Nový Bor s 1 800 zaměstnanci. Podobné problémy měly i další sklářské firmy například skupina Jablonex Group pro17

pustila stovky lidí. Podnik ještě před třemi lety zaměstnával 3500 lidí. Sklářská společnost Preciosa měla ještě před pěti lety 5000 pracovníků, na konci
letošního roku jich bude podle informací z úřadu práce mít jen kolem 3 320.
Problémy ale mají i textilní podniky. Podle Sdružení automobilového průmyslu se prodej automobilů v Evropě propadl o 30 procent, a proto výrazně ubývá zakázek. Pokud výrobci automobilů začnou ve velkém propouštět, může to znamenat vážný problém. Jde o nosné odvětví, které zaměstnává kolem 20 000 lidí. Dalším velkým odvětvím je výroba a zpracování kovů,
kde se v posledním období začaly objevovat symptomy krize. Zatím sice žádná z tuzemských firem neohlásila omezení výroby, ale celosvětový obrázek
krize v hutnictví je celkem jednoznačný. Podle zpráv v tisku oznámil největší světový výrobce oceli Arcelor Mittal, že chce snížit výrobu o 15 % na některých trzích. Jihokorejská firma Posco uvažuje o snížení výroby v příštích šesti měsících o 20 %. Také čínští výrobci oceli připouštějí možnost snížit výrobu o 20 %. Velmi výrazně dopadla tato krize na ukrajinské hutní firmy – téměř polovina vysokých pecí již byla odstavena, neboť Ukrajina produkuje zejména běžný sortiment oceli.
Návrhy naší vlády a opozice na řešení hospodářské krize se od sebe
značně lišily. Zatímco vláda chtěla např. slevy na sociálním pojištění, zrychlení odpisů, odpočet DPH u všech automobilů, snížení poplatků na železnici, více peněz na zateplení budov, podporu exportu, podporu zemědělců,
atd. opozice navrhovala prodloužení podpory v nezaměstnanosti na 6 měsíců, vyplácet nemocenskou v prvních třech dne ve výši 25 %, deregulaci
nájemného ukončit až v roce 2012 (ne v r.2010), důchodcům vyplatit v listopadu 2009 13. důchod. Národní ekonomická rada vlády (NERV) snížit odvody sociálního pojištění pro absolventy a lidi po rekvalifikaci, podpořit soukromé investory pobídkami, zaručit se za úvěry pro podnikatele,
aby se jim banky nebály půjčovat, zrychlit odepisování majetku podnikatelů, atd.
II.3. Zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy
Ve středu 7. ledna nařídil ruský premiér Vladimír Putin státnímu
plynárenskému monopolu Gazprom, aby zcela zastavil dodávky plynu
na Ukrajinu a tím i do České republiky a dalších evropských zemí, protože podle oficiálního sdělení byl plyn určený pro evropské odběratele ukraden na Ukrajině.
Český premiér Mirek Topolánek, jako předseda vlády země, která předsedala EU jednal s V. Putinem a dohodl obnovení dodávek ply18

nu za podmínek stanovených ruskou stranou, tj. vytvoření kontrolních
stanovišť mezinárodních pozorovatelů, aby nemohlo ke krádežím plynu
na Ukrajině docházet.
RWE Transgas oznámil, že Česku omezení dodávek plynu nehrozí,
republika má zásoby plynu a je napojena na plynovod Ingolstadt. Jiné to
bylo na Slovensku, které bylo na ruském plynu úplně závislé a velcí odběratelé museli okamžitě snížit odběr plynu. Později byl krátkou dobu dodáván plyn z Česka na Slovensko.
Článek „Evropa rukojmím sporu o plyn“ – Právo 8. 1. 2009 viz příloha č.8– 09.
Článek „Plyn neteče, Ukrajina ho prý krade“ – Právo 14. 1. 2009
viz příloha č.9– 09.
Článek „Rusko chce summit odběratelů plynu“ – Právo 15. 1. 2009
viz příloha č.10– 09.
Článek „Ukrajina ustoupila, plyn poteče“ – Právo 19. 1. 2009 viz příloha č.12– 09.
II.4. Padla vláda
Už popáté se opozice pokusila 24. března vyjádřit v Poslanecké sněmovně PČR vládě Mirka Topolánka (ODS) nedůvěru.
V předcházejících čtyřech pokusech se vláda udržela díky těm poslancům, kteří odešli z opoziční strany ČSSD, stali se nezařazenými a při hlasování podpořili vládu. I v pátém pokusu to tak bylo, jenže proti vládě hlasovali někteří členové vládních stran a opozice dosáhla vítězství v poměru hlasů 101:97.
Situace poškodila Českou republiku při předsednictví EU, koruna
okamžitě oslabila k euru i dolaru, a tato skutečnost měla i za následek
prohloubení ekonomické krize v naší republice.
Česko se tak v očích zahraničních investorů stalo součástí východní
Evropy. Zatímco oslabení koruny a propad pražské burzy připomínal následky pádu vlády jen krátkodobě, vnímání ČR jako součásti nejistého regionu bývalých postsovětských zemí se prohloubil. A to přineslo problémy.
O vyřazení z negativního regionu, na nějž teď dopadaly důsledky finanční
krize podstatně více než na Českou republiku, se přitom od začátku roku
2009 úporně snažila česká vláda i centrální banka. Kvůli tomu, že se Maďarsko, Polsko a Česko ocitlo „v jednom pytli“ trpěla velkými výkyvy koruna, klesaly ceny akcií a tuzemské firmy se tak dostávaly pod tlak. Když
v měsíci březnu nastal obrat k lepšímu, padla vláda, což bylo pro většinu
19

investorů sedících v Londýně či New Yorku dostatečný důkaz o tom, že
česká ekonomika na tom nebude dobře.
II.5. Barack Obama v Praze
Americký prezident Barack Obama navštívil ve dnech 4.–5. dubna
Prahu. Jednal zde s prezidentem Klausem a předsedou vlády Topolánkem. V neděli 5. dubna dopoledne po desáté hodině pronesl v Praze Barack Obama projev, v němž vyzval svět k úsilí o likvidaci jaderných zbraní.
II.6. Ivan Gašparovič obhájil post slovenského prezidenta
Prezidentské volby na Slovensku byly dvoukolové. 1. kolo proběhlo
21. března a 2. kolo 4. dubna. Po sečtení výsledků zvítězil dosavadní prezident Ivan Gašparovič (1 099 457 hlasů), podporovaný vládní stranou
Smer a Slovenskou národní stranou nad kandidátkou opozice Ivetou Radičovou (854 173 hlasů). K volbám přišlo 51,52 %.
II.7. Volby do Evropského parlamentu
II.7.1. Poslanci
Téměř 15 tisíc volebních místností ve 27 zemích Evropské unie, mezi
nimi čtyři v naší obci. Voliči si v pátek 5. června a v sobotu 6. června vybírali své budoucí zástupce v Evropském parlamentu, který měl po rozšíření 785 poslanců. Volební účast v ČR byla nízká. Voleb se zúčastnilo
28,22 % oprávněných voličů.
Česko mělo v Evropském parlamentu 22 poslanců.
II.7.2. Celkové výsledky
Okrsky
celkem
14 777

zpr.
14 777

v%
100.00

Voliči
% platVydané Volební Odevzda- Platné
v
ných hlaobálky účast v % né obálky
hlasy
seznamu
sů
8 401 374 2 371 009
28,22
2 369 137 2 358 934
99,57
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II.7.3. Výsledky voleb podle politických stran – porovnání
s rokem 2004
Strana

Procento hla- Procento hla- Počet hlasů
sů 2009
sů 2004
2009
ODS
31,45
30,04
741 946
ČSSD
22,38
8,78
528 132
KSČM
14,18
20,26
334 577
KDU–ČSL
7,64
9,57
180 451
SNK ED
1,66
11,02*
39 166

Počet hlasů
2004
700 942
204 903
472 862
223 383
257 278

Mandáty
2009
9
7
4
2
–

Mandáty
2004
9
2
6
2
3

Poznámka: Ve volbách kandidovali ještě zástupci dalších 26 politických stran
a seskupení.
Poznámka: Výsledky voleb v naší obci viz kapitola Obyvatelstvo, část „Volby
do EP“.

II.8. Nová vláda
V neděli 7. června se sešla Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky. Na programu byl jediný bod: vyslovení důvěry nové vládě, která vzešla z návrhů politických stran ODS, ČSSD a SZ.
Po dlouhé a nepříliš konstruktivní diskusi došlo na hlasování, v němž
nová vláda premiéra Jana Fišera dostala všechny hlasy poslanců ODS,
ČSSD, SZ a některých členů KDU–ČSL. Poslanci KSČM a někteří poslanci KDU – ČSL se hlasování zdrželi. Nová vláda dostala mandát do podzimních předčasných voleb.
II.9. Prasečí chřipka
Prasečí chřipka bylo onemocnění dýchacích cest projevujících se doposud zejména u prasat. Chřipkový virus napadal prasata a způsoboval u nich vysokou nemocnost ale nízkou úmrtnost. Chřipka se v nejvyšší míře objevovala v zimních měsících. Virus prasečí chřipky se, podobně
jako všechny chřipkové viry, neustále měnil. Tělo prasete napadalo vícero
druhů chřipek najednou – prasečí, lidská i ptačí. Tyto viry následně zmutovaly a vznikl virus nový. Chřipkový virus se šířil jak z prasat na člověka, tak z člověka na prasata. Nově zmutovaný typ viru byl ale schopen šířit se i z člověka na člověka (narozdíl od ptačí chřipky). Z působ přenosu
prasečí chřipky se odehrával pravděpodobně stejně jako u sezónní chřipky, kdy se nákaza šíří kapénkovou nákazou – tedy prostřednictvím kašle
a kýchání infikovaných osob, přímým stykem s infikovanou osobou nebo
dotykem předmětů s chřipkovým virem a následným dotykem svých rtů
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nebo nosu. Virus prasečí chřipky se naštěstí nepřenášel potravinami. Požití vepřového masa bylo bezpečné po řádném zpracování a tepelné úpravě (při teplotě 64 °C virus zanikl). Prasečí chřipka napadající lidi se objevila v Mexiku v březnu 2009. Proto se jí v počátku říkalo „mexická“. Toto
onemocnění dýchacích cest bylo způsobováno chřipkovým virem kmene
A/H1N1. V prvních dnech se virus rozšířil do Spojených států amerických. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se dne 23. března
2009 pohyboval počet nakažených osob kolem tisíce. 70 z nich v Mexiku
na následky infekce zemřelo. 28. března 2009 byl počet infikovaných odhadován na 2 500. Nejvíce nakažených bylo v Mexiku – 2 000 lidí, ve Spojených státech amerických více než 200, v Austrálii 88, na Novém Zélandě 43, ve Velké Británii 40, ve Španělsku 32 a v následujících státech číslo
infikovaných nepřesáhlo 20 – Izrael (1), Brazílie (20), Francie (20), Chile
(13), Kolumbie (12), Costa Rica (1), Argentina (10), Švýcarsko (9), Norsko
(8), Německo (7), Polsko (5), Hong Kong (4), Guetamala (3), Portugalsko
(2), Island (2), Jižní Korea (2), Rakousko (1) a Itálie (1). Počet mrtvých (počítáno ke dni 28. března) byl 128 – z toho 126 v Mexiku a 2 ve Spojených
státech americkýc. V České republice byl zachycen první případ onemocnění 25. 5., k datu 30. 6. bylo evidováno 9 případů. Nemocní po ošetření
byli v domácím léčení. Všichni nemocní předtím navštívili Spojené státy
nebo Kanadu. Hospitalizován byl i jeden Američan.
Nákazu virem A(H1N1) prodělalo v naší republice v roce 2009 2308
lidí. Z toho 1207 případů potvrdila Národní referenční laboratoř pro
chřipku. 48 osob po onemocnění virem A(H1N1) zemřelo, z toho 10 v posledním týdnu roku.

Poznámka: Vyhlášení pandemie prasečí chřipky, která se rozšířila v roce 2009,
bylo falešné.. Vše měly na svědomí farmaceutické firmy, které na strachu z nemoci vydělaly pohádkové sumy. Prohlásil to Wolfgang Wodarg, šéf zdravotní
sekce Rady Evropy. Státy nevěděly, co s obrovskými zásobami vakcín.

II.10. Povodně
Obyvatelé Moravy a Slezska se složitě vypořádávali od 24. června
s následky ničivé povodně, která oblast zasáhla. Živel si vyžádal třináct životů. Na nejhůře postižených místech podle svědků řádila voda více než
při rozsáhlých záplavách v roce 1997. Na Moravu zamířila i armáda, hasiči a záchranáři pracovali bez přestávky. Záchranáři odvezli stovky evakuovaných, dva tisíce odběratelů bylo bez plynu, mnoho domů se zřítilo, některé byly po posudku statika strženy. Ministerstvo pro místní roz22

voj připravilo pro postižené obce a kraje na obnovu následků živelních pohrom 45 milionů korun. Dalších 70 milionů připravil Moravskoslezský
kraj, milion přislíbila ODS. Celkový úhrn pomoci tak dosáhl 170 milionů.
To ale škody nepokrylo. Např. Správa železniční dopravní cesty odhadla
škody jen na železnici na 380 milionů korun. Na pomoc na Novojičínsko
byly vyslány desítky policistů z okolních okresů. Na místě pomáhala i dvacítka speciálně vycvičených záchranářů ze záchranného hasičského sboru
v Hlučíně na Opavsku. Povodně byly i na jiných místech republiky, naši
obec ale nezasáhly.
II.11. Volby 2009
Předčasné Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR se měly
konat v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2009. Mělo se jednat o předčasné volby, které by zkrátily páté volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zkrácení volebního období mělo být umožněno přijetím jednorázového ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Tento ústavní zákon zrušil Ústavní soud 10. září
2009 na základě ústavní stížnosti poslance Miloše Melčáka, který podal
stížnost proti zákonu o zkrácení volebního období, který byl schválen, aby
umožnil konání předčasných voleb. Napadnul také rozhodnutí prezidenta
a vyhlášení předčasných voleb. Melčák ve stížnosti tvrdil, že zákon porušuje jeho právo být volen. Bylo pikantní, že stížnost podal právě Melčák.
Byl to totiž právě on, kdo spolu se stranickým kolegou ze sociální demokracie Michalem Pohankou, umožnil na začátku roku 2007 v hlasování o důvěře ustavit koaliční vládu ODS, lidovců a zelených, ač on i Pohanka byli
zvoleni za ČSSD. Oba byli vzápětí donuceni k odchodu ze strany a působili
v Poslanecké sněmovně jako nezařazení. Nicméně i ve většině dalších hlasování podporovali koaliční vládu. ČSSD o nich mluvila, poněkud pejorativně, jako o přeběhlících, a toto označení se ujalo i v médiích. Jelikož ustavení i přežívání Topolánkovy vlády záviselo na přeběhlících, není divu,
že když Topolánkova vláda nakonec padla – tentokrát zásluhou dezertérů z vládního tábora – upozorňovali mnozí komentátoři i politologové, že
k pádu vlády paradoxně přispělo Melčákovo s Pohankovo jednání, protože zpochybnili určité standardy politické kultury, na nichž stojí politický
systém parlamentní demokracie, jenž se opírá o politické strany. Melčák
si stěžoval na porušení ústavy v jeho neprospěch, ale on sám, už svým přeběhnutím, vytvořil jistý ustavní problém. Je možná škoda, že ČSSD tehdy nepodala ústavní stížnost. Ústava České republiky dává sice poslancům
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výslovné právo řídit se při hlasování svým vědomím a svědomím, přičemž
nejsou vázáni žádnými příkazy. Svědomí je tedy nadřazeno politické disciplíně. Zároveň ale Ústava říká, že politický systém v České republice je založen na „volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy“. Ústava také stanoví, že volby do Poslanecké sněmovny se
konají na základě systému poměrného zastoupení. V praxi to znamená,
že kandidátní listiny pro volby sestavují politické strany. Budoucí poslanci
tedy nekandidují – na rozdíl od většinového systému – jako osobnosti podporované nějakou politickou stranou, ale jako součást určité množiny kandidátů na kandidátce politické strany, která se řídí uceleným politickým
(volebním) programem. Znamená to, že Melčák nebyl zvolen do Poslanecké sněmovny především sám za sebe, jako Miloš Melčák, ale jako součást
množiny kandidátů za ČSSD, které lidé dali své hlasy především jako straně s určitým programem. Dalo by se usuzovat, že svědomí i vědomí takto zvolenému poslanci velí řídit se stranickým programem, za nějž byl zvolen. Pokud se po svém zvolení do Poslanecké sněmovny rozhodne nějaký
poslanec trvale hlasovat společně se stranami, za něž nebyl zvolen, a dostává se přitom opakovaně do rozporu s principy programu, pod jehož praporem kandidoval, těžko věřit, že se řídí vlastním svědomím. A i kdyby ano,
podminovává ústavní princip volné soutěže politických stran, protože si de
facto nárokuje roli, která z ústavy patří politickým stranám. Logické by
bylo, že právě svědomí ho donutí, aby na svůj poslanecký mandát sám rezignoval. Melčák si naopak stěžoval, že ústavní zákon o předčasných volbách porušuje jeho právo být volen. Z hlediska materiálních a osobních
zájmů je ovšem jeho stížnost logická, protože svým jednáním vytvořil situaci, kdy už ho žádná strana na svoji kandidátní listinu nedá. Jelikož
se o ústavnost svého jednání příliš nestaral, když zběhnul od ČSSD, bylo
mu těžké věřit, že má skutečnou starost o ústavu. Jisté bylo, že předčasné
rozpuštění Sněmovny by připravilo tohoto, už nikým nechtěného přeběhlíka o téměř roční příjmy poslance. Přesto ale Melčák vytvořil zajímavý
ústavní problém. Stalo se totiž poprvé, že musel Ústavní soud rozhodovat
o ústavní stížnosti na ústavní zákon.
O předčasných volbách se začalo mluvit již brzy po odhalení výsledků
voleb v roce 2006. Ty skončily volebním patem, kdy levicový (komunistický a sociálnědemokratický) blok získal 100 křesel. Tedy stejně jako pozdější koalice ODS, KDU–ČSL a Strany zelených. Po půlroční politické krizi, kdy vládly vlády bez vyslovené důvěry se vládě Mirka Topolánka podařilo 19. ledna 2007 získat důvěru Poslanecké sněmovny. Od té doby se
opozice v čele s ČSSD několikrát snažila vládu sesadit. Nedůvěra vládě
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byla vyslovena až na pátý pokus dne 24. března 2009, v době předsednictví České republiky Radě evropské unie. Po pádu vlády se jednalo o několika variantách řešení vládní krize. Nakonec došlo k dohodě mezi ODS,
ČSSD a Stranou zelených na úřednické vládě v čele s Janem Fischerem.
Ta měla vládnout až do předčasných voleb. Předčasné volby byly umožněny, podobně jako v roce 1998, po schválení Poslaneckou sněmovnou, Senátem a podepsán prezidentem. Zákon určil jako nejzazší termín voleb 15.
říjen 2009. Kandidující politické strany a hnutí tak musely kandidátní listiny předložit místo 66 dní, již 44 dní před začátkem voleb, tj. do 26. srpna 2009.

Poznámka: Přes počáteční dohody politických stran o konání předčasných voleb, se ČSSD postavila proti jejich konání a zdůvodňovala to ústy svého předsedy Jiřího Paroubka tím, že by Ústavní soud mohl znovu rozhodnutí PS zrušit. Myslím si, že šlo především o poslanecké platy a příslušné náhrady, o něž
by všichni přišli po rozpuštění PS.

Předčasné volby se v roce 2009 nekonaly.

II.12. Řešení ekonomické krize
II.12.1. Návrhy ministerstva financí předložené ministrem
financí Eduardem Janotou:
– zvýšení základní sazby daně z nemovitostí, a to jak u pozemků, tak
i u staveb, na dvojnásobek (dopad 4,4 mld.)
– zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 5 %
– ke stávající 15 % sazbě daně z příjmu zavést další sazbu ve výši 23 %,
která by se měla uplatnit od roku 2010 na příjmy překračující hranici
2 311 200 Kč vycházející z maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění z dnešního 48 násobku průměrné mzdy na 72 násobek
průměrné mzdy (1 mld.)
– zrušit stávající speciální režim přechodu práv a povinností v případě
smrti účastníka spoření a nahradit jej úpravou odpovídající občanskému zákoníku tak, že smrtí účastníka stavební spoření zaniká a je předmětem dědění a dále se navrhuje snížit výši státní podpory stavebního spoření na 10 % základu (tedy o jednu třetinu oproti platné úpravě)
(7–8,5 mld.)
– zvýšení sazeb (spotřební) daně z bezolovnatého benzínu a jeho směsí
o 1 Kč/l, z motorové nafty a jejích směsí o 1 Kč/l, zvýšení sazeb spotřební daně z lihu o 2 000 Kč/l etanolu, u piva o 8 Kč/hl a z tabáko25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

vých výrobků se zvyšují sazby spotřební daně z cigaret o jedno procento na 29 %, u pevné části o 0,06 Kč/kus – tedy na 1,09 Kč/kus, u tabáku ke kouření a ostatního tabáku se sazba zvyšuje o 70 Kč/kg na 1350
Kč/kg (7,6 mld.)
zvýšení snížené sazby DPH z 9 % na 11 % a základní sazby DPH
z 19 % na 20 % (21,9 mld.)
nesnížit sazbu pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli v roce 2010 a ponechání sazby 2,3 % (9 mld.)
zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné pro rok 2010
ze 48násobku na 72násobek průměrné mzdy (4 mld.)
předčasné ukončení možnosti zaměstnavatele uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení ke konci roku 2009 (18 mld.)
dočasné snížení pevných částek přídavku na dítě náležejícího nezaopatřeným dětem za jednotlivé měsíce roku 2010 cca o 100, tj. na 450 Kč,
550 Kč a 630 Kč (486 mil.)
dočasné snížení pevných částek rodičovského příspěvku na 10 260 Kč,
6 840 Kč a 3 420 Kč, při péči o dítě od 7 let na 2 970 Kč měsíčně (3 086
mil.)
dočasné snížení pevné částky porodného z 13 000 Kč na 10 000 Kč (370
mil.)
nížení maximálního příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z 8 000 Kč měsíčně na 7 200 Kč měsíčně (0,5 mld.)
snížit dávku zletilým příjemcům příspěvku na péči v I. stupni (jde cca
o 107 tis. osob) na 50 % stávající hodnoty a zletilým příjemcům příspěvku na péči ve II. skupině (jde cca o 83 tis. osob) o 20 % (2,1 mld.)
pro rok 2010 posunout začátek výplaty nemocenského až na 22. kalendářní den (tj. o 7 kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti (karantény) s tím, že náhrada mzdy (platu) bude náležet v období prvních
tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), současně se navrhuje prodloužit o stejnou dobu též poskytování sníženého platu a snížené odměny představitelům státní moci a některých státních orgánů
a poslanců EP a dále uvolněným členům zastupitelstev územně samosprávných celků (2 mld.)
s dočasnou účinností pro rok 2010 sjednocení procentní sazby pro stanovení denní výše nemocenského na 60 %, a tedy zrušení zvýhodnění
dlouhodobých pracovních neschopností (karantén) (2,4 mld.)
sjednotit výši peněžité pomoci v mateřství s výší ostatních dávek nemocenského pojištění, a to tak, že se sníží zápočet výdělku pro účely stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze sou26

časných 100 % na 90 % a zároveň se sníží procentní sazba pro výpočet
peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 % (1,6 mld.)
– u ošetřovného zavést třídenní karenční dobu, obdobně jako je tomu
u náhrad mzdy, a ošetřovné vyplácet až od čtvrtého dne potřeby ošetřování (0,4 mld.)
– na přechodnou dobu (rok 2010) nastavit vyšší částku jako maximální
vyměřovací základ pro zaměstnance a pro osoby samostatně činné, a to
z nynějšího 48 násobku průměrné mzdy na 72násobek průměrné mzdy
(1 475 mil.)
– přesnější rozdělení očkování na ta, která jsou povinná a budou i nadále hrazena ze státního rozpočtu a ta, která jsou dobrovolná a která budou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
II.12.2. Opatření schválená Poslaneckou sněmovnou
Pozměněný vládní balíček úspor byl schválen Poslaneckou sněmovnou 25. září. Schodek státního rozpočtu na rok 2010 bude 162,8 miliardy korun, což je 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Původní
podoba balíku úsporných opatření přitom počítala se snížením deficitu
na 155,3 miliardy korun.
Z původního návrhu vypadlo omezení rodinných příspěvků, zavedení
nové sazby daně pro lidi s vyššími příjmy a omezení příspěvků pro postižené. Vyloučeno bylo také zdvojnásobení sazby daně z nemovitosti. KDU–
ČSL se nepodařilo protlačit vyšší zdanění hazardních her. Sociální demokraté nakonec ustoupili od zvýšení přídavků na děti a dávek v nezaměstnanosti. V budoucnu zřejmě ale bude pokračovat snaha o další úpravy
v rozpočtu cestou pozměňovacích návrhů příslušných schválených zákonů. Vládní balíček s úpravami schválili poslanci ODS, ČSSD, KDU–ČSL,
TOP 09 i Strany zelených. Proti byla v souladu se svým prohlášením před
hlasováním KSČM, jejichž pozměňovací návrhy balíčku nebyly přijaty.
Ministr financí Janota již dříve varoval, že pokud by vláda k úsporným
opatřením nepřistoupila, schodek rozpočtu by činil 230 miliard korun
a bez dřívějších škrtů v rozsahu 80 miliard korun dokonce 350 miliard korun. Ministr Janota i premiér Fischer nižším deficitem podmínili své další setrvání ve funkcích.
Jan Fischer po hlasování uvedl, že schválení balíčku bere jako vyjádření podpory vládě. Kabinet předloží na jeho základě rozpočet a připraví
program až do řádných voleb.
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II.13. Zavedení víz do Kanady
Kanadská vláda znovu zavedla pro občany ČR pro vstup na své území vízovou povinnost.
Zdůvodnila to tím, že neúměrně vzrostl počat žádostí občanů naší republiky o azyl. Žadatelé pocházeli hlavně z romské komunity, která žádosti zdůvodňovala hlavně tím, že má strach o své děti a v ČR nenachází odpovídající bydlení ani pracovní příležitosti.
Občané republiky žádající o vízum do Kanady, museli o něj požádat
na kanadské ambasádě ve Vídni, v ČR neměla Kanada zastupitelský
úřad.
Emigrace Romů pokračovala do západní Evropy, ale skrytě. Nejčastěji se stěhovali k příbuzným v cizině, kteří se usadili již dříve. Ale mnozí, sociálně méně zdatní, chudí a ti co nepracovali, se vraceli zpět do ČR.
II.14. Papež Benedikt XVI. v ČR
Ve dnech 26. září až 28. září navštívil papež Benedikt XVI. Českou
republiku.
Na ruzyňském letišti ho přivítal prezident Václav Klaus s manželkou a kardinál Miroslav Vlk. U Pražského jezulátka papeže přivítal Pavel Bém, pražský primátor. Na pozvání prezidenta Klause navštívil papež Pražský hrad.
V neděli 27. září odletěl papež do Brna. Přímo na letišti proběhla
mše svatá za účasti prezidenta a první dámy.
V pondělí 28. září odcestoval papež do Staré Boleslavi. I zde sloužil
mši.
Ve večerních hodinách odletěl zpět do Říma.
II.15. Lisabonská smlouva
II.15.1. Základní téze
Podpisem Lisabonské smlouvy dne 13. prosince 2007 uzavřeli vedoucí představitelé EU několikaletý proces vyjednávání o institucionálních
otázkách. Lisabonská smlouva změnila stávající zakládající smlouvy EU
(tj. Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES), aniž by je nahrazovala. Poskytla Evropské unii odpovídající právní rámec a nástroje pro řešení budoucích výzev a naplnění očekávání občanů.
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– Lisabonská smlouva posílila úlohu Evropského parlamentu i národních parlamentů.
– Národní parlamenty se mohly lépe zapojit do činnosti EU.
– Díky přehlednému rozdělení pravomocí bylo jasnější, co dělají členské
státy a co EU.
– Smlouva poprvé výslovně uznala možnost vystoupení z unie.
– Smlouva zjednodušila rozhodovací postupy a pravidla hlasování.
– Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě bylo rozšířeno do nových
oblastí, čímž se rozhodování zrychlilo a zefektivnilo.
– Smlouva vytvořila funkci předsedy Evropské rady.
– Smlouva zvýšila akceschopnost EU v několika oblastech: jednalo se zejména o boj proti terorismu a trestné činnosti a další otázky z oblasti
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Do určité míry se to týkalo i dalších oblastí, a to především energetické politiky, veřejného zdraví, civilní ochrany, změny klimatu, služeb obecného zájmu, výzkumu, vesmíru, územní soudržnosti, obchodní politiky, humanitární pomoci, sportu, cestovního ruchu a spolupráce správních orgánů.
– Lisabonská smlouva umožnila účinnější prosazování hodnot EU, zakotvila Listinu základních práv jako součást primárního evropského
práva a poskytla nové mechanismy pro zajištění solidarity a lepší ochrany občanů.
– Smlouva zachovala stávající práva a zavedla nová – zejména zaručila
svobody a zásady zakotvené v Listině základních práv a činila Listinu
právně závaznou. To se týkalo občanských, politických, hospodářských
a sociálních práv.
– Smlouva zachovala a posílila tzv. „čtyři svobody“ a politické, hospodářské a sociální svobody občanů.
– Smlouva stanovila, že EU a její členské státy budou jednat společně
v duchu solidarity, pokud by některý členský stát byl cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy. Zdůrazněna byla též solidarita v oblasti energetiky.
– EU získala vyšší akceschopnost v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, a byla tedy lépe vybavena pro boj proti trestné činnosti a terorismu.
– Lisabonská smlouva zajistila soudržnost jednotlivých složek evropské
politiky vnějších vztahů při tvorbě a přijímání nových politik.
– Nová funkce vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku, který byl zároveň místopředsedou Komise, zajistila větší soudržnost, viditelnost a účinek vnější činnosti EU.
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II.15.2. Postoj ČR
V České republice se objevila námitka, a jejím zastáncem byl především Václav Klaus, prezident ČR. Pokud vstoupí v platnost Lisabonská
smlouva, otevře se mezinárodně právní prostor k opětovné diskusi o platnosti tzv. Dekretů prezidenta Beneše a ke znejistění majetkových vztahů
v České republice, tvrdil Klaus. O své domy, chalupy, pozemky nebo třeba výrobní jednotky by mohli přijít občané, jejichž majetek na území ČR
vlastnili v průběhu druhé světové války vesměs nacisté nebo nacističtí kolaboranti a byl jim konfiskován na základě dekretů prezidenta republiky.
Tento problém se týkal celé třetiny území ČR.
Mirek Topolánek, jako předseda vlády, podepsal smlouvu v prosinci 2007 v Lisabonu a v roce 2009 ji schválili poslanci a senátoři všech relevantních politických sil v ČR, když zvedli v Parlamentu pro smlouvu
ruku.
Prezident Václav Klaus bez toho, že by byly schváleny jeho připomínky, smlouvu nepodepsal. Česká republika byly v tomto období jediným
a posledním členským státem EU, který neměl smlouvu podepsanou.
II.15.3. Václav Klaus vyhrál, výjimka byla schválena
Česko dostalo výjimku z Listiny základních práv EU, kterou požadoval prezident Václav Klaus a smlouvu podepsal, a jak tvrdil tisk, při
podpisu skřípal zuby. Výjimku pro ČR schválila EU na svém summitu
v Bruselu 29. října 2009. Zůstalo ovšem otázkou, zda tím, že Listina základních práv občanů EU neplatila pro občany ČR, nedošlo k poškození
jejich práv.
II.16. Nejvyšší státní vyznamenání
Ve středu 28. října vyznamenal prezident Václav Klaus 23 osobností českého veřejného, kulturního a sportovního života nejvyššími státními vyznamenáními. Mezi vyznamenanými byli i zpěváci Eva Pilarová
a Karel Gott a legendární žokej Josef Váňa.
II.17. Nový eurokomisař
Tahanice o nového českého eurokomisaře skončila dohodou ODS
a ČSSD. Nástupcem Vladimíra Špidly v Evropské komisi se stal Štefan
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Füle. V době, kdy ČR předsedala Evropské unii působil Štefan Füle v Bruselu jako zástupce ČR u NATO.
III. Činnost orgánů obce
III.1. Odstoupil člen zastupitelstva
Ke dni 18. února se vzdal funkce v zastupitelstvu obce PaedDr. Jaromír Zelníček.
III.2. Nový člen zastupitelstva
Na místo odstoupivšího člena zastupitelstva obce PaedDr. Jaromíra
Zelníčka byl kooptován do ZO Ing. Marian Pilch.

Nový člen ZO Ing. Marian Pilch skládá slib do rukou Ing. Jana
Lipnera, starosty obce
Další fotografie: kronika 2009 – fotogalerie na CD: „ZO 19. 2. 2009“.
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III.3. Stavební úřad
III.3.1. Změna č.1 územního plánu
Stavební úřad informoval občany Obce Horní Suchá o veřejném projednávání návrhu zadání Změny č.1 územního pláni Obce Horní Suchá
a návrhu zadání Změny č.1 Regenerace kolonie finských domků – Horní
Suchá– Podolkovice.
Obsahem Změny č.1 územního plánu Obce Horní Suchá byly dílčí požadavky obce, které se týkaly dopravního řešení, inženýrských sítí, územního
systému ekologické stability a požadavků na funkční plochy a podmínek jejich využití včetně prověření rozšířená skládky tuhých komunálních odpadů na pozemky původně určené pouze pro zařízení na zpracování odpadu.
III.3.2. Změna č.1 regulačního plánu
Změna č.1 regulačního plánu Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá–Podolkovice se týkala dílčích požadavků obce na dopravní řešení, na funkční plochy a podmínky jejich využití a na plošné
a prostorové uspořádání staveb.
III.3.3. Statistika stavebního úřadu
III.3.3.1. Podání za rok 2009 celkově
V roce 2009 obdržel Stavební úřad Horní Suchá celkem 639 podání.
Byla to tato podání:
územní rozhodnutí
43
územní souhlas
76
územně plánovací informace
29
ohlášení
33
stavební povolení
22
odstranění stavby
13
změna stavby před dokončením
6
kolaudační souhlas
10
oznámení užívání stavby
7
kolaudační rozhodnutí
7
zkušební provoz
1
výzva k údržbě
1
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neodkladné odstranění
změna v užívání
povolení výjimky
řízení o odstranění stavby
dodatečné povolení
vyjádření, sdělení
stanoviska
žádosti o změnu územního plánu

1
4
5
8
5
64
293
11

III.3.3.2. Podání za rok 2009 – právnické osoby
celková došlá pošta k vyřízení
územní rozhodnutí
územní souhlas
územně plánovací informace
ohlášení
stavební povolení
odstranění stavby
změna stavby před dokončením
kolaudační souhlas
oznámení užívání stavby
kolaudační rozhodnutí
zkušební provoz
výzva k údržbě
neodkladné odstranění
změna v užívání
povolení výjimky
řízení o odstranění stavby
dodatečné povolení
stanoviska
vyjádření, sdělení

275
22
33
7
9
17
5
4
9
0
2
1
1
1
2
0
2
1
143
10

Z celkového počtu vydaných stavebních povolení (17) bylo povoleno
6 objektů pro podnikání (průmyslových objektů), 1 půdní vestavba bytů
a 1 přístavba klubu hornických důchodců.
Z celkového počtu vydaných povolení odstranění stavby (5) byly povoleny 4 rodinné domy a 1 nebytový objekt.
V roce 2009 bylo stavebním úřadem potvrzeno odstranění 4 rodinných domů (finský domek) a 2 nebytové objekty.
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III.3.3.3. Podání za rok 2009 – fyzické osoby
– nové stavby RD povoleno 14 (nejsou vyřízeny všechny žádosti podané
v prosinci 2009), nové bytové jednotky ve stávajících RD 2
– povoleno užívání 8 RD, nových bytových jednotek ve stávajících RD 2
– povoleno odstranění stavby 1 RD o 2 b.j. finský domek (RPG)
celková došlá pošta k vyřízení
územní rozhodnutí
územní souhlas
územně plánovací informace
ohlášení
stavební povolení
ohlášení odstranění stavby
změna stavby před dokončením
kolaudační souhlas
oznámení užívání stavby
kolaudační rozhodnutí
změna v užívání
povolení výjimky
řízení o odstranění stavby
dodatečné povolení
žádosti o změnu územního plánu
vyjádření, sdělení
stanoviska

364
21
43
22
24
5
2
2
1
7
5
2
5
6
4
11
54
150

III.4. Stravné v mateřských školách
Od 1. května schválila Rada Obce Horní Suchá úlevu v placení stravného pro děti v posledním ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky, které budou pravidelně navštěvovat docházku v mateřské škole a rozhodla, že bude za tyto předškoláky hradit celodenní stravné. Všechny děti předškolního věku měly možnost účastnit se předškolní
výuky se zajištěným stravováním, hrát si s vrstevníky a zábavnou formou
se připravit na školní povinnosti. Osvobození od hrazení stravného se týkalo předškolních dětí v obou našich mateřských školách. Rodiče předškoláka ušetřili na celodenním stravném 28 Kč, což činilo 560 Kč za měsíc.
Tuto částku za každé dítě předškolního věku uhradila Obec Horní Suchá.
Hrazení stravného bylo poskytováno občanům s trvalým pobytem
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v naší obci, jejichž děti absolvovaly předškolní docházku v některém ze zařízení zřízených Obcí Horní Suchá – Mateřská škola Stavební 1226 a Mateřská škola Těrlická 407.
Hlavním důvodem úhrady stravného bylo dostat děti ze sociálně slabých rodin do školy a naučit je základům stolování, hygieny, společenského chování, apod.
III.5 Czech Point
III.5.1. Co je to Czech Point
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech
POINT byl projektem, jehož cílem bylo zredukovat přílišnou byrokracii
ve vztahu občan – veřejná správa. Do té doby musel občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT sloužil jako
asistované místo výkonu veřejné správy a umožňoval komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT bylo vytvořit garantovanou službu pro
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde
bylo možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních
systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty
do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních
řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních
orgánů. Šlo tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby
byly minimalizovány požadavky na občany. Kontaktním místem v naší
obci byl obecní úřad.
III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání zprávy
Součástí smluv mezi Českou poštou a Ministerstvem vnitra, které byly
podepsány 27. 2. 2009, bylo i stanovení ceny za odesílání zpráv prostřednictvím datových schránek.
Kromě orgánů veřejné moci měli všichni vlastníci datových schránek
vše zdarma. Orgány veřejné moci platili cenu za odeslanou zprávu, cena
za jednu transakci. Vznik datových schránek znamenal, že Česká pošta přišla odhadem na poštovním provozu o 800 milionů Kč. Poplatky
za přenesená data tak měly být jakousi kompenzací.
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Hranice
Transakcí kumulativně
0–33 mil.
33–66 mil.
66–100 mil.
100–123 mil.
Nad 123 mil.

Cena služby pro uživatele
Cena bez DPH

Cena s DPH

15,04
13,36
11,68
10
8,32

17,90
15,90
13,90
11,90
9,90

III.6. Doručování písemností
Do změny byla praxe v doručování písemností následující: nebyl– li
adresát zastižen, uložil doručovatel písemnost na poště a příjemce byl
o tom vyrozuměn. Pokud si příjemce nevyzvedl zásilku v úložní době, byl
poslední den této doby dnem doručení.
Nově platný způsob doručování dával příjemci větší možnost seznámit se s obsahem zásilky, protože při nezastižení byla zásilka opět uložena na poště, a to 15 dnů u písemností souvisejících s daňovým řízením,
např. při vymáhání nedoplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
a za poplatky ze psů, nebo 10 dnů u správního řízení, např. při řešení přestupků nebo při stavebním řízení. Po uplynutí výše uvedených lhůt byla zásilka vhozena do domovní schránky. Při nemožnosti vhození zásilky do domovní schránky, vyvěsila se informace o písemnosti na úřední desce.
Od 1. července 2009 měl každý obyvatel obce právo nahlásit na ohlašovnu v místě trvalého pobytu adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti.
III.7. Závěrečný účet za rok 2008
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá projednalo na svém zasedání 23. dubna 2009 závěrečný účet Obce Horní Suchá za rok 2008 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
III.8. Granty – zasedání komise
15. dubna se v místnosti místostarosty sešla komise, aby z podaných
návrhů na granty připravila materiál pro jednání RO.
Komisi předsedal místostarosta Josef Žerdík, přítomnými členy komise byli JUDr. Evžen Kiedroň, Karel Kraina, Ing. Marian Pilch,
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Mgr. Bohdan Prymus a Ing. Petr Duda. Omluvili se Ing. Marek Chlup
a Ing. Ivo Jančar.
V obecním rozpočtu byla na granty pro oblast kultury a sportu vyčleněna částka 450 000 Kč. Celková částka požadovaná jednotlivými organizacemi se vyšplhala na 1 021 050 Kč.

Komise při práci
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Komise pro přiznání grantu“.
III.9. Výbor pro životní prostředí
Zastupitelstvo obce na červnovém zasedání schválilo vznik nového výboru – výboru pro životní prostředí.
Předsedou výboru byl zvolen Ing. Marian Pilch, člen ZO.
Členy výboru se stali: Mgr. Jarmila Brodová, učitelka ZŠ, Mgr. Renata Rzyman, učitelka ZŠ s polským jazykem vyučovacím, René Loder,
zástupce podnikového vodohospodáře a ekologa Dolu Paskov a Václav
Z yder, podnikový ekolog a vodohospodář Dolu Karviná.
První schůze výboru proběhla 8. července. Rámcový program předložil výbor připomínkám ZO.
Rámcový program:
– výstavba kanalizace – informace občanům
– dotační program „Zelená úsporám“ – připravit setkání s občany obce
a přiblížit např. získání dotací
Článek „Jak šetřit za energie“ – Informátor č.9/2009 viz příloha
č.54– 09.
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– těžní věž bývalého Dolu František– její efektivní využití po jejím převzetí obcí, vytvořit multifunkční zařízení
– efektivita odpadového hospodářství– zpracování nového Plánu odpadového hospodářství
– kvalita ovzduší v obci – nové trendy ve vytápění, alternativní ekologická paliva
– spalovna odpadů v lokalitě Barbora – získání informací a jejich předání občanům obce, snaha o eliminaci negativních vlivů zatěžujících naši
obec při provozování spalovny
– spolupráce se základními školami v obci, vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí, Den Země
III.10. Nový zaměstnanec
Ing. Jan Bárta nastoupil od 1 října jako investor na stavební odbor.
Pracoval v oblasti investic společně s p. Sládečkovou. Prozatím měl své
sídlo v „červené škole“.
III.11. Zelená úsporám
Na 11. listopad pozvalo občany Zastupitelstvo Obce Horní Suchá a Výbor pro životní prostředí do sálu Dělnického domu na veřejnou schůzi. Tématem bylo „Zelená úsporám aneb jak na to“.
Veřejnou schůzi zahájil Josef Žerdík, místostarosta, představil přítomným hosty a předal řízení schůze Ing. Marianu Pilchovi, předsedovi Výboru pro životní prostředí. Přítomni byli i další členové výboru pro životní
prostředí a členové ZO. Schůze se zúčastnil i Ing. Jan Lipner, starosta obce.
Cílem programu Zelená úsporám bylo zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Program podporoval pouze akce realizované
na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Žádat bylo
možné dotaci při úsporách energie na vytápění, na výstavbu v pasivním
energetickém standardu, na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
Podmínky pro získání dotace byly dost složité a v průběhu se měnily,
např. tak, že bylo možno získat dotaci i na zateplení panelového domu a celkově došlo později k jejich zmírnění, aby na ně bylo možno vůbec dosáhnout.
Projekt občanům představil RNDr. Zdeněk Belorit, zástupce Moravskoslezského kraje – odboru pro životní prostředí, zúčastnil se i Ing.Mar38

tin Brejcha, zástupce Poradenského centra Zelená úsporám společnosti
KRP GREEN s. r. o. Ostrava.
Přítomní informace vyslechli se zájmem. Byly jim také zodpovězeny
dotazy, např. jak si zajistit financování svého domu nebo výměnu starého nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný, šetrnější k životnímu prostředí (spalování biomasy, tepelné čerpadlo, apod.). Byly i další oblasti,
na něž bylo možno čerpat dotaci z tohoto programu.

Vlevo RNDr. Zdeněk Belorit, zástupce Výboru pro ŽP MSK,
vpravo Ing. Marian Pilch, předseda našeho Výboru pro ŽP

Slušně zaplněný sál sledoval probíranou tématiku
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zelená úsporám“.
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III.12. Zasedání ZO a RO
III.12.1. Zasedání RO dne 8. 1. 2009
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Pohřební služby Libuše Knyblová, Slezská 96, Orlová–Poruba ze dne 7. 1. 2009 o ukončení pronájmu chladicího zařízení zesnulých ve smuteční obřadní síni
na hřbitově v Horní Suché ke dni 31. 12. 2008.
– Rada Obce Horní Suchá vyhlásila záměr pronájmu chladicího zařízení
zesnulých ve smuteční obřadní síni na hřbitově v Horní Suché.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
na území obce Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá týkající se úhrady prokazatelné ztráty:
a) ve výši 341 742,– Kč pro ČSAD Karviná a. s., Bohumínská 1876/2,
Karviná – Nové Město zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA,
generálním ředitelem, členem představenstva
b) ve výši 2 164 689,– pro Kč ČSAD Havířov a. s., Těšínská 1297/2b,
Havířov – Podlesí zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, generálním ředitelem, členem představenstva
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Slezské humanity o. s., humanitární společenství pro zdravotní a sociální pomoc, Sokolovská 1761,
Karviná doporučila ZO schválit poskytnutí finančního daru ve výši
30 000 Kč na provoz tohoto zařízení, ve kterém jsou umístění 3 občané
Horní Suché.
III.12.2. Zasedání RO dne 22. 1. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila plánování rozvoje sociálních služeb
v obci Horní Suchá ve spolupráci se Statutárním městem Havířov. Jako
kontaktní osobu odpovědnou za plánování sociálních služeb v obci Horní Suchá a za přenos informací, které se jej týkají, mezi Obcí Horní Suchá, Statutárním městem Havířov a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje určuje p. Šárku Malerzovou.
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost p. Marie Mejstříkové,
Na Nábřeží 61, Havířov o pronájem chladícího zařízení v prostorách
smuteční síně na hřbitově v Horní Suché.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby Voice Economy uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a České radiokomunikace a. s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3. Jedná se o poskytování levnějšího hovorného. Při zachování stávajících te40

lefonních čísel, rozsahu poskytovaných služeb bude poskytováno levnější hovorné a sníží se měsíční paušály sloučením linek
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla vzhledem k tomu, že do budoucna
zřejmě nebude možné využívat Kulturní dům na ul. Parkové v Horní Suché pro společenské akce, je nutné v souladu s touto skutečností
změnit rozsah předmětu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Organizační řád Obecního úřadu
a Obce Horní Suchá s platností od 1. 2. 2009.
III.12.3. Mimořádné zasedání RO dne 28. 1. 2009
– Rada Obce Horní Suchá provedla prohlídku stavby „Stavební úpravy
obj. č.p. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní Suché“ a rozhodla:
– neprovádět prozatím zateplení budovy v rámci této stavby. Důvodem je
očekávané vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotace v programu OPŽP.
– ponechat a opravit balkon opravou izolace (bez dlažby)
– zadat neprodleně veřejnou zakázku na výstavbu zpevněné plochy okolo budovy
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o umístění zařízení uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá PODA a. s., 28. října 102, Ostrava zastoupenou Ing. Pavlem Friedrichem, členem představenstva na umístění
v objektu čp. 1370/5 v Průmyslové zóně František v Horní Suché anténního systému pro radioreléový přenos dat a umístění technické části
v technické místnosti tohoto objektu za cenu 12 000 Kč za rok.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Marií Mejstříkovou, Na Nábřeží 61,
Havířov na pronájem chladícího zařízení v prostorách smuteční síně
na hřbitově v Horní Suché od 1. 2. 2009 za cenu 50 400 Kč ročně.
III.12.4. Zasedání RO dne 5. 2. 2009
– Rada Obce Horní Suchá se seznámila se situací týkající se výstavby
nové průmyslové haly spol. R QL a konstatovala, že investor splnil podmínku uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní s Obcí Horní Suchá. Dále vzala na vědomí znalecký posudek vyhotovený Ing. Josefem
Urbanem, Ostrava a konstatovala, že cena v něm obsažená je nižší, než
minimální cena uvedená ve smlouvě o smlouvě budoucí a doporučila
zastupitelstvu obce schválení prodeje pozemku parc.č. 1055/144 v k.ú.
Horní Suchá za cenu 250 Kč za m2.
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Poznámka: Jedná se o první zkolaudovaný objekt nově postavený soukromým
investorem v PZF.

– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Občanského sdružení
LUNGTA, Dlouhá 2, Praha o projednání možnosti připojení se obce
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
– Rada Obce Horní Suchá schválila záměr pronájmu objektu bez čp.
na pozemku parc.č. 369 v k.ú. Horní Suchá na ul. Stonavské.

Poznámka: Jedná se o bývalou budova Svazu postižených civilizačními chorobami.

– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku IGEA s. r. o.,
Na Valše 3, Ostrava 1 na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení včetně inženýrské činnosti, geodetického zaměření dané lokality pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – tlaková kanalizace lokalita Koutňák“
za cenu 259 209 Kč vč. DPH. V ceně není zahrnuto sjednání a uzavření
smluv o provedení stavby na cizích pozemcích a budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene s vlastníky pozemků, které budou účtované samostatně v hodnotě 500 Kč/smlouva.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Ladislava Zahradníčka, projektová činnost ve výstavbě, Soběšovice 270, na zpracování projektové dokumentace stavby „Provizorní zajištění konstrukce střechy Dělnického domu v Horní Suché na ul. Centrum“ za cenu 29 750 Kč
vč. DPH. Termín dodání projektové dokumentace do 28. 2. 2009.
– Rada Obce Horní Suchá souhlasila s udělením výjimky v počtu žáků
v 6 třídách Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá, a to na počet 67 v 6 třídách. Celkem je snížen počet žáků o pět v šesti třídách této Základní školy.
III.12.5. Zasedání RO dne 19. 2. 2009
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vzdání se mandátu člena
Zastupitelstva obce Horní Suchá PaedDr. Jaromíra Zelníčka ke dni
18. 2. 2009.
– Rada Obce Horní Suchá osvědčila, že dnem 19. 2. 2009 se stal členem
Zastupitelstva obce Horní Suchá Ing. Marian Pilch, Těrlická 941/30,
Horní Suchá, člen volební strany SNK a uložila předání osvědčení
o vzniku mandátu člena zastupitelstva Ing. Marianu Pilchovi.
– Rada Obce Horní Suchá vyhodnotila situaci v Průmyslové zóně František v Horní Suché týkající se spol. InnovaPlast s. r. o. K dnešnímu
dni společnost dluží za nájem výrobní haly v PZF 456 540 Kč. Nutno
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–

–

–
–
–
–
–

–

–

okamžitě vyzvat k úhradě dluhu s upozorněním na možnost odstoupení
od nájemní smlouvy. Rada obce zároveň vzala na vědomí dopis InnovaPlast – vyčíslení škody při omezení provozu výrobní haly. Škody byly
vyčísleny na 276 000 Kč a dle vyjádření správce PZF lze některé body
akceptovat, další nutno doložit účetními doklady.
Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Občanského sdružení Diakonie Broumov, Husova 319, Broumov zastoupeného ředitelkou Mgr. Lenkou Wienerovou, schválila pomoc obce Horní Suchá při uspořádání humanitární sbírky ošacení, lůžkovin a hraček v termínu do 12. 4. 2009.
Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 2 000 Kč na svoz humanitárních sbírek Občanskému sdružení Diakonie Broumov, Husova 319, Broumov zastoupeného ředitelkou
Mgr. Lenkou Wienerovou.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele školy PaedDr. Jaromíra Zelníčka, kterou vykonával v Základní škole a mateřské škole, Horní Suchá, příspěvková organizace, ke dni 28. 2. 2009.
Rada Obce Horní Suchá schválila platební výměr pro zástupce statutárního orgánu Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Mgr. Ilonu Chalupovou, s účinností od 1. 3. 2009 včetně.
Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí nutnost zřízení konkurzní
komise a vyhlášení konkurzu na funkci ředitele školy v Základní škole
a mateřské škole, Horní Suchá, příspěvková organizace.
Rada Obce Horní Suchá jmenovala do funkce tajemníka komise zaměstnance Obce Horní Suchá Ivetu Martiníkovou, která bude zajišťovat organizačně a administrativně jednání konkurzní komise.
Rada obce Horní Suchá souhlasí se změnou místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školní družiny z objektu Sportovní 227,
Horní Suchá do objektu Těrlická 407, Horní Suchá od 1. 3. 2009 pro
subjekt Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila se změnou maximálního povoleného počtu žáků za 150 na 100 a s výmazem místa poskytovaného vzdělávání základní školy na adrese Sportovní 227, Horní Suchá od 1. 3. 2009
pro subjekt Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá.
Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a HORNSTAVCZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá, zastoupené jednatelem Jiřím Skupinem a Miroslavem Žid43

kem na dodavatele stavebně montážních prací pro stavbu „Zateplení
garáže požární zbrojnice v Horní Suché“ a „Oprava odvodnění a soklu
obj. Obecního úřadu v Horní Suché“, kterým se navyšuje cena stavebních prací o 86.246,78 Kč vč DPH. Celková cena díla je 646 079,93 Kč
vč. DPH. Vícepráce byly schváleny RO dne 5. 2. 2009.
III.12.6. Zasedání ZO dne 19. 2. 2009
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
– složení slibu nastupujícího člena ZO Ing. Mariana Pilcha
– informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
– informace z jednání finančního výboru
– informace z jednání kontrolního výboru
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje:
a) Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Obcí Horní Suchá a Tělovýchovnou jednotou Dolu František o. s.,
Horní Suchá, U Lékárny 869/5, Horní Suchá zastoupenou p. Milanem Machálkem, předsedou, kterou do majetku obce Horní Suchá přejde objekt čp. 869 stojící na pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Horní Suchá
a Obec Horní Suchá zřídí věcné břemeno užívání nemovitosti pro Tělovýchovnou jednotou Dolu František o. s., Horní Suchá

Poznámka: Jedná se o budovu v areálu TJ Dolu František.

–
–
–
–

b) Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Tělovýchovnou jednotou Dolu František o. s., Horní Suchá, U Lékárny 869/5, Horní Suchá zastoupenou p. Milanem Machálkem, předsedou, o darování pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Horní Suchá a zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1041/1 v k.ú. Horní Suchá za účelem užívání budovy čp. 869
stojící na pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Horní Suchá pro Obec Horní Suchá.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje prominutí pohledávky ve výši
Kč 21 000 Kč manželům Pěsňovým z důvodu její nevymožitelnosti.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Dolu František Horní Suchá o. s. na 1. pololetí 2009
ve výši 125 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního daru Slezské humanitě o. s., Karviná ve výši 30 000 Kč na provoz tohoto zařízení.
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje prodej pozemku parc.č.
1055/144 v k.ú. Horní Suchá za cenu 250 Kč/m2 spol. R QL s. r. o.,
U Jelena 7/109, Havířov – Šumbark.

Poznámka: Jedná se o parcelu v PZF.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá navrhuje p. Jana Charváta, Starodvorská 710/2, Horní Suchá a JUDr. Evžena Kiedroně, Vnitřní 16/1095, Horní Suchá na funkci přísedících Okresního soudu
v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, Karviná pro nové volební období 2009–2013.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovuje odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 3. 2009 takto:
člen rady obce
2 570 Kč
člen rady obce, který je členem výboru nebo komise
3 950 Kč
předseda výboru
2 220 Kč
členové výboru nebo komise
2 040 Kč
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí rezignaci PaedDr. Jaromíra Zelníčka, 6. srpna 1277/18, Horní Suchá na funkci– člena finančního výboru Obce Horní Suchá a jmenuje Ing. Mariana Pilcha, Těrlická
941/30, Horní Suchá členem finančního výboru Obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odměnu za vykonávanou
práci ve finančním výboru Obce Horní Suchá za rok 2008 p. Alfredu
Lotterovi, Trojanovská 87/5, Horní Suchá ve výši 3 000 Kč a p. Kateřině Hekerové, 6. srpna 447/3, Horní Suchá ve výši 2 000 Kč.
III.12.7. Zasedání RO dne 5. 3. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3 000 Kč p. Aleně Drápalové.
Poznámka: Jedná se o majetkové vypořádání pozemku pod komunikací.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, P. O. BOX 187,
Ostrava–Poruba, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti na aktualizaci geografického informačního systému katastrálního území Horní Suchá v roce 2009 za cenu 53 788 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá zamítla žádost InnovaPlast, spol. s r. o., Zámecká 108/16, Karviná o prominutí (odložení) placení nájemného v průběhu roku 2009.
– Rada Obce Horní Suchá souhlasila s čerpáním dotace z Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra ČR v maximální výši
68 540 Kč vč. DPH na upgrade (dovybavení) již stávajícího pracoviště
Czech POINTU na Obecním úřadě v Horní Suché. Obec Horní Suchá
se na výdajích podílí 15 % spolufinancováním.
– Rada Obce Horní Suchá schválila udělení jednorázové odměny členům komise k projednávání přestupků Obce Horní Suchá za činnost v roce 2008:
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Anna Sikorová
3 000 Kč
JUDr. Evžen Kiedroń
3 000 Kč
Ing. Jindřich Funiok
1 000 Kč
p. Vladislav Pilch
1 000 Kč
– Rada Obce Horní Suchá jmenovala za zřizovatele příspěvkové organizace Obec Horní Suchá tyto členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Horní Suchá,
příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá: Ing. Karol Siwek
a p. Jan Charvát.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000 Kč Petře Kocurové, Těrlická 6/971, Horní Suchá, závodnici
na wakeboardu.
Poznámka: Jedná se o sport příbuzný s vodním lyžováním.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa ELTOM s. r. o., Polní 1294, 735 14 Orlová–Lutyně,
IČ 25837117 zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jiřím Němcem
pro provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy
obj. č. p. 921/5 na ul. Vnitřní v Horní Suché –přípojka NN“. Cena díla
je 139 920 Kč vč. DPH.
Poznámka: Domov seniorů.

III.12.8. Zasedání RO dne 19. 3. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila navýšení finančního příspěvku Základní škole a mateřské škole, Horní Suchá, příspěvková organizace
pro krytí nákladů s exkurzí do Oswietimi ve výši 5 000 Kč a úpravu
rozpočtu obce v tomto smyslu.
– Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím a souhlasila s jeho převedením
ve výši 96 870,82 Kč do rezervního fondu
b) nařídila odvod odpisů z majetku za rok 2008 ve výši 647 605 Kč
na účet zřizovatele
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádné odměny
za 1. čtvrtletí 2009 ve výplatním termínu za březen 2009 řediteli základní školy Mgr. Prymusovi ve výši 12 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila možnost zřízení interaktivních tříd
v Základní škole a mateřské škole, Horní Suchá, příspěvková organizace s doporučením vyhlášení výběrového řízení na nákup potřebného zařízení.
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– Rada Obce Horní Suchá:
a) schválila výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace a souhlasila s převodem zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 322 161,00 Kč do rezervního fondu.
b) nařídila odvod odpisů r. 2008 ve výši 368 833 Kč na účet obce Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 1. čtvrtletí 2009
ve výplatním termínu za březen 2009 bývalému řediteli základní školy PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve výši 0 Kč a statutárnímu zástupci
Mgr. Iloně Chalupové ve výši 5 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyhlášení konkurzního řízení
na funkci ředitele / ředitelky příspěvkové organizace pro Základní školu a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace.
– Rada Obce Horní Suchá jmenovala tyto členy konkursní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace:
PaedDr. Svatopluka Nováka, Jana Charváta, Mgr. Ladislava Vančuru, Mgr. Marii Lajczykovou, Bc. Danuši Dědicovou, Martina Adamce a předsedu komise Ing. Karola Siwka
III.12.9. Zasedání RO dne 26. 3. 2009
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku geodetického oddělení pozemků pro stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“ pro následné majetkové vypořádání s jednotlivými vlastníky pozemků. Cenová nabídka fa GEODAT v. s. o., 28. října 1142/168, Ostrava–Mariánské Hory, IČ 47985658 za 3 MJ (100 m)
a 10 ks mezníků za cenu 16 660 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Ing. Ladislav Zahradníček, projektová činnost ve výstavbě, Soběšovice 270, zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem na zpracování
projektové studie pro stavbu „Rozšíření kulturního sálu a kuchyně Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 124 950 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku těchto víceprácí fa
Beskydská stavební, a. s., Frýdecka 225, Třinec IČ 45193509 pro stavbu „Sportoviště u ZŠ Těrlická 969 v Horní Suché“:
drenážní vrstva podél svahu u běžecké dráhy za cenu 7 023 Kč vč. DPH
chráničky pro zavlažovací systém za cenu
27 184 Kč vč. DPH
Celkem cena víceprácí je 108 062 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu. Objem rozpočtu se
zvyšuje o 467 000 Kč.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru p. Miroslavu Šilingovi, Horní Suchá ve výši 1 000 Kč za udělení Zlaté plakety
prof. MUDr. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
III.12.10. Zasedání RO dne 9. 4. 2009
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení občanů o protiprávním jednání obsluhy benzinové čerpací stanice v Horní Suché, která prodává alkoholické nápoje nezletilým osobám a zároveň pověřila
starostu obce jednáním s Policií ČR, OO Horní Suchá v této věci.
– Rada Obce Horní Suchá schválila v souvislosti s přechodem obce na plátcovství DPH od 1. 5. 2009:
a) stanovení volby postupu při výpočtu daně u zboží a služeb s promítnutím DPH na výstupu metodou „zdola“ – tzn. daň se bude přičítat
k dosavadním platbám
b) úpravu a zpracování příslušného Ceníku zboží a služeb s promítnutím daně z přidané hodnoty na výstupu od 1. května 2009
c) uplatnění daně z přidané hodnoty na výstupu u nájmů pozemků, staveb a nebytových prostor
III.12.11. Zasedání RO dne 16. 4. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava 1, zastoupenou
Ing. Petrem Kotlanem na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení včetně inženýrské činnosti, geodetického zaměření dané lokality pro stavbu „Jímání a akumulace odvodu
dešťových vod z části areálu ZŠ na ul. Těrlické v Horní Suché pro zavlažovací systém školního sportoviště“ za cenu 102 101 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a fa IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava 1, zastoupenou Ing. Petrem Kotlanem na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení včetně inženýrské činnosti, geodetického zaměření dané lokality pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – Jednotná kanalizace ul. Těrlická (ZŠ s polským jazykem vyučovacím) – ul. Sportovní (OÚ)“ za cenu
247 271 Kč vč. DPH. V ceně není zahrnuto sjednání a uzavření smluv
o provedení stavby na cizích pozemcích a budoucí smlouvě o zřízení
práva věcného břemene s vlastníky pozemků, které budou účtované samostatně v hodnotě 500 Kč/smlouva.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Hor48

ní Suchá a fa IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava 1, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Petrem Kotlánem na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně inženýrské činnosti, geodetického zaměření dané lokality pro stavbu „Odkanalizování
a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – tlaková kanalizace lokalita Koutňák“ za cenu 259 209 Kč vč. DPH. V ceně není zahrnuto sjednání a uzavření smluv o provedení stavby na cizích pozemcích a budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene s vlastníky pozemků, které
budou účtované samostatně v hodnotě 500 Kč/smlouva.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí Beskydská stavební, a. s., Frýdecka 225, Třinec pro stavbu „Sportoviště u ZŠ
Těrlická 969 v Horní Suché“
drenáž – odvodnění volejbalového hřiště za cenu 24 960 Kč vč. DPH
doplnění vrstvy pro zatravnění hřiště trávníkovým substrátem
za cenu
48 503,21 Kč vč. DPH
Celkem cena víceprácí je 73 763,21 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání předsedu a členy finančního výboru k projednání těchto bodů:
a) úprava rozpočtu č. 2 na rok 2009
předložený nový rozpočet na zpevněné plochy kolem Domova seniorů
cca 1 400 000 Kč vč. DPH
zařazení částky cca 280 000 Kč na platy a příslušné částky na vybavení
pracovišť
b) zjistit legislativně možnost půjčení finančních prostředků obce PZKO
c) navýšení počtu zaměstnanců – posílení útvaru investic – nutno předložit RO návrh na změnu počtu zaměstnanců
III.12.12. Mimořádní zasedání RO dne 23. 4. 2009
– Rada obce schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Niche
IN.CO s. r. o., Nemocniční 484/45, Ostrava zastoupenou jednatelem Ing. Zdeňkem Štěpánkem na vypracování dokumentace k projektu „Multifunkční plocha
v centru obce Horní Suchá“ a to v rozsahu zpracování studie proveditelnosti,
zpracování žádosti o dotaci v aplikaci Benefit za cenu 190 400 Kč.
– Rada obce schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá
a Niche IN.CO s. r. o., Nemocniční 484/45, Ostrava zastoupenou jednatelem Ing. Zdeňkem Štěpánkem na vypracování dokumentace k projektu „Centrum obce pro všechny – vybudování nového centra obce Horní Suchá“ a to v rozsahu zpracování studie proveditelnosti, zpracování
žádosti o dotaci v aplikaci Benefit za cenu 214 200 Kč.
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III.12.13. Zasedání ZO dne 23. 4. 2009
– Informace spol. Allowance týkající se koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace v majetku obce.
Ing. Lipner – podal informace ke kanalizaci v obci, v únoru 2009 obdržela obec Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí a současně podmínky pro uzavření smlouvy o jejím obdržení. Obce se týká nutnost vypovězení smlouvy o provozování a vyhlášení koncesního řízení na provozovatele – zástupce spol. Allowance
Ing. Janda představil projekt:
Spol. Allowance zajišťovala podání žádosti o dotaci, která byla přiznána, zbývá splnit pár podmínek. Nelze upravovat provozní smlouvu,
protože byla podepsaná bez výběrového řízení už po vstupu ČR do EU.
S novou koncesní smlouvou souvisí finanční model, kterým se budou řídit všechny finanční toky (reguluje např. stočné). Koncesní smlouva převádí rizika na provozovatele (zvýšení nákladů, odpojení, vymáhání neplatičů apod.), zaručuje kvalitu služeb provozovatele.
Ing. Lipner – pro obec to znamená, že musí realizaci těchto postupných kroků objednat a zaplatit je. Nejdražší je právní pomoc při vypracování koncesní smlouvy, zpracování finančního modelu stojí cca
300 000,– Kč. Rozpočet však měnit nemusíme, na investicích je dost.
– Informace z jednání finančního výboru.
Ing. Weiser – FV se sešel 2×, v materiálech oba zápisy. Dne 1. 4. 2009
bylo projednáno navýšení osobních nákladů pedagogů vzniklých rozdělením tříd ZŠ, posílení rozpočtu stavby Domova seniorů, uznání prokazatelné výše zhodnocení budovy bývalé hasičské zbrojnice v PZF firmou Befra, pořízení PC pro vedení agendy v PZF, navýšení rozpočtu
pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce správní budovy
TJ Baník včetně zpracování žádosti o dotaci. Finanční výbor neprojednal změnu rozpočtu ZŠ ve výši 986 000 Kč z důvodu nepředložení
dokladů dále doporučil profinancování úhrady stravného pro 4. třídy
obou MŠ. Do příjmové části rozpočtu bude zařazena částka 251 000 Kč
za prodej pozemku v PZF firmě R QL.
– Starosta obce informoval finanční výbor o legislativních změnách při
stavbě odkanalizování obce, a to zejména o stanovení nájmu za provozování stavby financované ze zdrojů EU a dále o předpokládaném oddálení realizace stavby s ohledem na koncesní řízení. Předložení dokumentace koncesního řízení je podmínkou využití dotace. Z výše uvedených důvodů finanční výbor souhlasí s využitím prostředků plánovaných v 2009
na odkanalizování obce na pokrytí výše uvedených změn rozpočtu.
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– Finanční výbor projednal vyhodnocení vyúčtování kulturních a sportovních akcí za rok 2008. Po předchozí kontrole a doporučeních finančního výboru k řešení nesrovnalosti ve vyúčtování zůstaly ke stanovenému datu 28. 2. 2009 nedořešeny některé akce. Uvedené částky by měly
organizace ve stanoveném termínu vrátit na účet obce, Komise hodnotící kulturní a sportovní projekty pro rok 2009 by měla přihlédnout
k těmto výsledkům.
– Ing. Pilch za organizaci PZKO projednal žádost na poskytnutí půjčky obci na rekonstrukci budovy PZKO, která bude sloužit jako překlenovací úvěr pro financování z žádané dotace. Finanční výbor doporučil, aby garant Mgr. Z yder projednal podmínky poskytnutí smlouvy se
zodpovědnými zaměstnanci úřadu obce a následně tyto materiály byly
s oficiální žádostí PZKO předloženy Radě a zastupitelstvu obce.
– Člen finančního výboru p. Faja doporučil aby do zastupitelstva byly
předloženy informace o celkových nákladech na rekonstrukci Domova
seniorů a v přepočtu nákladů Kč/lůžko.
– Z důvodů neúčasti zástupce stavebního odboru při dalším jednání nebyl
projednán program priorit staveb na období následujících 2–3 let.
– RNDr. Bandíková Romana předala finančnímu výboru Z právu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Horní Suchá za rok 2008 zpracovanou firmou OK – Audit se závěrem „bez zjištěných chyb a nedostatků“.
– Na společném zasedání bylo projednáno: změna v účetnictví
od 1. 5. 2009 – vstup DPH, změna položky pro zhodnocení budovy
č. 1399 – Befra o 19 % DPH – tj. 250 000 Kč, předložený rozpočet
na zpevnění plochy k Domovu seniorů, oficiální žádost PZKO o půjčku
na rekonstrukci domu PZKO v PD a žádost o schválení realizace obcí.
– Informace z jednání kontrolního výboru.
Ing. Jančar: Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení Rady obce
Horní Suchá za měsíce: září, říjen, listopad, prosinec a Zastupitelstva
obce z 5. 6. 2008, 21. 8. 2008 a 23. 10. 2008. Kontrolní výbor předložil
zápis z tohoto dne a požádal o vysvětlení vznesených dotazů – veškeré
dotazy KV ze dne 4. 3. 2009 byly vysvětleny. KV bude dále pokračovat
v kontrole usnesení Rady obce Horní Suchá a v kontrole usnesení Zastupitelstva obce Horní Suchá.
– Závěrečný účet Obce Horní Suchá za rok 2008.
Ing. Lipner – materiál RNDr. Bandíkové, návrh záv. účtu obce byl vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách, rada jej projednala na svém zasedání a doporučila ZO vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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– Úprava rozpočtu č. 2/2009.
Ing. Lipner – v tomto návrhu se jedná o změnu závazných ukazatelů,
návrh byl projednán ve finančním výboru a také na společném jednání
RO a FV. Nejvyšší sumy ve výdajích – zpevněné plochy Domova seniorů, příjem – za prodej pozemku v PZF (schválen na minulém zasedání
ZO), do další úpravy rozpočtu – rozšíření plochy úřední desky před OÚ
(je nedostačující).
– Přejmenování části ul. 6. srpna (odbočka z této komunikace) – Zahradní.
– Finanční dar Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, příspěvková organizace, Komorní Lhotka čp. 210, Hnojník.
Ing. Lipner – v roce 2009 došlo k e změně financování poskytovatelů sociálních služeb ze státního rozpočtu, dotace jsou kráceny. Tento
pokles finančních prostředků znamená pro ISÚ existenční problémy,
proto žádají obce, ze kterých se přistěhovali klienti o finanční pomoc
(60 000 Kč). Z obce Horní Suchá bydlí v ústavu 3 občané, navíc jeden
z nich je těžko umístitelný (nesvéprávný, opatrovníkem je obec Horní
Suchá). ředitel vždy ochotně řeší mnohdy svízelné situace, jedná se o velmi dobrou spolupráci.
– Neinvestiční dotace Florbalovému klubu Horní Suchá pro rok 2009.
Ing. Lipner – v rozpočtu není stanovená konkrétní částka, rada obce
doporučila 100 000 Kč, požadavek mají dle podmínky ZO rozepsaný.
– Odměny členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce.
Ing. Jančar navrhl poskytnutí jednorázové finanční odměny ve výši
3 000 Kč členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva:
Ing. Marek Chlup a p. Karel Kraina, za aktivní práci v roce 2008.
– Změna Územního plánu – komunikace mezi ul. Potoční a Brigádnická.
Změna Územního plánu – zařazení části pozemku parc.č. 964 do ploch
pro individuální výstavbu – jedná se o umožnění výstavby rod. domu
na pozemku poblíž MK U Vodojemu, který se nachází ve stávajících
funkčních plochách „zemědělsky využívané pozemky“, zóna individuálního bydlení – rozptýlená zástavba. Magistrát Havířova doporučuje pořízení této změny, místo považuje za proluku vhodnou k doplnění
rod. domem.
– Studie stavebních úprav Dělnického domu v Horní Suché.
p. Žerdík seznámil členy ZO s poslední verzi studie stavebních úprav
Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché a zastupitele rozhodli
jejím přepracování – prodloužení hlavní budovy směrem k ul. Těrlické
bez boční přístavby (nutnost zachování volného nádvoří v areálu Děl52

–

–

–

–

–
–

nický dům – PZKO). Dále pak omezení ploch jednoúčelových barů – ten
v I. PP uspořádat flexibilně, aby z něj mohla být také šatna.
Granty na spolufinancování kulturních projektů v roce 2009.
p. Žerdík – byly zjištěny nesrovnalosti ve vyúčtování u některých organizací, které byly požádané o doložení chybějících údajů, K ynologický klub např. doložil vyúčtování po termínu – nebyl zařazen pro letošní rok. Včelaři nežádali o grant, podali žádost o dotaci na léčbu včel.
Výsledek jednání komise pro rozdělení grantů projednán RO a ta doporučila schválení ZO. Vzniklá rezerva ve výší 10 800 Kč se určitě během
roku využije, např. na změnu kult. projektu některé z organizací.
Finanční půjčka pro PZKO – projekt „Rekonstrukce Domu PZKO“
Ing. Lipner – usnesení rozdělit do dvou bodů: souhlas s projektem
a schválení záměru poskytnutí půjčky. Rekonstrukce Domu PZKO vyžaduje značné fin. prostředky, možnost získat dotaci z Reg. operačního
programu (region soudržnosti) Moravskoslezsko, oblast podpory Rozvoj venkova.
Pokud PZKO tuto dotaci získá, bude muset sama pokrýt fin. náklady
a teprve po realizaci rekonstrukce obdrží platbu. Na krytí těchto nákladů jsou fin. prostředky PZKO nedostačující a proto žádají obec o poskytnutí půjčky ve výši cca 2 mil. Kč.
Podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na zřízení pracoviště CZECH
POINT.
Ing. Lipner – obec již využila dotace Ministerstva vnitra na zřízení
pracoviště Czech POINT na úřadě, jedná se o místo výkonu veřejné
správy, kde každý člověk může získat informace o údajích, které o něm
vede stát v centrálních registrech. V současné době obec má možnost
získat dotaci max. 68 540 Kč vč. DPH na upgrade (dovybavení) již stávajícího pracoviště Czech POINtu.
Prodej objektu na pozemku parc.č. 369, pozemků parc.č. 368/2, 369
a 370 v k.ú. Horní Suchá spol. VAPES CE, s. r. o. ZO vyhlásilo záměr prodeje tohoto majetku s tím, že pozemek 368/2 bude dotčen stavbou kruhového objezdu a proto bude jeho výměra zmenšena. obec nechala tuto část zaměřit, nově vzniklý pozemek 368/4 zůstane v majetku
obce a bude dotčen stavbou objezdu. Na vyhlášený záměr se přihlásila
fa VAPES CE, s. r. o., Horní Suchá, která vlastní sousedící objekt.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
informace z jednání finančního výboru
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informace z jednání kontrolního výboru
informace reprezentanta spol. ALLOWANCE s. r. o., Praha, týkající
se kanalizace v majetku obce
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo závěrečný účet Obce Horní
Suchá za rok 2009 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo úpravu rozpočtu. Objem rozpočtu se zvyšuje o 251 000 Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje záměr prodeje pozemků
parc.č. 354/4, 355, 354/6, 354/7, 354/5 včetně budovy čp. 126, ve které
se nachází stolárna, vše v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemky na ul. Centrum.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 1636/6 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ul. Těrlická.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej části pozemku
parc.č. 1055/1 v k.ú. Horní Suchá v sektoru C1 v Průmyslové zóně František spol. Speciální technologie, s. r. o., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava za cenu v místě a čase obvyklou, dle znaleckého posudku, nejméně
však za 250 Kč/m2 s tím, že se jedná pouze o plochu pozemku v budoucnu zastavěnou budovou budoucí průmyslové haly. K vlastnímu prodeji
může dojít po zápise rozestavěné budovy do katastru nemovitostí.

Začátek stavby haly Speciální technologie– stav 15. 7. 2009
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemků
parc. č. 3149/12 a 3149/13 v k. ú. Horní Suchá za cenu 59 Kč/m2 od manželů Josefa a Marie Slonkových, Zelená 43/48, Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o pozemky na ul. Zelená.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo název části komunikace ul.
6. srpna (odbočka z této komunikace) na parc.č. 3162/1, 3162/2, 3162/3,
3162/4 a 3162/5 v k. ú Horní Suchá jako ul. Zahradní.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 60 000 Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, příspěvková organizace na dofinancování provozních nákladů v roce 2009.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace Florbalovému klubu Horní Suchá takto:
60 000 Kč na pronájem sportovišť
20 000 Kč cestovné – prostředky hromadné osobní dopravy
20 000 Kč na dresy
a zároveň schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí jednorázové finanční odměny ve výši 3 000 Kč členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva: Ing. Marek Chlup a p. Karel Kraina, za aktivní práci v roce 2008.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo pořízení změny Územního plánu obce Horní Suchá, jejímž předmětem je prověřit opodstatnění a umístění navržené komunikace mezi ul. Potoční a Brigádnická
na pozemku parc.č. 1563/1 v k.ú. Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí předloženou studii stavebních úprav Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché a rozhodlo jejím přepracování (nutnost zachování volného nádvoří v areálu
Dělnický dům – PZKO).
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozdělení grantů pro rok 2009
a smlouvy s jednotlivými organizacemi na spolufinancování projektů,
jejichž cílem je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá tak, jak jej předložila komise k posouzení žádostí o grant v celkové
výši 439 200 Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá souhlasilo s projektem Místní skupiny PZKO
v Horní Suché s názvem „Rekonstrukce Domu PZKO Horní Suchá“, který
bude realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova.
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– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo záměr poskytnutí půjčky MS
PZKO Horní Suchá ve výši cca 2 000 000 Kč pro finanční překlenutí
realizace projektu „Rekonstrukce Domu PZKO Horní Suchá“. Přesná
výše půjčky a detailní podmínky jejího poskytnutí budou předmětem
dalšího jednání v případě schválení žádosti o dotaci.

Poznámka: Článek „Gmina wesprze remont Domu PZKO“ – Głos Ludu
19. 12. 2009 viz příloha č.65– 09.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo podmínky Rozhodnutí o udělení dotace z Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra
ČR ve výší 68 540 Kč vč. DPH na upgrade (dovybavení) již stávajícího
pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Horní Suché.

III.12.14. Zasedání RO dne 30. 4. 2009
– Rada obce schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi
Sandvik Mining and Construction, Spółka z o. o., ul. Strefowa 10, Tychy, Polsko zastoupenou Mgr. Inž. Andrzejem Jagiello, presesem,
Mgr. Lukaszem Gielem, dyrektorem segmentu a Obcí Horní Suchá,
Sportovní 3/2, Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Předmětem smlouvy je pronájem kancelářských prostor
umístěných ve II. NP administrativního oddělení objektu č. p. 1395
na ul. Průmyslové v PZF za cenu 6 896 Kč/měsíc + 19 % DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Ladislavem Čečotkou na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Zateplení obj. 921/5, Dům seniorů v Horní
Suché“ za cenu 4 739 012,60 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – II. etapa“, uzavřené mezi
Obcí Horní Suchá a IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava 1, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem Kotlánem, kterým se mění termín ukončení projekčních prací a to do 30. 10. 2009 (schválený termín ukončení 06/09).
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Ondřeje Brody schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč na pokrytí nákladů spojených se sportovní činnosti.
– Rada Obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Českého svazu včelařů, ZO č. 7, Horní Suchá poskytnutí finančního daru ve výši 9 000 Kč
na léčbu a rozvoj včelařství.
– Rada Obce Horní Suchá stanovila celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu na 16.
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III.12.15. Zasedání RO dne 12. 5. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na dodávku a montáž částečného oplocení amfiteátru v Horní Suché v areálu TJ za cenu
48 895 Kč vč. DPH.
– Rada obce schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec, zastoupenou
Ing. Jiřím Dohnalem, místopředsedou představenstva pro stavbu „Sportoviště u základní školy ul. Těrlická v Horní Suché“, kterým se mění cena
díla. Cena díla se mění o cenu víceprací a to o 144 464,81 Kč vč. DPH
a cenu méně prací (část zavlažovacího systému) a to o 179 405,59 Kč
vč. DPH. Celková cena díla bude 8 398 898,60 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa VAPES CE s. r. o., na provedení prací pro stavbu „Stavební úpravy obj. č.p.
921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní Suché“ a to:
zdravotechnika – zařizovací předměty – 4 ks WC mís, 1 ks umyvadlo
s příslušenstvím ,termoregulace– ústřední vytápění,
vodoměrná soustava – rozvod vody
Vše za cenu 102 555,52 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené mezí Obcí Horní Suchá a VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednatele Ladislavem Čečotkou o provádění stavebních prací pro stavbu „Stavební úpravy obj. č.p. 921/5 na ul. Vnitřní se změnou na Dům seniorů v Horní Suché“, kterým se zvyšuje cena
díla o cenu víceprací a to o 570 680,30 Kč vč. DPH a snižuje o cenu
méněprací a to 261 519 Kč vč. DPH. Výše ceny dodatku ke smlouvě je
309 161,30 Kč vč. DPH. Cena díla celkem je 19 077 498,65 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a TEDEAS, s. r. o., Kaštanová čp. 182, Třinec, zastoupenou
Ing. Lubomírem Golasovským na Energetický audit a průkaz energetické
náročnosti budovy a soubor činností pro podání žádosti o dotaci z OPŽP
na zateplení budovy a výměnu tepelného zdroje za cenu 125 545 Kč vč. DPH.
Poznámka: Jedná se o budovu TJ Dolu František u fotbalového hřiště.

– Rada Obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Sdružení rodičů
při Základní a mateřské škole Horní Suchá poskytnutí finančního daru
ve výši 6 545 Kč na zajištění oplocení pro akci „Dětské radovánky“
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí třetí verzi řešení návrhu využití budovy čp. 227 pro potřeby obecního úřadu. Rozhodla o vyhlášení soutěže na zhotovení projektové dokumentace dle této studie.
Poznámka: Jedná se o objekt tzv.“červené školy“ na ulici Sportovní.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a SE– MO Data s. r. o., Sirotčí 605/10, Ostrava, zastoupenou Martinem Sedlářem, jednatelem na zhotovení nových internetových stánek obce Horní Suchá za cenu 64 824 Kč vč. DPH, dále pak zajištění provozu internetové aplikace a platné domény.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a Allowance s. r. o., Korunní 810/104, Praha Vinohrady zastoupenou Lubomírem Chalupou, jednatelem na zpracování finančního modelu a koordinaci projektu na kanalizaci v obci Horní Suchá za cenu 480 000 Kč+ DPH.
III.12.16. Zasedání RO dne 26. 5. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000 Kč p. Marcele Jiříkovské, Matěje Kopeckého 4822, Chomutov
na úhradu nákladů vzniklých s majetkovým vypořádáním spoluvlastnického podílu 1/28 na nemovitostech zapsaných na LV 258, 1947
a 2091 pro k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení nájmu uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Dagmar Pytlíkovou, Pohřební služba
CREDO, Pivovarská 12/3, Karviná–Fryštát na ukončení pronájmu
chladicího zařízení na hřbitově v Horní Suché ke dni 30. 6. 2009.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava–Zábřeh, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem.
Jedná se o osvětlovací soupravu, která je součástí vozidla CAS Jednotky sboru dobrovolných hasičů za pořizovací cenu 44 286 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla, že Obec Horní Suchá bude organizovat veřejnou službu o pomoci v hmotné nouzi, a to nejdříve od 1. 8. 2009
o možném přijetí jednoho VPP jako dohledu nad těmito pracovníky,
v termínu, kdy budou přijati i další VPP.
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Klubu přátel Hornického
muzea v Ostravě, Pod Landekem 64, Ostrava–Petřkovice schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na činnost v roce 2009.
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III.12.17. Mimořádné zasedání RO dne 2. 6. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a JUBAR, spol. s r.o., Stonava čp. 842, IČ 47680644 zastoupenou Karlem Jurčagou, jednatelem, na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Z pevněné plochy u obj. čp. 921/5, Dům seniorů v Horní Suché“ za cenu 1 454 596,20 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Ing. Petrem Chlebíkem na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy objektu TJ č. pop. 869 v Horní
Suché – realizace úspor energií“ za cenu 190 400 Kč vč. DPH.
Poznámka: Jedná se o budovu vedle hřiště TJ DF.

– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Ing. Petrem Chlebíkem na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu TJ č. pop.
869 v Horní Suché“ za cenu 216 580 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 3/2009. Objem
rozpočtu se zvyšuje o 1 900 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzu na ředitele/ředitelku pro
Základní školu a mateřskou školu Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá, který se konal dne 2. 6. 2009
b) rozhodla o jmenování Mgr. Ilony Chalupové, nar. 26. 12. 1953 dnem
1. 7. 2009 do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Horní
Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá.
III.12.18. Zasedání RO dne 16. 6. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje zadání veřejné zakázky na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Dočasné zajištění střechy objektu č.p. 231
na ul. Centrum v Horní Suché“ uchazeči fa SIDOSTAVBY, spol. s r.o., Nábřeží míru 82, 737 01 Český Těšín, která měla nejvýhodnější cenovou nabídku.
Poznámka: Jedná se o statické zajištění střechy Dělnického domu proti zatížení zejména sněhem.

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti SIDOSTAVBY, spol. s r.o.,
Nábřeží míru 82, 737 01 Český Těšín, zastoupenou Dimitriosem Sidopulosem jednatelem společnosti a to na provádění stavebně montážních
prací pro stavbu „Dočasné zajištění střechy objektu č.p. 231 na ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 648 189,5 Kč vč. DPH.
Poznámka: Střecha Dělnického domu.
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– Rada Obce Horní Suchá schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a dodavatelem společnosti JUBAR, spol. s r. o., Stonava zastoupenou Vladimírem Bártem, jednatelem společnosti, na provádění stavebně montážních prací pro stavbu
„Stavební úpravy odvodnění MK ul. Na Stavech v Horní Suché“, kterým se mění rozsah díla a cena se zvyšuje o cenu víceprací 54 684,07 Kč
vč. DPH a snižuje o cenu méněprací 13 951,56 Kč vč. DPH. Cena díla
celkem je 1 129 255,1 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy VAPES CE s. r. o.,
Stonavská 51, Horní Suchá na provedení stavebních prací a to položení dlažby z přírodního kamene (žula) u vstupu do obj. č.p.921/5 na ul. Vnitřní.
Poznámka: Dům seniorů v Horní Suché.

–

–

–

–

–

Cena stavebně montážních prací bude 45 667,98 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy VAPES CE
s. r. o., Stonavská 51, Horní Suchá na provedení montážních prací a to
uzemnění hromosvodů na obj. čp. 921/5 „Dům seniorů v Horní Suché.
Cena montážních prací bude 12 986,49 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku fy KINCL – PLOT,
L. Podéště 1871, Ostrava na provedení branky a dvou kusů vyjímatelných dílů plotu u objektu Sportovní haly v Horní Suché. Cena bude
22 253 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a Ing. Jiřím Fabíkem ul. Dvořákova
85/19, 736 01 Havířov–Město na zpracování projektové dokumentace
pro stavbu „Stavební úpravy Klubu hornických důchodců v Horní Suché na parc. č. 180“, kterým se zvyšuje cena díla o cenu víceprací a to
14 280 Kč vč. DPH. Celková cena díla je 79 730 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá na základě žádostí schválila finanční dar (částečná úhrada nákladů účasti na mezinárodní soutěži v latinsko-amerických tancích ve Stuttgartu) Filipu Swětíkovi a Marku Swětíkovi,
Stonavská č.p. 163, Horní Suchá, ve výši 3 000 Kč každému.
Rada Obce Horní Suchá zařazuje do seznamu investičních akcí a oprav
většího rozsahu:
a) zpracování projektové dokumentace a realizace změny krytiny střechy obřadní síně na místním hřbitově
b) vydláždění prostoru u kolumbárií (stávajících, plánovaných) na místním hřbitově
c) zhotovení oplocení hřbitova na ulici Chalupnické (dle plotu na ul.
6. srpna)
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d) Rada Obce Horní Suchá schválila zřízení a řád ohlašovny požárů
v obci Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Suchá a spol. Stavby COMPLET s. r. o., Na Jánské 1869/56, Slezská Ostrava, zastoupenou p. Vladimírem Harastejem a p. Marcelou Krystkovou pro „Provádění pravidelných kominických prací a dále na pravidelném autorizovaném měření v objektech patřících Obci Horní Suchá
za cenu:
Čištění a kontrola komíCena bez
Četnost
Cena za
nů – druh
DPH
Komíny na tuhá paliva
6× za rok
kom. průduch
70 Kč
Komíny na plynná paliva
2× za rok
kom. průduch
70 Kč
Komínový nástavec + výběr
2× za rok
kom. průduch
40 Kč
dvířek
Revize včetně pasportizace
1× za rok
byt. jednotku
400 Kč
za celý vchod
Revize komínu
byt. jednotku
550 Kč
(samostatná)
Autorizované měření spa1× za 2
1 spotřebič
750 Kč
lin
roky
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti MOFIS CZECH s. r. o., Palhanecká 479/18, Opava– Jaktař, zastoupenou p. Jaroslavem Malcharem,
ředitelem společnosti na provedení stavební údržby na šesti mostních
objektech na místních komunikacích v Horní Suché pro stavbu „Stavební údržba mostů na místních komunikacích v Horní Suché“ za cenu
799 794 Kč vč. DPH.
III.12.19. Zasedání RO dne 25. 6. 2009
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Prymuse:
1) vyslechla následující informace:
a) o průběhu školního roku 2008–2009:
zvýšení úrovně v matematice
nepovinný předmět – pohybová výchova
kroužky – keramika, matematika
do MŠ zapsáno 33 dětí
úvaha o změně poskytovatele připojení k internetu
61

do příštího rozpočtu zanést další dva dataprojektory
ukončení pracovního poměru Mgr. Przeczkové (nahradí
Mgr. Burianová)
nová učitelka Mgr. Danuta R yłko
přechod na nový systém ŠVP
b) ostatní:
návrh ZŠ delegovat do nově zřízeného výboru pro životní prostředí
Mgr. Rzymanovou
polovina žáků má trvalé bydliště mimo obec, přitom děti ze Stonavy
a Albrechtic po ukončení MŠ dojíždějí do ZŠ v Českém Těšíně. Toto
se jeví momentálně jako zásadní problém – na nižším stupni díky
většímu počtu dětí v MŠ už je relativně více žáků, avšak úbytek
dětí na 2. stupni je z důvodu velkého snížení počtu dojíždějících
žáků alarmující
dobrá spolupráce s ředitelkou české ZŠ Mgr. Chalupovou, možnost
využití nového hřiště pro polskou ZŠ
revize ventilů ústředního topení, několik jich nefunguje
(nutná výměna)
družina – rodiče požadují ranní provoz cca 1,5 hod, nutno předložit
návrh řešení, zřejmě umožnit toto za úhradu skutečných mzdových
nákladů
3. 9.–17. 9. 2009 výlet do „zelené školy“ u moře v Polské republice
za účasti ředitele školy
2) Plnění úkolů:
dotace na multifunkční plochu (školní hřiště)
písemné hlášení závad a reklamací investorovi u záručních oprav
nalezení spojnice mezi ul. Těrlickou a Sportovní (p. Malyszová
nesouhlasí s prodejem části pozemku) – proběhlo úspěšné jednání
obce s farním úřadem, navrženo další prodloužení chodníku k DPS
zjistit náklady na temperování budovy „červené školy“ včetně knihovny
tabulka – srovnání nákladů u čp. 227 (za provozu školy a po jeho
ukončení)
kontrola vodoměru – srovnání faktury se skutečným stavem
zaplocení severní strany hřiště, zaplocení západní strany
provizorně – do vyřešení dotace na kompletní hřiště nerealizovat
3) Nové úkoly:
vytvoření podmínek pro založení tanečního kroužku při ZŠ
návrh motivace pro zvýšení počtu žáků ve škole a zatraktivnění školy
ředitel školy předloží návrh řešení ranního provozu školní družiny,
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včetně ekonomické náročnosti, pokrytí pracovními úvazky
a návrhem finančního krytí
zařazení chodníku vedoucího od budovy čp. 424 k chodníku
u kostela na ul. Sportovní do seznamu investičních akcí a velkých
oprav
– Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměny za 2. čtvrtletí 2009
ve výplatním termínu za červen 2009 řediteli Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 12 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila platový výměr pro ředitele Základní
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, Mgr. Ilonu Chalupovou, nar. s účinností od 1. 7. 2009 včetně, ve výši 38 170 Kč
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání statutárního zástupce Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilonu Chalupovou a ekonoma školy p. Šárku Bahníkovou:
1) vyslechla následující informace:
odchází zástupkyně ředitele Mgr. Melanie Rojková, od 1. 7. 2009
Mgr. Dagmar Havlásková
p. Kiselová odchod do důchodu
odchází Mgr.Hana Brodová
problém správních zaměstnanců, narůst mezd
ranní provoz družiny – požadavek 15 rodičů, v případě ranní družiny
je třeba pokrýt skutečný mzdový náklad učitele
zlepšit spolupráci mezi MŠ a ZŠ, stmelit kolektiv na všech pracovištích
zatékání střechy – nutná oprava
škola má požadavky na úpravu rozpočtu
2) Plnění úkolů:
zařazovaní dětí z problémových rodin do MŠ
zachování dvou prvních tříd a 6. tříd
prověření možnosti získání dotace na tepelná čerpadla a zajištění
zpracování studie proveditelnosti
výměna stávajících kotlů ÚT, po vyhodnocení alternativních
(obnovitelných) zdrojů z hlediska ekonomiky investičních a provozních
nákladů
kontrola nákladů na všechny energie, jejich zaznamenávání
nákup majetku prostřednictvím výběrového řízení
sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení
k 30. 6. vyhodnotit náklady na energie a upravit chybu v rozpočtu
vyčíslení rozdílů zjištěných veřejnoprávní kontrolou k 31. 3. 2009,
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–

–

–

–

provedení vyčíslení rozdílů a opravu účtování
další dokladová inventarizace se provede k 30. 6. 2009 a předloží RO
zpracování ekonomického vyhodnocení vhodných systémů vytápění
a návrhu změny topného média pro budovu ZŠ
byla porušena povinnost příspěvkové organizace – účast zřizovatele
na výběrovém řízení na nákup majetku v hodnotě nad 100 000 Kč
3) Nové úkoly:
ředitelka školy předloží návrh řešení ranního provozu školní družiny,
včetně ekonomické náročnosti, pokrytí pracovními úvazky a návrhem
finančního krytí
oprava střechy nad kotelnou
do 15. 8. 2009 podat požadavky na úpravu rozpočtu na rok 2009
u zakázek nad 100 000 Kč je škola povinna prokazatelně seznámit
zřizovatele se zadávacími podmínkami soutěže před jejím odesláním
možným uchazečům o zakázku a nechat odsouhlasit výběrové řízení RO
Rada Obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 2. čtvrtletí 2009
ve výplatním termínu za červen 2009 statutárnímu zástupci Základní
školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Iloně Chalupové ve výši 15 000 Kč.
V souladu s ustanovením zákona Rada Obce Horní Suchá souhlasila
s udělením výjimky z počtu žáků v 1. třídě Základní školy a mateřské
školy Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá, a to z počtu 24 na počet 28 v 1. třídě MŠ. Celkem je zvýšen počet
žáků o čtyři děti v 1. třídě MŠ.
Rada Obce Horní Suchá souhlasila:
a) s pořízením elektrického kotle FAGOR pro školní jídelnu Základní
školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace včetně dodání, montáže a demontáže starého zařízení za cenu 104 464 Kč a jeho
dodání firmou PROMOS Trading spol. s r. o., Karolíny Světlé 28/1638,
Havířov–Podlesí
b) s čerpáním z investičního fondu pro nákup elektrického kotle FAGOR, typ ME– 15 BM v částce 104 464 Kč
Nutno upozornit ZŠ na její povinnost umožnit zřizovateli účast na výběrovém řízení nad 100 000 Kč. Základním předpokladem je prokazatelné seznámení zřizovatele se zadávacími podmínkami soutěže před jejich odesláním možným uchazečům o zakázku.
Rada Obce Horní Suchá schválila ukončení dodávek tepla v těchto objektech:
MŠ ul. Stavební 1226
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–

–

–

–

–

byty na ul. Stavební 1226/2a
byty na ul. Stavební 1226/2b
Obřadní smuteční síň na ul. 6. srpna 1286
požární zbrojnice, Centrum 468
Rada Obce Horní Suchá souhlasila s vedením objížďky v katastru obce
Horní Suchá po silnici II/474 ul. Těrlická ve dnech 22. 8.–23. 8. 2009
z důvodu konání Mezinárodního závodu silničních motocyklů na Těrlickém okruhu u Havířova. Toto stanovisko se vydává pro občanské
sdružení PROSPORT – CZ o. s., Těrlicko, jako souhlas obce
Rada Obce Horní Suchá projednala požadavek občana obce Stonava
p. Norberta Popaly, který byl postoupen prostřednictvím obce Stonava,
ve věci vybudování přechodu pro chodce u autobusové zastávky Stonava – Nový Svět u Bulače na silnici II/475 s následujícím stanoviskem:
a) nutno vyhodnotit a ocenit technické řešení (ostrůvek uprostřed silnice nebo semafor, možnost zřízení přechodu pro chodce přes odbočovací
pruh, nutnost vybudování chodníků a autobusového zálivu…)
b) zjištění podílu obce Stonava na investičních a provozních nákladech
c) Dopravní inspektorát Policie ČR – nutno odpovědět na jeho upozornění týkající se přechodů pro chodce na území obce tak, že bude stručně popsána historie jednání týkajících se této dlouho plánované akce zejména se Správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje
Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o právu provést stavbu
„Kanalizace ul. Těrlická – Ul. Sportovní u OÚ uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje. Podpisem této smlouvy souhlasí vlastník nemovitosti se stavební činností Obce Horní Suchá na pozemcích ve vlastnictví výše uvedeného.
Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na dopracování
ekonomické studie provozování stavby „Odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Kouty II v Horní Suché“. Předmět díla se rozšiřuje o posouzení kanalizačního řádu mezi ČOV Kouty II a stokou
AXal a možnosti gravitačního propojení vyprojektovaných objektů
prověření možnosti úpravy hloubek uložení již vyprojektovaných stok
propočet kapacity vyprojektované čerpací stanice AX na ul. Potoční
za cenu 29 750 Kč vč DPH.
Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti JUBAR, spol. s r.o, Stonava 842, 735 34 Stonava, na vícepráce pro stavbu „Z pevněné plochy u obj. 921/5, Dům seniorů v Horní Suché“. Jed65
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–

–

–

–

ná se o tyto stavební práce:
výměna konusu revizní šachty za cenu 11 340,70 Kč vč. DPH
výměna kanalizace od objektu KHD čp. 1367/5a vč. poklopu za cenu
9 341,50 Kč vč. DPH
bourání betonových patek (zahrada) za cenu 4 180,47 Kč vč. DPH
snesení poklopu krytu CO (na jižní straně objektu) za cenu 8 785,77 Kč
vč. DPH
zřízení uliční vpusti (naproti hlavního vstupu do objektu) za cenu
12 780,60 Kč vč. DPH
kanalizace DN 200 v dl. 15 m – odvodnění uliční vpusti za cenu
65 438,10 Kč vč. DPH
kanalizace DN 150 v dl. 12 m pro odvedení dešťových vod od 2 ks střešních lapačů za cenu 46 809,84 Kč vč. DPH
snesení poklopu 2 ks nefunkčních šachet za cenu 9 972,2 Kč vč. DPH
Vícepráce celkem za 168 649,20 Kč vč. DPH
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi První pohřební s. r. o., Obránců míru 46/45, Ostrava–Vítkovice, zastoupenou
Liborem Klapečem, jednatelem a Obcí Horní Suchá na pronájem části
objektu bez čísla popisného na pozemku parc. č. 117/2 v k. ú. Horní Suchá (chladící zařízení zesnulých na hřbitově v Horní Suché) od 1. 7. 2009
za cenu 40 008 Kč + DPH ročně (3 334 Kč + DPH měsíčně).
Rada Obce Horní Suchá schválila Nájemní smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a Slezskou humanitou o. s., Sokolovská 1761, Karviná – Nové Město na pronájem pozemku parc.č. 179 – stavební plocha,
pozemku parc.č. 180/1 – zahrada a objektu občanské vybavenosti (Domov seniorů) čp. 921 na pozemku parc.č. 179 vše v k.ú. Horní Suchá
za roční nájemné ve výši 100 Kč na dobu určitou 15 let.
Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Martines interiéry, s. r. o., U Skleníků 338/22, 735 64
Havířov–Prostřední Suchá, zastoupenou Martinem Slížem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části objektu č. p. 1399/2 v PZF za cenu 128 180 Kč/rok + 19 % DPH.
Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor, které nájemce pronajímá dle smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřenou mezi INCO engineering s. r. o., Thámova 11, 186 00
Praha a Obcí Horní Suchá na nebytové prostory v I. NP objektu č.
p. 1370/5 (správní budova), nájem bude ukončen ke dni 31. 7. 2009.
Rada Obce Horní Suchá schválila předloženou cenovou nabídku kamerového systému se zvukovým záznamem pro Sportovní halu Horní Su66

chá a sportoviště u Základní školy na ul. Těrlické v Horní Suché spol.
BONA FIDES Třída Osvobození 1388/60a, Karviná – Nové Město
za cenu 73 975 Kč bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi ROBOTSYSTEM, s. r. o., Havlíčkovo nábř. 38/2728, 702 00
Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupenou Juliusem Vidou, jednatelem
a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části objektu
č. p. 1399/2 v PZF za cenu 60 000 Kč/rok + 19 % DPH.
III.12.20. Usnesení ze zasedání ZO dne 25. 6. 2009
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
informace z jednání finančního výboru
informace z jednání kontrolního výboru
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr budoucího prodeje částí pozemků parc.č. 1055/1, 1055/76, 1055/50 a 1055/40, vše v k.ú. Horní Suchá a v obci Horní Suchá za účelem výstavby výrobního závodu.

Poznámka: jedná se o pozemky v PZF.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku parc.č.
1880/6 v k.ú. Horní Suchá za cenu 59 Kč/m2 od p. Anny Kaperové,
Náhradní 81/1152, Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o část ulice Náhradní.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo předloženou studii vypracovanou Ing. Ladislavem Zahradníčkem, projektová činnost ve výstavbě, Soběšovice 270, v dubnu 2009 „Rozšíření kulturního sálu a kuchyně
Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché“.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku parcelní číslo 1869/8 a pozemku parcelní číslo 1873/1 v katastrálním území
Horní Suchá od manželů Marie a Josefa Blaščokových, Rekultivační
1167/6, Horní Suchá, za cenu 59 Kč/m2 do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o část ulice Rekultivační.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnického podílu 4/371 na pozemcích parcelní číslo 351/7, 358, 1023/11,
1036/9, 1036/10, 1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4,
3140/5, 3138/44, 3138/45, 3138/46, 3138/47 a 3138/48 v k.ú. Horní Suchá od paní Marty Bury, Protifašistických bojovníků 1336/5, Český Těšín.
Poznámka: jedná se o část pozemků kolem potoka Sušanka.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnic67

kého podílu 1/371 na pozemcích parcelní číslo 351/7, 358, 1023/11,
1036/9, 1036/10, 1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4,
3140/5, 3138/44, 3138/45, 3138/46, 3138/47 a 3138/48 v k.ú. Horní Suchá od paní Anděly Kruťové, Kubelíkova 1313/4, Havířov–Podlesí.

Poznámka: Jedná se o část pozemků kolem potoka Sušanka.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo bezúplatný převod zahradní
traktorové sekačky zn. HONDA 2620 HME, inv. č. DHM/9, datum
pořízení 14. 4. 2004, TJ dolu František Horní Suchá, o. s.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí účelové dotace
ve výši 30 000 Kč na pohonné hmoty pro potřeby Obvodního oddělení
Policie ČR v Horní Suché na základě žádosti Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, Územní odbor vnější služby Karviná.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkup pozemků parc. č. 1541,
1542, 1544/2,3138/22, spoluvlastnického podílu 6/11 na poz. parc.č.
1544/16, 1544/11, 1544/24, spol. podílu 19/371 na poz. parc. 3138/44,
3138/45, 3138/46, 3138/47 a 3138/48 v k.ú. Horní Suchá za cenu 257 680 Kč
od RPG Property a. s., Gregorova 2582/3, Ostrava–Moravská Ostrava.
Poznámka: Jedná se o pozemky v okolí ulice Končinovka.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo návrh na zřízení Výboru pro
životní prostředí. Dále jmenovalo: jeho předsedu Ing. Mariana Pilcha,
Těrlická 941/30, Horní Suchá a další členy: p. Václava Z ydera, Trojanovská 41/4, Horní Suchá, p. René Lodera, U Zastávky 7/1196, Horní
Suchá, Mgr. Jarmilu Brodovou, Hornosušská 72A/1389 a Mgr. Renatu Rzymanovou, Stonavská 17/54, Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, Požární řád obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přijetí obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany
při akcích s účastí nad 200 osob konaných v katastru obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o bývalý sad u základní školy na ulici Těrlické.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo přijetí obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně
z nemovitostí.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo prodej části pozemku parcelní číslo 3065/4, nově označeného jako pozemek parc. číslo 3065/15 v k.ú.
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Horní Suchá firmě Green Gas DPB, a. s., Paskov za cenu 6 280 Kč.

Poznámka: Jedná se o pozemek u degazační stanice v PZF.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 23/462 na poz. parc. č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13,
2716/4, 3129, 3138/59, 1715/2, 1715/3, 2703/20 a 2703/21 v k. ú. Horní
Suchá od ČR – ÚZSVM do majetku obce bez omezujících podmínek.
Poznámka: Jedná se o část potoku Koutňák.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo záměr budoucího prodeje
části pozemku parcelní číslo 1055/1 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové
zóně František zastavěného budoucí stavbou výrobního objektu.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá ve věci úspor energií v obci schválilo
a) instalaci 1 ks regulátoru světelného toku u VO v Obci Horní Suchá
b) postupnou instalaci LED svítidel u nově rozšiřovaného VO v Obci
Horní Suchá
c) záměr vybudování zařízení využívající odpadní teplo z kogeneračních jednotek firmy Green Gas DPB, a. s., v PZF – vyvedení tepelného
výkonu do objektů PZF.

Dvě kogenerační jednotky firmy Green Gas– foto 6. 2. 2009
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo účelovou dotaci TJ dolu Fantišek Horní Suchá, o. s., na odměny trenérů mládežnických družstev
za první polovinu roku 2009 a opravu hrací plochy ve výši 100 000 Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo pořízení změny Územního plánu obce Horní Suchá, jejímž předmětem je převést pozemek parc.č. 1641 v k.ú. Horní Suchá z plochy občanské vybavenosti do plochy
bydlení v rodinných domech a dále převést část pozemků parc.č. 1640
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a 1642 v k.ú. Horní Suchá z ploch občanské vybavenosti a sportu do plochy bydlení v bytových domech.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá zvolilo jako přísedící Okresního soudu
v Karviné pro období 2009 až 2013 p. Annu Sikorovou, nar. 16. 7. 1948,
Černá Cesta 13/513, Horní Suchá.
III.12.21. Zasedání RO dne 9. 7. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila odprodej části starých žulových kostek, které byly odstraněné z bývalých komunikací v Průmyslové zóně
František v Horní Suché, za cenu 5 Kč/ks.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a K JK, stavební údržba, s. r. o., Mickiewiczova 361/2, Karviná–Mizerov, zastoupenou Jozefem Klímem a Česlavem Jeleněm na provedení stavebních prací na akci „Oprava chodníků a schodišť bytových
domů na sídlišti Chrost v Horní Suché“ za cenu 1 124 867,70 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Juliuse Richtra,
Havířov, autora energetického auditu Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace. Po konzultaci s ním bylo konstatováno, že ani žádnou dodatečnou
úpravou projektové dokumentace a energetického auditu nebude dosaženo hodnot požadovaných Operačním programem životního prostředí
pro přidělení dotace. Rada obce proto rozhodla o dalším postupu takto:
výměna oken v vlastních prostředků obce v roce 2009
nové architektonické posouzení členění oken za účelem jejich zjednodušení a zlevnění
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě pro stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché“ uzavřenou mezi
stavebníkem Obcí Horní Suchá a společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 zastoupenou Ing. Břetislavem Boháčem, supervizorem pro výstavbu sítě.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa Daniel Křižánek, Chotěbuzská 808, Albrechtice na práci a dodávku pro zabezpečení svahů a výsadbu
u sportoviště na ul. Těrlické v Horní Suché. Cena díla je 89 654,60 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa Kamil Bunček,
Hlučínská 1078/30a, Ludgeřovice na provedení měření a regulace pro
zařízení kotelny v objektu „Dům seniorů v Horní Suché na ul. Vnitřní“ podle odsouhlaseného technického řešení. Cena části, kde investorem bude Obec Horní Suchá je 65 616,60 Kč vč. DPH.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila zadání veřejné zakázky na poskytování služby „Ostraha Průmyslové zóny František“ uchazeči CENTR
GROUP, a. s., Fialková 1296/4, Praha 10–Záběhlice. Nabídkové ceny
uchazeče: 5 530 044,24 Kč vč. DPH za 48 měsíců, 86 Kč + DPH/hodina (se psem i bez psa), délka splatnosti faktur: 30 dnů.
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa VAPES CE s. r. o.,
Stonavská 51/6, Horní Suchá, na stavbu odvodňovací betonové šachtice
včetně ponorného čerpadla u objektu „Dům seniorů v Horní Suché na ul.
Vnitřní“. Cena stavebně montážních prací je 90 182,43 Kč vč. DPH
– Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. MARPO, s. r. o., 28. října 201, Ostrava na změření a posouzení vlhkosti kostela sv. Josefa v Horní Suché za cenu 4 760 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí služeb k příležitostnému ustájení opuštěných a toulavých psů nalezených na území
Obce Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a p. Janem Tihelkou, Mickiewiczova 2014/84, Karviná.
III.12.22. Zasedání RO dne 23. 7. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila finanční dar Klubu vodního lyžování Havířov na uspořádání závodu evropského poháru GRAND PRIX
OF THE CABLE 2009 ve výši 5 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku mezi Obcí Horní Suchá a Nadací OKD, Prokešovo náměstí
6/2020, 728 30, Ostrava, zastoupena výkonnou ředitelkou Mgr. Blankou Týřovou. Nadační příspěvek pro obec Horní Suchá ve výši 80 000 Kč
je účelově určený na realizaci projektu „Fedrování s folklórem“ 2009.
– Rada Obce Horní Suchá se seznámila s nabídkou fa MARPO, s. r. o.,
na změření vlhkosti a salinity kostela sv. Josefa v Horní Suché za cenu
30 940 Kč vč. DPH a schválila provedení těchto prací.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa Ing. Ladislav Zahradníček, 739 38 Soběšovice 270,
zastoupenou Ing. Ladislavem Zahradníčkem na zpracování projektové
dokumentace pro stavbu „Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu
na ul. Centrum v Horní Suché“ za cenu 1 047 200 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní
Suchá a Ing. Petrem Chlebíkem – PC Projekt, Pěší 2/444, 735 35 Horní Suchá, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce budovy čp. 227/4 na ul. Sportovní v Horní Suché“ za cenu 321 300 Kč vč. DPH.
Poznámka: Dělnický dům.
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– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa KARO inženýrské sítě s. r. o., Železárenská 1267/21,
709 00 Ostrava–Mariánské Hory zastoupenou Kamilem Malínkem, jednatelem společnosti, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu
„Chodník podél ul. 6.srpna v Horní Suché“ za cenu 896 370 Kč vč DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 714/31, 719 00
Ostrava–Kunčice, IČ 25855581 zastoupenou Miroslavem Jankem, jednatelem společnosti, na dodávku stavebně montážních prací pro stavby „Ul. Zelená, odvodnění u zemědělského areálu Pašůvka v Horní Suché“ a „Oprava povrchu ul. Zelená a ul. Končinovka v Horní Suché“
za cenu 1 997 616 Kč vč. DPH.
– Rada obce schvaluje smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem Obcí
Horní Suchá a společnosti VS PROJEKT s. r. o., Na Obvodu 45/1100,
703 00 Ostrava–Vítkovice, zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem jednatelem společnosti pro zpracování projektové dokumentace na stavby:
1) „Stavební úpravy stávající MK ul. Starodvorská vč. odvodnění v Horní Suché za cenu 77 000 Kč + DPH 19 % 14 630 = 91 630 Kč vč. DPH.
2) „Stavební úpravy stávající MK ul. Kaštanová vč. odvodnění v Horní Suché za cenu 77 000 Kč + DPH 19 % 14 630 = 91 630 Kč vč. DPH.
3) „Stavební úpravy stávající MK ul. Palarenská vč. odvodnění v Horní Suché za cenu 77 000 Kč + DPH 19 % 14 630 = 91 630 Kč vč. DPH.
4) „Stavební úpravy stávající MK ul. Parková vč. odvodnění v Horní
Suché za cenu 77 000 Kč + DPH 19 % 14 630 = 91 630 Kč vč. DPH.
5) „Stav. úpravy vč. odvodnění stávající MK spojnice ul. Vnitřní – ul.
Vnitřní v Horní Suché za cenu 42 000 Kč + DPH 19 % 7 980 = 49 980 Kč
vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o nájmu na pozemek parc.
č. 3158/1 v k.ú. Horní Suchá mezi Obcí Horní Suchá a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, jednající prostřednictvím své organizační jednotky – správce majetku: Správou dopravní cesty Ostrava se
sídlem Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zastoupené Ing. Jaroslavem
Adamcem, ředitelem SDC Ostrava pro provádění stavby „Most přes
trať na ul. 6. srpna v Horní Suché“. Roční nájemné činí 7 535,50 Kč
vč. DPH s tím, že bude zaplaceno poměrné nájemné za období 09/2009
až 11/2009.
– Rada obce Horní Suchá schválila nákup motorové sekačky ALKO, typ
„Silver 46 BRV COMFORT“ za cenu 11 960 Kč vč. DPH pro PZF.
72

– Rada obce Horní Suchá schválila darovací smlouvu mezi Obcí Horní Suchá a Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p. o. Dělnická 1132/24,
736 01 Havířov zastoupenou Ing. Janem Ferencem, ředitelem nemocnice ve výši 5 000 Kč. Dar bude použit na zakoupení průtokového cytometru pro hematologické centrum.
III.12.23. Zasedání RO dne 6. 8. 2009
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na výrobu 2 ks uzamykatelných venkovních vývěsek (úřední deska) dle návrhu Ing. arch.
J. Starého včetně jejich montáže, osvětlení, vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení a napojení na veřejné osvětlení pro stavbu „Horní Suchá – úřední deska“ fa Stanislav Janczyk, Zámečnictví,
Čtvercová 882/13, Horní Suchá, za cenu 47 088 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila pronájem reklamní plochy na stěně před
kanceláří stavebního úřadu v I. NP budovy Obecního úřadu o velikosti
cca 95/62 cm (0,59 m2) pro umístění informační tabule(nástěnky) p. Pavlu
Knop – Kostkovi, Hasičská 1041, Šenov za cenu 3 600 Kč ročně + DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene,
které spočívá v uložení plynovodní přípojky pro rodinný dům čp. 1407
na ul. Lesní v Horní Suché, v pozemku parc.č. 3161/32 v k.ú. Horní Suchá, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá jako povinnou z věcného břemene a SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, Ostrava jako oprávněnou
z věcného břemene, za cenu 2 000 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila pojistnou smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance
Group, Templová 747, Praha 1 v rozsahu živelní pojištění, na sportovní
hřiště u ZŠ na ul. Těrlické 969, Horní Suchá ve výši 7 056 Kč za rok.
– Rada Obce Horní Suchá schválila ukončení nájmu bytu k 31. 10. 2009
neprodloužením smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+3 bývalé I. kat.
Pavlíně Bardoňové a Danielovi Bardoňovi, Lokalitní 1179/2 v obci
Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá schválila ukončení nájmu bytu č.3 ke dni
30. 9. 2009 o velikosti 1+2 bývalé I. kat. pana Adama Tomana, K Prádlu 1015 v obci Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila Pojistnou smlouvu TREND 07 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Kooperativa pojišťovnou a. s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617 na pojištění odpovědnosti za škodu. Roční pojistné 18 204 Kč. V této částce je zahrnuto roční pojistné
ve výši 4 098 Kč na krytí odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdra73

ví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a Sdružením R ychlík, zastoupenou R ychlíkem Romanem a to na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Výměna oken – sídliště Chrost“ v bytových domech č.p. 1177, 1178,
1179, 1180 a 1181 v Horní Suché““ za cenu 2 359 526 Kč včetně DPH.

Poznámka: Dům je v majetku obce a nachází se na ulici Lokalitní.

– Rada obce Horní Suchá schválila znění smlouvy o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a AKTÉ spol. s r. o., Kvítková 248, Zlín zastoupenou Ing. Jaroslavem Polínkem na dodávku a zprovoznění 1 ks regulátoru na RVO na ul. Centrum v Horní Suché za cenu 186 300 Kč vč.
DPH.
III.12.24. Zasedání RO dne 13. 8. 2009
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Kamilem Bunčkem, Ludgeřovice, Hlučínská 1078/30a,
IČ 63709091 pro akci „Měření a regulace pro kotelnu Dům seniorů
v Horní Suché“ za cenu 65 617 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Vyvedení tepelného výkonu z K GJ č. 1–3 do Průmyslové zóny František v Horní Suché“ spol. PROJEKT 2010, Ruská
43, Ostrava–Vítkovice za cenu 555 000 Kč bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy mechanické a zámečnické dílny na parc.č. 1055/35 a 1055/36 v PZ František v Horní Suché“ spol.
PROJEKTSTUDIO EUCZ , s. r. o., Spartakovců 6014/3, Ostrava–Poruba za cenu 1 312 570 Kč vč. DPH.
III.12.25. Usnesení ze zasedání ZO dne 13. 8. 2009
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
informace z jednání Finančního výboru
informace z jednání Kontrolního výboru
informace z jednání Výboru pro životní prostředí
zprávu o sledování intenzity průjezdu kamionů po silnici II/474 ul.
Těrlická
informace z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny
informace k dluhu spol. InnovaPlast s. r. o.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 100 000 Kč obci Hodslavice, okr. Nový Jičín.
Poznámka: Jednalo se o pomoc po povodních.

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo úpravu rozpočtu č. 4/2009,
kterou se celkový objem rozpočtu se zvyšuje o 750 000 Kč. Současně
pověřilo Radu Obce Horní Suchá provést operativní změnu položky
3113/5331 dle výsledku dohadovacího řízení u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Poznámka: Jednalo se o navýšení neinvestičního příspěvku pro českou základní školu.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Darovací smlouvu uzavřenou
mezi Obcí Horní Suchá a Českou Republikou – Krajským ředitelstvím
policie Severomoravského kraje, 30. dubna 24, Ostrava, zastoupenou
plk. Ing. Bc. Milošem Pollakem, vedoucím územního odboru vnější služby Karviná IČ 75151502 na poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč
na nákup pohonných hmot pro Obvodní oddělení PČR Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1292/2 a části pozemku parc. č. 1295 v k. ú. Horní Suchá.

Poznámka: jedná se o pzemky vedle budoucího bytového domu na ulici Stonavská.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo vyhlášení záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá o výměře cca 1529 m2.
Poznámka: Jedná se o pozemek v PZF – sběrné suroviny.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru části pozemku parc. č. 263/1 nově označeného geometrickým plánem jako pozemek parc. č. 263/6 v k.ú. Horní Suchá od paní Mgr. Anny Moroniové
do majetku obce.
Poznáka: Jedná se o pozemek na ulici Centrum.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru části pozemku
parc. č. 270 nově označeného geometrickým plánem jako pozemek parc.
č. 270/2 v k.ú. Horní Suchá od manželů Štixových do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Centrum.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru části pozemku
parc. č. 24 nově označeného geometrickým plánem jako pozemek parc.
č. 24/2 v k.ú. Horní Suchá od paní Marie Fismolové a pana Josefa
Pastuchy do majetku obce.
Poznámka: jedná se o pozemek na ulici Centrum.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru části pozemku
parc. č. 23 nově označeného geometrickým plánem jako pozemek parc.
č. 23/2 v k.ú. Horní Suchá od paní Marie Fismolové a pana Radomíra
Krále do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Centrum.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru části pozemku
parc. č. 21 nově označeného geometrickým plánem jako pozemek parc.
č. 21/2 v k.ú. Horní Suchá od paní Evy Balonové a paní Hildegardy Zástavové do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Centrum.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení spoluvlastnického
podílu 4/371 na pozemcích parc. č. 351/7, 358, 1023/11, 1036/9, 1036/10,
1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4, 3140/5, 3138/44,
3138/45, 3138/46, 3138/47 a 3138/48 v k. ú. Horní Suchá od pana Evžena Hrona za cenu 5 000 Kč do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o potok Sušanka.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/88 na pozemcích parc. č. 1716/6, 1724/3, 1761/15, 1761/21,
1774/6, 2823/2, spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích parc.
č. 1761/5, 1761/10, 1761/17, 1761/19, 1761/20, 1774/5 a spoluvlastnického podílu 1/22 na pozemku parc. č. 2833/3 v k. ú. Horní Suchá od paní
Evženie Sztablové do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci Volontérská.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnického
podílu 1/88 na pozemcích parc. č. 1716/6, 1724/3, 1761/15, 1761/21, 1774/6,
2823/2, spoluvlastnického podílu 1/88 na pozemku parc. č. 2833/3 v k. ú.
Horní Suchá od pana Oto Rzymana do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci Volontérská.

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá:
a) schválilo zadání Změny č. 1 územního plánu obce Horní Suchá
b) vzalo na vědomí způsob vyhodnocení požadavků a podnětů podaných při
projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu obce Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá:
a) schválilo zadání Změny č. 1 Regulačního plánu „Regenerace kolonie
finských domků – Horní Suchá–Podolkovice“
b) vzalo na vědomí způsoby vyhodnocení požadavků podaných při projednání návrhu zadání Změny č. 1 Regulačního plánu „Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá–Podolkovice“ a způsob jejich zapracování do tohoto návrhu zadání.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo převzetí dvou drobných vodních toků pravobřežních přítoků Sušanky č. 2– 03– 01– 071 do správy
Obce Horní Suchá. (Těšiňok, TJ)
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá ukládá Výboru pro národnostní menšiny:
d) prověřit, zda Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje bude
reagovat na novelizaci vyhlášky č. 507/2007 Sb.,
e) prověřit, jak bude postupovat Správa železniční dopravní cesty Ostrava při osazování dvojjazyčných nápisů na zastávce Českých drah
v Horní Suché a možnosti financování této akce,
f) spolupracovat s vedením Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá s cílem zabránit snižování počtu žáků, kteří přicházejí do II. stupně ZŠ z okolních obcí
g) řešit problém integrace rómského etnika do společnosti zejména v oblasti školního a předškolního vzdělávání
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá usnesení č. 11 ze dne 21. 8. 2008, kterým projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 575/9
v k. ú. Horní Suchá z majetku České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
Obce Horní Suchá doplnilo o schválení omezujících podmínek:
1) Nabyvatel se zavazuje pozemek parc. 575/9 v katastrálním území
Horní Suchá, obec Horní Suchá (dále jen převáděná nemovitost), užívat pouze k níže uvedeným účelům souvisejícím s plněním veřejných
úkolů nebo k plnění veřejné služby, kterou obec vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost, nezcizit je a nevyužívat je ke komerčním
nebo jiným výdělečným účelům ani je nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí. Pozemek parc.
č. 575/9 slouží jako veřejně přístupná účelová místní komunikace IV.
třídy – chodník č. 11d, který je v majetku obce Horní Suchá. Část pozemku mezi chodníkem a silnicí je zatravněná udržovaným trávním
porostem.
2) Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich a v případě, že se převáděná nemovitost stane před uplynutím shora uvedené
lhůty pro tento ve smlouvě stanovený účel pro nabyvatele nepotřebná
a nabyvatel ji nevyužije ani k možnému jinému druhu veřejné služby,
např. k výchově, vzdělávání, podpoře vědecké činnosti, veřejné sportovní nebo kulturní činnosti, ochraně veřejného zdraví, nebo k provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních slu77

žeb, ani k péči o životní prostředí a o přírodu, nebo k zajištění požární
ochrany a bezpečnosti obyvatel a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je obec povinna plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou převáděná nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s převáděnou nemovitosti dle svého uvážení.
3) Nabyvatel se výslovně zavazuje k tomu, že pokud dojde k porušení
omezujících podmínek, že tuto skutečnost převodci ve stanovené lhůtě
písemně oznámí. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany
sjednaly smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. Nabyvatel vyrozumění provede ve lhůtě 15 dnů poté, kdy zjistí porušení omezujících podmínek.
Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
4) Bude– li zjištění výše uvedené sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými
náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Úhradu provede nabyvatel
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
5) Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty 10 let ode dne nabytí
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
6) Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty 10 let ode dne nabytí předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si
smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za příslušný
rok. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej části pozemku parc.č. 1055/1 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František spol.
Jaroslav Kübl, Čelakovského 1594/2b, Havířov–Podlesí, IČ 73243485
za cenu v místě a čase obvyklou, dle znaleckého posudku, nejméně však
za 250 Kč /m2 s tím, že se jedná pouze o plochu pozemku v budoucnu zastavěnou budovou budoucí průmyslové haly. K vlastnímu prodeji může
dojít po zápise rozestavěné budovy do katastru nemovitostí.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo budoucí prodej části pozemku
parc.č. 1055/1, 1055/76, 1055/50 a 1055/40 v k.ú. Horní Suchá v Prů78

myslové zóně František spol. SWP Trading a. s., Sokolovská 6181/18a,
Ostrava–Poruba, za cenu v místě a čase obvyklou, dle znaleckého posudku, nejméně však za 250 Kč/m2 s tím, že se jedná pouze o plochu pozemku v budoucnu zastavěnou stavbami objektů výrobního závodu. K vlastnímu prodeji může dojít po kolaudaci staveb průmyslových objektů.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání – „Nemovitostí“ na rekonstrukci objektů bez čp. na pozemcích parc.č. 1055/35 a 1055/36 v k.
ú. Horní Suchá v průmyslové zóně František.
III.12.26. Mimořádné zasedání RO dne 22. 8. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a fa VELK s. r. o., Přímá 6/1285, Horní Suchá, zastoupenou Romanem Vitošem, jednatelem a to na provádění klempířských a pokrývačských prací pro zakázku „ Nátěr plechové střechy objektu Policie ČR, Stonavská 365, Horní Suchá“ za cenu
276 140 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá souhlasí s udělením výjimky pro školní rok
2009/2010 v počtu žáků v 6 třídách Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace,
Těrlická 407, Horní Suchá, a to na počet 66 v 6 třídách. Celkem je snížen počet žáků o šest v šesti třídách této Základní školy.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a fa Projekt 2010, s. r. o., Ruská 43, Ostrava – Vítkovice zastoupenou Ing. Ivanem Nevyjelem, ředitelem společnosti a prokuristou na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu
„Vyvedení tepelného výkonu z K GJ č. 1–3 do Průmyslové zóny František v Horní Suché“ za cenu 660 450 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila navýšení ceny za pronájem badmintonového kurtu ve Sportovní hale v Horní Suché od 1. 9. 2009 na částku 140 Kč/hod. Pro registrované hráče Havířovské badmintonové ligy
se cena zvýhodňuje na 120 Kč/hod.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s udělením výjimky v počtu žáků
mateřské školy ve 4 třídách Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá, a to takto:
1. třída: 28 dětí
2. třída: 28 dětí
3. třída: 28 dětí
4. třída: 28 dětí
79

Celkový počet žáků Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace vzroste na 112 žáků ve čtyřech třídách Mateřské školy.
III.12.27. Zasedání RO dne 3. 9. 2009
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Florbalového klubu Horní Suchá Ing. Sládka a p. Petra Krucinu k projednání jejich žádosti o poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč:
- pátý největší oddíl na Severní Moravě
- klub zajišťuje chod již 9 mužstev, tří mužských, čtyř mládežnických
a dvou ženských
- systém soutěží žáků je už v turnajích, ne jednotná celoroční liga
- 142 registrovaných (aktivních) členů s licencí
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Mgr. Miroslawa Kazimierze, faráře Římskokatolické farnosti v Horní Suché a Ing. arch.
Bobka, zástupce spol. Marpo k projednání řešení vlhkosti zdiva kostela:
- bylo provedeno odkopání kostela a drenáž, tyto opatření výrazně snížily vlhkost zdiva
- přecházející měření vlhkosti nebylo moc přesné – princip měření vodivosti u zasolené omítky nepřesný
- provedeno měření na jiném principu (10–15 cm vrty do stěn, odběr
vzorků, vážení, vysušení a znovu zvážení, dvě sondy do podlahy)
- ze vzorků bylo zjištěno, že na přední straně kostela (vstup) dochází
ke vzlínání vody do výše 1 m z důvodu nepřítomnosti okapů věže. Ostatní vzorky v pořádku kromě 5–ti ze severní strany
Navržené řešení:
- navržené řešení předchozí firmou nebylo doporučeno – podřezáním
zdí by mohlo dojít k narušení klenby kostela a zejména freskové malby
- zajistit odvětrávání zdí nad zemí
- odsekat vnější omítku do výše soklu
- doporučení obložení soklu kamenným obkladem, který by „dýchal“,
tzn. s mezerou mezi zdí a obkladem
- provést sanační úpravy interiéru 60 cm nad podlahu, dát sanační
omítku a vrty k odvětrávání. Celé opatření spočívá v tom, aby vlhkost
podlahy byla co nejrychleji odvedena ven z kostela
Postup prací a úkoly:
- od soklu se může s omítkou dělat, na co postačí finanční prostředky,
nejlépe odstranit břízolit a udělat novou hladkou omítku. Nebo opískovat břízolit a zastěrkovat. Názor architekta je snést současnou omítku
(nemuselo by se povést barevné sjednocení fasády)
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- nutnost vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr
a rozpočtu
- zařadit do následující úpravy rozpočtu náklady na letošní práce (PD)
- farnost obdržela dotaci, kterou je třeba využít. Jedná se o 300 000 Kč
čerpání zřejmě jenom v letošním roce
Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku pro vypracování
projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu spol. MARPO s. r. o.
Ostrava za cenu 53 550 Kč vč. DPH.
Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a SE– MO Data s. r. o., Sirotčí 605/10, Ostrava, zastoupenou Martinem Sedlářem, jednatelem na plnění:
a) programování internetové aplikace za cenu 64 824 + DPH
b) úpravy a doplňování internetové aplikace za cenu 730 Kč + DPH
za hodinu práce
c) hostingové služby za cenu 400 Kč + DPH měsíčně
d) zajištění technické správy a platné registrace domény hornisucha.cz
za cenu 290 Kč + DPH ročně
Rada obce schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi SWP
Trading a. s., Sokolská 6181/1a, 708 00 Ostrava–Poruba, zastoupená
Ing. Martinem Piperkem, předsedou představenstva a GŘ a Ing. Josefem Kočím, místopředsedou představenstva a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem místností č. 106a, 106b, 108, 109, 110 v západním křídle objektu č. p. 1370/5 v PZF za cenu 52 728 Kč + 19 % DPH/rok.
Rada obce schválila Smlouvu o ostraze uzavřenou mezi GALUSZKA Jan – GALVEOS, Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, zastoupený Ing. Janem Galuszkou a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je ostraha pronajatého objektu bez č. p. umístěného na pozemku
parc. č. 1058/3 v PZF za cenu 700 Kč/měsíc + 19 % DPH.
Rada obce Horní Suchá schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Obce Horní Suchá s regulovaným nájemným na částku 28,59 Kč/m2/měsíc od 1. 1. 2010.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a PROJEKTSTUDIO EUCZ , s. r. o., Spartakovců 6014/3, Ostrava–Poruba, IČ 27787443 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy mechanické a zámečnické dílny na parc. č. 1055/3 a 1055/36 v PZ František v Horní Suché“ za cenu
1 312 570 Kč vč. DPH.
Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a JUBAR, spol. s r.o., Stonava 842, Stonava,
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IČ 47680644 zastoupenou Karlem Jurčagou jednatelem společnosti
na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Komunikace, propojení ul. Finská a ul. Vnější v Horní Suché“ a „Účelová komunikace
u Pizzerie v Horní Suché“ za cenu 1 721 012,– Kč vč. DPH.

Účelová komunikace u Pizzerie– pohled ze severu– stav 2. 12. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Účelová komunikace U Pizzerie“.
– Rada Obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou Ladislavem Čečotkou jednatelem společnosti na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy Klubu hornických
důchodců na parc. č. 180/2 v Horní Suché“ za cenu 2 517 298 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprácí fa KARO
inženýrské sítě s. r. o., Železárenská 1267/21, Ostrava–Mariánské Hory
na provedení stavebních prací pro stavbu „Chodník podél ul. 6.srpna v Horní Suché“ a to: výměna kanalizačního potrubí dl. 8 m, betonáž uliční vpusti a čištění stávajícího potrubí za cenu 31 225,75 Kč vč.
DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila „Specifikaci projekčních a inženýrských prací pro realizaci stavby „Projekt regenerace a rozvoje PZ – František v Horní Suché“ v období 1–11/2009, za cenu 96 400 Kč + DPH.
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s výsledky výběrového řízení
na veřejnou zakázku provedení stavby „Jímání a akumulace odvodu
dešťových vod v části areálu ZŠ na ul. Těrlické v Horní Suché pro za82

vlažovací systém školního hřiště“, kdy nejvyšší cenová nabídka byla podána ve výši 2 079 070,50 Kč. Tato cena výrazně převyšuje částku určenou k tomuto účelu v upraveném rozpočtu obce. Po srovnání užitné
hodnoty díla a jeho ceny (příp. návratnosti investice) bylo rozhodnuto
tuto v projektovaném rozsahu neprovádět. Pro závlahu se jeví zbytečně drahé jímání a akumulace dešťových vod. Po zrušení akumulačních
nádrží a dešťové kanalizace je však také zbytečné přivádět pitnou vodu
pro závlahu ze značné vzdáleností od u. Těrlické. Rada obce tedy rozhodla odmítnout veškeré nabídky uchazečů a nezadávat zatím tuto veřejnou zakázku. Nutno prověřit možnost odběru pitné vody z budovy
školy (nejkratší cestou), dořešení podružného měření, dohody s SmVaK
a. s. o (ne)úhradě stočného a výrazném zmenšení nádrže pro závlahovou vodu a jejím umístění co nejblíže zavlahovanému hřišti.
III.12.28. Zasedání RO dne 15. 9. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a KARO inženýrské sítě s. r. o., Železárenská
1267/21, Ostrava zastoupenou Kamilem Malínkem, jednatelem společnosti pro stavbu „Chodník podél ul. 6. Srpna v k. ú. Horní Suchá“, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o stavební práce požadované zadavatelem za cenu 31 225,50 Kč vč. DPH.

Dokončený chodník
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Dokončený chodník podél ulice 6. srpna“.
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– Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714,
Ostrava zastoupenou Miroslavem Jankem, jednatelem, který se prodlužuje termín dokončení stavby „Ul. Zelená, odvodnění zemědělského areálu Pašůvka v Horní Suché“ a „Oprava povrchu ul. Zelená a ul.
Končinovka v Horní Suché“ do 31. 10. 2009.

Ulice Končinovka– pohled z jihu
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Ulice Končinovka“.
– Rada obce schválila smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Speciální technologie, s. r. o., Hlubinská 917/20, Ostrava, zastoupenou Ing. Michalem Bieleszem, jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je dodávka
pitné vody a odvádění odpadních vod za cenu:
vodné 29,32 + 9 % DPH
stočné 24,88 + 9 % DPH
– Rada obce schválila smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi společností MaDeX, s. r. o., Dětmarovice
č. 109, Dětmarovice, zastoupenou Jaromírem Mazurkem, jednatelem
společnosti a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je dodávka pitné
vody a odvádění odpadních vod za cenu:
vodné 29,32 + 9 % DPH
stočné 24,88 + 9 % DPH
Průběh hlasování 5 pro
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– Rada Obce Horní Suchá schválila zvýšení nájemného na 28,59 Kč/m2/
měsíc od 1. 1. 2010 v domech na ulici Chrost č.p.1177, 1178 a v domech
na ulici Lokalitní čp. 1179, 1180, 1181 v Obci Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá schválila zvýšení nájemného na 28,59 Kč/m2/
měsíc od 1. 1. 2010 v bytech č.1, 2, 5, 7 a 9 v domě na ulici Sportovní 1306 a v bytech č.1–11 v domě na Sportovní 1345 v Obci Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá Rada schválila zvýšení nájemného
na 28,59 Kč/ m2/měsíc od 1. 1. 2010 v bytech č.1, 2, 3 a 5 v domě na ulici Těrlické č.p. 424 v Obci Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá o zakoupení ojetého dopravního vozidla typu FORD
Tranzit za částku cca 150 000 Kč a pověřila p. Josefa Žerdíka zjištěním
ceny nového vozidla stejného typu.
– Rada obce Horní Suchá projednala požadavek výjezdní jednotky Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá a souhlasila s umístěním dopravní značky „Pozor výjezd hasičských vozidel“ na křižovatce ul. Těrlická
a Centrum.
III.12.29. Zasedání RO dne 1. 10. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila instalaci dopravních značek v jazyce
národnostní menšiny. Dopravní značky s nápisem „Sucha Górna“ budou umístěny u silnic ul. Dělnická, Těrlická, Osvobození a Stonavská,
vždy pod dopravní značkou „obec“ a „konec obce“. Dále schválila podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Prymuse:
1) vyslechla následující informace:
- od 1. 9. se zvedl počet žáků ve škole, přibyl 1 nový žák, 67 žáků + 34
v MŠ (rekordní počet)
- od 1. 10. odchází jedna žákyně 1. ročníku do přípravné třídy
na Gen. Svobody, takže fyzicky bude 66 žáků, ale papírově 67 žáků
- bude den otevřených dveří pro zájemce o studium zejména z okolních
obcí
- zřízení nových kroužků (turistický, sportovní bridge, kulinářský…)
13 kroužků, kroužky nejsou finančně zajištěny a ředitel potřebuje finanční navýšení pro rok 2009/2010 ve výši 92 tis.Kč na nákup materiálu, cestovné, startovné a 130 tis.Kč mzdové prostředky za vedení kroužků, budou uzavřeny dohody o provedení práce za odpracované hodiny
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- RO souhlasí s úhradou za vedení a provoz kroužků z rezervního fondu
- Návrh starosty – uvolnit 87 000 Kč z rezervního fondu pro krytí nákladů roku 2009. Pro rok 2010 bude požadavek zohledněn u tvorby rozpočtu
- Velmi dobrá spolupráce z ČZŠ a společné akce (sokolníci, kouzelník,…)
2) Plnění úkolů
Úkoly stálé:
a) Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů – předložena tabulka
b) předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – předloženy výsledky hospodaření
c) písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové
d) pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO
e) materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu
- vytvoření podmínek pro založení tanečního kroužku při ZŠ (viz zpráva ředitele ZŠ) nebyl předložen návrh vytvoření podmínek k založení tanečního kroužku při ZŠ jako líhně pro soubor SUSZANIE
Návrh řešení úbytku žáků:
- Ředitel navrhuje bojovat o každého žáka z obce i okolních obcí, zpestřit nabídku zájmových kroužků, pro MŠ byl zajištěn rodilý mluvčí pro
výuku v jazyce anglickém, organizování společných akcí pro žáky z polských škol ze Stonavy, Albrechtic, Horní Suché, popř. Těrlicka a tím dostat do povědomí lidí, že škola v Horní Suché je jejich přirozenou spádovou školou, v listopadu uspořádá škola den otevřených dveří, kde
chce prezentovat možnosti a vybavení školy, větší propagaci školy v tisku a médiích, vedení místních občanů k patriotismu, vytvořit podmínky k založení tanečního kroužku při ZŠ
- ředitel školy předloží návrh řešení ranního provozu školní družiny,
včetně ekonomické náročnosti, pokrytí pracovními úvazky a návrhem
finančního krytí – návrh byl předložen a RO rozhodla o umožnění a dofinancování ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, podmínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolupráci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů. RO navrhuje úpravu školného a rozhodla o poplatku za ranní družinu ve výši 250 Kč
a odpolední družinu ve výši 125 Kč, celodenní družina bude rodiče stát
375 Kč měsíčně
- zařazení chodníku vedoucího od budovy čp. 424 k chodníku u kostela
na ul. Sportovní do seznamu investičních akcí a velkých oprav
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–
–

–

–

3) Úkoly nové:
- prezentovat školu v médiích a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce s obcí, koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, využívání nového sportoviště a Sportovní
haly, propagovat stabilitu, kvalitu a finanční možnosti obce, propagací
školy zvyšovat zájem o studium na škole
- zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, podmínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolupráci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů. Školné je stanoveno
za ranní družinu ve výši 250 Kč a odpolední družinu ve výši 125 Kč, celodenní družina bude rodiče stát 375 Kč měsíčně.
Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn
za 3. čtvrtletí 2009 ve výplatním termínu za září 2009 řediteli základní
školy Mgr. Prymusovi ve výši 8 000 Kč.
Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč paní Marii Schurovcové – pro opatrovance Jana Stankoviče,
trvale bytem Horní Suchá, Vnitřní 833, na zakoupení otopu, z důvodu
nepříznivé sociální situace.
Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
20 000 Kč Občanskému sdružení Podané ruce, o. s. – Projekt OsA Frýdek Místek, Zborovská 465, 738 02 Frýdek Místek, IČ 70632596, zastoupenému Helenou Fejkusovou, ředitelkou projektu.
Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilonu Chalupovou a:
1) vyslechla následující informace:
- činnost školy za období od konce června do konce září 2009
- vyčíslení skutečných finančních nákladů na ranní provoz školní družiny
- rozpočet a jeho čerpání k 31. 8. 2009
- sdělení o zamítavém stanovisku Magistrátu města Havířova k žádosti o zvýšení ukazatele prostředků na platy. Rada obce proto nebude provádět krácení a příspěvek bude zaslán škole v plné schválené výši
- všechny svody jsou zaústěny do kanalizace a nepodmáčí objekt ŠJ
- bio firma provedla odstranění bakterií v odpadech a tělocvičně
- Mgr. Tomíčková zahájila studium výchovného poradce
- Přístupy pro datové schránky přišly a musí se opravit jméno statutárního zástupce
- Pirochta dodal všechny revize
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- Družební škola Gelnica nereaguje na kontakty a neúčestní se konaných akcí
Den otevřených dveří bude v ZŠ v prosinci
2) Plnění úkolů
Úkoly stálé:
a) Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů – předložena – tabulka
b) předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – předloženy výsledky hospodaření
c) písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové
d) pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO
e) materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu
Úkoly z minulých rad:
– prověření možnosti získání dotace na tepelná čerpadla a zajištění
zpracování studie proveditelnosti – energetický audit zadala obec a auditor doporučil kondenzační kotle
– výměna stávajících plynových kotlů ÚT ve škole, po vyhodnocení alternativních zdrojů – energetický audit doporučil výměnu stávajících
kotlů za kotle kondenzační– výměna kotlů bude provedena podle možnosti čerpání dotace a schválení v rozpočtu
– sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení
– vyhodnotit náklady na energie a upravit chybu v rozpočtu – provedena úprava rozpočtu
– zpracování ekonomického vyhodnocení vhodných systémů vytápění
a návrhu změny topného média pro budovu ZŠ – byl zpracován energetický audit zadaný obcí a obec podala žádost o dotaci do vyřešení dotace nerealizovat
3) Úkoly nové:
- zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, podmínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolupráci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů. Školné je stanoveno
za ranní družinu ve výši 250 Kč a odpolední družinu ve výši 125 Kč, celodenní družina bude rodiče stát 375 Kč měsíčně.
– Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení odměn za 3. čtvrtletí 2009
ve výplatním termínu za září 2009 ředitelce základní školy Mgr. Iloně
Chalupové ve výši 15 000 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor o celkové výměře 40,8 m2 pro provozování bufetu v objektu č. p. 1370/5 v PZF
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v Horní Suché nájemci Bulva Luboš, Dr. Glazera 1216/13, Horní Suchá, za cenu 590 Kč/m2/rok.
– Rada obce Horní Suchá schválila Organizační řád Obce Horní Suchá
s účinností od 1. 10. 2009.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku VS Projekt, s. r. o.,
Na Obvodu 45/1100, Ostrava–Vítkovice na zpracování projektové dokumentace pro stavby:
a) „Přechod pro chodce přes ul. Osvobození u křižovatky s ul. Stonavskou v Horní Suché“
b) „Zástavka MHD u restaurace Na Císařství v Horní Suché“.
Cena projektových prací pro územní a stavební řízení včetně vyřízení
příslušných povolení a rozhodnutí je 103 530 Kč vč. DPH.
III.12.30. Zasedání RO dne 13. 10. 2009
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Florbalového klubu
Horní Suchá ze dne 8. 10. 2009 o poskytnutí příspěvku na dopravu
a schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč účelově vázanou na dopravu na mezinárodní florbalový turnaj do Nižné (Slovensko).
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 5/2009. Příjmy se
zvyšují o 950 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 560 tis. Kč. Financování se snižuje o 390 tis. Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o složení jistoty uzavřenou
mezi Obcí Horní Suchá a DIAMO, s. p., o. z. ODRA, Sirotčí 1145/7,
Ostrava, zastoupený Ing. Josefem Havelkou, vedoucím o. z. ODRA.
Jedná se o složení částky 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s převodem budovy těžní věže Skip F4 na obec
– Rada Obce Horní Suchá schválila Darovací smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a ČR – Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje, zastoupená plk. Ing. Bc. Milošem Pollakem. Obec Horní Suchá touto smlouvou daruje 4 kusy kancelářských židlí pro využití Policií ČR, Obvodnímu oddělení Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3 000 Kč p. Evženii Sztablové, Koperníkova 9/1584, Český Těšín.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí
Horní Suchá a VS Projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava–Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem na zpracování projektové dokumentace pro stavby „Přechod pro chodce přes ul. Osvobození u křižovatky s ul. Stonavskou v Horní Suché“ a „Zástavka MHD u restaurace Na Císařství v Horní Suché“. Cena projektových prací je 103 530 Kč vč. DPH.
89

– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí
Horní Suchá a fa LINEPLAN s. r. o., 28. října 168, Ostrava–Mariánské Hory, zastoupenou Ing. Radimem Čechem jednatelem společnosti na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475 v Horní Suché“. Cena projektových prací je
891 310 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí
Horní Suchá a fa MEROPS spol.s r.o., Strojnická 374, Český Těšín, zastoupenou Ing. Jiřím Wawrzyczkem, jednatelem společnosti na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Výměna oken a vstupních
dveří ZŠ polská na ul. Těrlické v Horní Suché“. Cena stavebně montážních prací je 2 646 137 Kč vč. DPH.
III.12.31. Mimořádné zasedání RO dne 22. 10. 2009
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami při otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Most ev.č. MK– 4 přes
zrušenou železniční vlečku na ul. Firlovka v Horní Suché“ a rozhodla
o zadání této zakázky spol. OKD Doprava a. s. za cenu 1 844 035,90 Kč
vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Ateliér S2 – ing.arch. Josef Starý, Hrabinská 10, Český
Těšín, IČ 43563791, na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu obce
Horní Suchá“, za cenu 282 800 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Ateliér S2 – ing.arch. Josef Starý, Hrabinská 10, Český
Těšín, IČ 43563791, na zpracování Změny č. 1 regulačního plánu „Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá–Podolkovice“, za cenu
132 900 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila uplatnění námitky k návrhu Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje:
- V souladu s platnou směrnicí EU v návrhu koncepce nakládání s komunálními a jim podobnými odpady – neuvádět jako prioritní likvidaci komunálního odpadu v zařízení na termické využití odpadů.
- Lokalita spalovny odpadů – energetického zdroje – neuvádět jako prioritní lokalitu OZO v Ostravě.
- Neumisťovat spalovnu do konkrétní lokality bez konkrétního řešení
systému nakládání s odpady v kraji, zejména využití a zpracování vytříděných složek komunálního odpadu.
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- Návrh na zrušení koridoru pro přeložku silnice Životice – Český Těšín
(D32).
- Vyjmutí stavby přeložky silnice Životice – Český Těšín (D32) z veřejně
prospěšných staveb.
III.12.32. Usnesení ze zasedáni ZO dne 22. 10. 2009
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
- informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
- informace z jednání Kontrolního výboru
- informace z jednání Výboru pro životní prostředí
- zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná
ze dne 29. 5. 2009
- zprávu o sledování intenzity průjezdu kamionů po silnici II/474 ul.
Těrlická
- petici za bezpečnost provozu a lepší životní prostředí na ul. Stonavské
v Horní Suché.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo tyto úkoly a okruhy činnosti
Výboru pro životní prostředí:
- sledovat provoz a rozšiřování skládky Depos, a. s. na území obce
- odvádění a čištění odpadních vod na území obce Horní Suchá včetně
komunikace s občany
- odpadové hospodářství obce Horní Suchá
- KIC Barbora – monitorování záměru a jeho dopadu na obec Horní
Suchá
- Informátor – stálá rubrika pro životní prostředí (obnovitelné zdroje,
zateplování objektů, ochrana ovzduší…)
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace Florbalovému klubu Horní Suchá ve výši 95 000 Kč na pronájem sportovišť, dopravu a sportovní vybavení.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace na 2. pololetí roku 2009 TJ dolu František Horní Suchá ve výši 75 000 Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo změnu účelu využití dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Obcí Horní Suchá
a TJ dolu František Horní Suchá: částka 25 000 Kč se převádí z položky oprava hřiště na opravu kotle.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemků
parc. č. 464/1, 464/11, 3138/12, 3138/13, 3138/14, 3138/15, 3138/16,
3138/17, 3138/18, 3138/19, 3138/20, 3138/21, 3138/22, 3138/23, spoluvlastnický podíl 1/8 na pozemku parc. č. 3138/37, vše v k.ú. Horní
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Suchá od RPG RE Property, a. s. Gregorova 3/2582, Ostrava–Moravská Ostrava, za cenu 77 452 Kč.

Poznámka: Jedná se o místní komunikaci Končinovka a vodní tok.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení spoluvlastnického
podílu 19/371 na pozemcích parc.č. 351/7, 358, 1023/11, 1036/9, 1036/10,
1036/12, 1930/1, 1933/2, 1933/3, 3140/5, 1932/3 a 1955/4 v k. ú. Horní
Suchá od RPG RE Land, a. s. Gregorova 3/2582, Ostrava– Moravská
Ostrava, IČ 27828590 za cenu 29 160 Kč.
Poznámka: Jedná se o pás pozemků podél potoka Sušanka.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Memorandum o spolupráci
mezi Obcí Horní Suchá a společností RPG Byty s. r. o. při prodeji domů
a pozemků v koloniích Nad Tratí a Pod Tratí v Horní Suché.
Poznámka: Text Memoranda:
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Poznámka: V roce 2003 byly prodány finské domky na Podolkovicích s tím, že
se obec musela zaručit, že odkoupí všechny neprodané pozemky včetně neprodaných finských domků. Někteří nájemníci totiž odmítli pozemky s domky odkoupit, tehdy od OKD a. s. V roce 2010 pokračoval prodej za tratí a před tratí na ulicích Černá, Jižní, Prádelní, Penzijní, Kurkovec, Na Kempce, U Vlečky Spodní, Vrchní, Černá cesta a Poslední.

- Jednání trvala dlouho, protože během sedmi let seněkolikrát změnil
vlastník včetně vedení a jednání začínala stále znovu. Výše uvedené
Memorandum znamenalo průlom v prodeji finských domků.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá uložilo Výboru pro životní prostředí
zorganizovat a svolat veřejnou schůzi s občany na téma „Zelená úsporám“ v listopadu 2009.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo „Uznání závazku a Dohoda
o splátkách splatného dluhu“ spol. InnovaPlast s. r. o., se sídlem Karviná, Zámecká 108/16.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení spoluvlastnického podílu 1/28 na pozemcích v k. ú. Horní Suchá parc.č. 3138/44,
3138/45, 3138/46, 3138/47, 3138/48, 351/7, 358, 3140/5, 1023/11, 1036/9,
1036/10, 1036/12, 1930/1, 1933/2, 1933/3 a 1955/4 za cenu 5 000,– Kč
od Ing. Muryse Milana, Aleše Hrdličky 1634/24, Ostrava – Poruba.
Poznámka: jedná se o potok Sušanka.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení pozemku parcelní číslo 3041/13 v katastrálním území Horní Suchá od paní Jindřišky
Woznicové, Zelená 46/35, Horní Suchá za cenu 59 Kč/m2.
Poznámka: Jedná se o část ulice Přímé.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo Dohodu o přípravě a budoucí realizaci stavby: „Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475 v Horní Suché“ uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, středisko
Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná–Fryštát, zastoupenou Ing. Jiřím Baslarem, vedoucím střediska.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo prodej podílových listů Investiční spol. České spořitelny, a. s., – SPOROBOND – otevřený podílový fond.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odkoupení spoluvlastnického podílu 5/20 na pozemku parc. č. 541/5 a odkoupení pozemku parc.č. 541/4 v k. ú. Horní Suchá od manželů Ladislava a Ireny Vytešníkových, Petřvaldská 30/188, Havířov – Šumbark, za cenu 59 Kč/m2
do majetku obce.
93

Poznámka: Jedná se o ulici U Zastávky.

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/22 na pozemcích parc.č. 2833/2 a 2833/3 v k. ú. Horní Suchá od paní Andrey Holkové, Okružní 1185, Havířov – Šumbark
do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o část ulice Volontérská.

III.12.33. Zasedání RO dne 30. 10. 2009
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi MaDeX, s. r. o., Dětmarovice č. 109, zastoupenou Miroslavem Delongem, jednatelem a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy
je pronájem nebytových prostor v II. NP západního křídla objektu č.
p. 1370/5 za cenu 20 100 Kč/rok a 3 615 Kč/rok za podíl ze společných
prostor, celkem nájemné činí 23 715 Kč/rok + DPH. Tyto prostory budou sloužit jako místnosti pro provozní techniky a jako převlékárna dělníků do doby, než se zkolauduje správní budova firmy MaDeX, s. r. o.
– Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu investičních akcí obce:
a) opravu stávající komunikace k těžní věži Skip F4
b) rekonstrukci objektu čp. 1399/2
Poznámka: Bývalá požární zbrojnice v PZF.

– Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu plánovaných investičních
akcí a stavebních oprav obce Horní Suchá níže uvedené akce:
- rekonstrukce veřejného osvětlení u ul. Stonavská
- rekonstrukce veřejného osvětlení za bývalým kulturním domem
- rekonstrukce veřejného osvětlení u ul. K Prádlu
– Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu plánovaných investičních
akcí a stavebních oprav obce Horní Suchá níže uvedené akce:
- rekonstrukce povrchu chodníků z litého asfaltu v lokalitě sídliště „Chrost“ včetně výměny obrubníků (plochy, které nebyly opraveny
v rámci akce „Revitalizace sídliště Chrost“
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Rekonstrukce chodníku na ulici Chrost– stav 6. 8. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce
chodníku na ulici Chrost– stav 6. 8. 20096“.

–
–

–
–

- oprava plochy včetně odvodnění před objektem – obytný dům č. p. 1226
(u MŠ) a stavba chodníků k mateřské školce na ul. Stavební
- stavba veřejného osvětlení podél chodníku vedoucího na nádraží
ČD – k nástupišti směr Český Těšín
- oprava odvodnění kolem komunikace ul. Finská u domu č.p. 771
Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000 Kč p. Ivanu Juríkovi, Stonavská 411, Horní Suchá, u příležitosti udělení Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve.
Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost BONEL, spol. s r.o.,
Kloboukova 2230/36, Praha 4–Chodov za dne 29. 10. 2009 o souhlas
obce s výstavbou fotovoltaické elektrárny v obci Horní Suchá a s touto
stavbou souhlasila.
Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Profi Energo, s. r. o.,
Lípová 1965, Český Těšín o souhlas obce s výstavbou výrobny elektřiny – bioelektrárny a s touto stavbou souhlasila.
Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí
Horní Suchá a DUKAN spol. s r. o.,Okrajová 1634/4a, Havířov–Podlesí, IČ 44738102 zastoupenou Danielem Langem jednatelem společnosti na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Rozšíření
a oprava veřejného osvětlení v Horní Suché – ul. Pěší“. Cena stavebně montážních prací je 257 024 Kč vč. DPH. Při rozšiřování veřejného
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osvětlení v obci nutno instalovat svítidla osazená LED diodami. Pokud
tyto nejsou uvedeny ve výkazu výměr, nutno opakovat výběrové řízení.
– Rada obce Horní Suchá:
a) schválila cenovou nabídku za technickou výpomoc za rok 2009 fa Atelier S2 Ing. arch. Josef Starý, Ing. arch. Eva Stará, Hrabinská 10, Český Těšín. Jedná se o práce na následujících zakázkách pro Obec Horní
Suchá:
- Dům seniorů na ul. Vnitřní (návrh vnitřního zábradlí a návrh barevnosti fasády) za 16 900 Kč
- Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní (zdůvodnění pro účely podání žádosti o dotace z ROP za 1 800 Kč
- stavební úpravy pro polskou ZŠ (návrh členění oken včetně doměření)
za 10 600 Kč
Vše za celkovou cenu 29 300,– Kč.
b) neschválila cenovou nabídku na technickou výpomoc firmy VS Projekt. Nutno jasně rozdělit dle jednotlivých položek a zdůvodnit
– Rada obce Horní Suchá provedla prohlídku objektu čp. 1367/5a na ul.
Vnitřní (Klub Hornických důchodců) a rozhodla o vhodnosti provedení dodatečných stavebních prací v tomto rozsahu:
c) stávající sociální zařízení, kuchyň a chodba
- provedení sádrokartonových podhledů
- obložení stěn sádrokartonem
d) stávající sál
- zapuštění elektrických instalací do drážek
- obložení zdí sádrokartonem
e) stávající část – provedení nové vodoinstalace a ležaté kanalizace
f) venkovní zdi (sokl) – provedení v marmolitu
g) instalace ventilátoru v sále
h) žlaby a dešťové svody budou provedeny nové na celé budově, v materiálu pozinkovaný plech
Dodavatel stavby ocení vícepráce pro zařazení do návrhu na úpravu
rozpočtu.
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje nejvýhodnější nabídku společnosti OKD, Doprava, akciová společnost, se sídlem Nádrážní 93/2967,
702 62 Ostrava–Moravská Ostrava IČ 47675977 na zhotovitele stavebně montážních prací pro stavbu: „ Most ev.č. MK– 4 přes zrušenou železniční vlečku na ul. Firlovka v Horní Suché“. Cena stavebně montážních prací je 1 844 035,35 Kč vč DPH.
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III.12.34. Zasedání RO dne 13. 11. 2009
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvy o provedení zimní údržby
v období 2009/2010 dle platného Plánu zimní údržby místních komunikací uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a:
a) Romanem Siwkem, Stonavská 66a/62, Horní Suchá
b) Danielem Křižánkem, Chotěbuzská 808, Albrechtice
c) Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321, Horní Suchá.
Ceny budou účtovány za 60 minut celkové doby použití vlastních mechanizmů a to:
- u traktoru o výkonu motoru do 80 kW 500 Kč + DPH
- u traktoru o výkonu motoru vyšším než 80 kW 750 Kč + DPH
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o provedení zimní údržby
na komunikacích a parkovištích v Průmyslové zóně František v Horní Suché v období 2009/2010 uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a Viktorem Topiarzem, čp. 449, Stonava. Cena za hodinu práce provedené
v areálu PZF je stanovena takto:
- traktor o výkonu 78 kWh 597 Kč + DPH
- traktor o výkonu 34 kWh 378 Kč + DPH
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí tyto sdělení správce průmyslové zóny František v Horní Suché:
a) fa AGADAN spol s.r.o. nezaplatila 6 faktur za nájem a služby a dluží 14 415 Kč
b) fa SWP Trading a. s. nezaplatila již 13 faktur za nájem a služby
a dluží 214 513 Kč
Zástupci obou firem byli již správcem PZF na tuto skutečnost upozorněni. Rada obce rozhodla o nutností zaslání písemného upozornění na skutečnost, že dochází k zásadnímu porušení podmínek nájemní smlouvy
a že tato může být v případě neuhrazení dlužných částek obcí vypovězena, případně budou podniknuty právní kroky k vymožení dluhu.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a společnosti OKD, Doprava, akciová společnost, Nádražní 93/2967, Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupenou Ing.Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva na základě pověření pro stavbu „Most ev.č. MK– 4 přes zrušenou železniční vlečku na ul.
Firlovka v Horní Suché“. Celková cena díla pro stavebně montážní práce, která vzešla z výběrového řízení je 1 844 035,35 Kč vč. DPH. Stavebně montážní práce na opravě důlních škod na výše uvedenou stavbu byly určeny znaleckým posudkem a plátce tj. OKD,a. s. Důl Darkov
zaplatí zhotoviteli stavby dle dohody, tj. OKD, Doprava, akciová spo97
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lečnost 1 531 166,50 Kč vč. DPH. Cenu 312 869 Kč vč. DPH zhotoviteli
zaplatí objednatel tj. Obec Horní Suchá.
Rada obce Horní Suchá schválila nejvýhodnější nabídku fa Allowance
s. r. o., Kanovnická 3, Praha 1 – Hradčany na akci „Nastavení koncesní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury v Horní
Suché dle podmínek OPŽP“. Cena všech činností nezbytně nutných pro
následné uzavření koncesní smlouvy je 892 500 Kč vč. DPH.
Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací fa JUBAR, spol. s r.o., Stonava 842, pro stavbu „Komunikace, propojení ul.
Finská a ul. Vnější v Horní Suché“ a to:
- přeložení vodoměrné šachty (byla umístěná v trase MK, PD zpracovaná v r. 2005, vodoměrná šachta umístěná r. 2007, akce hřbitova)
za cenu 11 543 Kč vč. DPH
Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací věcně
schválených radou obce pro stavbu „Stavební úpravy Klubu hornických
důchodců na parc. 180/2 v Horní Suché“ a to:
- provedení nových sádrokartonových podhledů a obložení stěn sádrokartonem v místnostech soc. zařízení, kuchyně, spoj. chodby a obložení
sádrokartonem zdí sálu za cenu 194 263,96 Kč
- provedení keramických obkladů v části kuchyně do výšky zárubně
za cenu 46 113,29 Kč
- zapuštění všech el. instalací do drážek do stávajících zdí za cenu
6 147,60 Kč
- provedení nových dlažeb v soc. zařízeních za cenu 20 051,41 Kč
- provedení instalace ventilátoru v sále za cenu 5 989,05 Kč
- proveden stávajícího venkovního soklu – marmolitová stěrková omítka za cenu 61 111,21 Kč
- provedení nových dešťových svodů a žlabů na celém objektu z pozinkovaného plechu za cenu 64 044,88 Kč
- provedení dlažby na stávající přístupové rampě za cenu 10 110,88 Kč
- provedení nového zábradlí na přístupové rampě za cenu 14 650,70 Kč
- provedení nových vstupních dveří za cenu 61 316,85 Kč
Rada obce doporučila finančnímu výboru projednat úpravu rozpočtu
v tomto smyslu.
Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku za technickou výpomoc za rok 2009 fa VS Projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava – Vítkovice. Jedná se o práce na následujících zakázkách pro Obec
Horní Suchá:
a) PZF František – zakreslení vlečných křivek (vjezd nákladních vozidel
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z nově budované komunikace) pro novou průmyslovou halu ve vlastnictví Obce Horní Suchá za 9 520 Kč vč. DPH
b) Dům seniorů ul. Vnitřní– PD zpevněné plochy za 35 700 Kč vč. DPH
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Petra Chlebika, Pěší 2/444, Horní Suchá, na zpracování projektové dokumentace
pro stavbu „Zavlažování sportoviště u ZŠ české ul. Těrlická v Horní Suché“ za cenu 14 280 Kč vč. DPH. Termín plnění 12/2009.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3 500 Kč p. Pavlu Baronovi, Bechlín 224.
III.12.35. Zasedání RO dne 26. 11. 2009
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací a méněprací spol. STAVIA – silniční stavby a. s., Střádalů 631/47, Ostrava – Kunčičky, IČ 25864092 pro stavbu „Oprava mostu přes trať
ČD na ul. 6. srpna v Horní Suché“. Cena víceprací je 829 219,09 Kč
vč. DPH, cena méněprací je 829 219,09 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a Allowance s. r. o., Kanovická 3, Praha–Hradčany, IČ 26140136,
zastoupenou Lubomírem Chalupou jednatelem společnosti na akci „Nastavení koncesní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury v Horní Suché za podmínek OPŽP“. Cena všech činností nezbytně nutných pro následné uzavření koncesní smlouvy je 892 500 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací pro stavbu
„Stavební úpravy Klubu hornických důchodců na parc.č. 180/2 v Horní Suché“ a to:
- bleskovod za cenu 12 918,64 Kč vč. DPH
- napojení dešťových svodů na stávající kanalizaci za cenu 39 577,54 Kč
vč. DPH instalace 2 ks ventilátorů v soc. zařízení včetně zakufrování
potrubí za cenu 11 202,82 Kč vč. DPH
- elektroinstalace, která chyběla v rozpočtu za cenu 13 304,20 Kč vč. DPH
Cena víceprací celkem 77 003,20 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá přizvala na společnou schůzi Finanční výbor obce Horní Suchá k projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Tento byl doporučen zastupitelstvu obce ke schválení ve výši: Příjmy
114 650 000 Kč, Výdaje 199 945 000 Kč, Financování 84 945 000 Kč.
III.12.36. Zasedání RO dne 10. 12. 2009
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejně linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obsluž99
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nosti na území obce Horní Suchá, uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá
a ČSAD Havířov a. s., Havířov–Podlesí, Těšínská 1297/2b, 736 01, zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva. Jedná se o prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018 a také vyčíslení
prokazatelné ztráty dopravce na období roku 2010 ve výši 2 171 043 Kč.
Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejně linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá, uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá
a ČSAD Karviná a. s., Karviná–Nové Město, Bohumínská 1876/2,
735 06, zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva. Jedná se o vyčíslení prokazatelné ztráty dopravce na období roku 2010 ve výši 305 918 Kč.
Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Lubošem Bulvou, Dr. Glazera 1216/13, Horní Suchá
a Obcí Horní Suchá na pronájem nebytových prostor I. NP objektu č.
p. 1370/5 v PZF pro provozování bufetu za cenu 24 072 Kč+ DPH/rok.
Nájemní smlouva se uzavírá s účinnosti od 1. 1. 2010.
Rada obce Horní Suchá schválila navýšení ceny vodného a stočného
v Průmyslové zóně František v Horní Suché z důvodu navýšení cen SmVaK a. s. Ostrava platné od 1. 1. 2010 takto: vodné činí 31,24 Kč/m3
bez DPH, stočné 25,91 Kč/m3 bez DPH. V souladu se smlouvami správa PZF oznámí odběratelům vody změnu ceny.
Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti Energo Future, a. s., Ruská 514/41, Ostrava – Vítkovice vydala souhlasné stanovisko k výstavbě bioelektrárny v Průmyslové zóně František v Horní Suché a s výše
uvedenou stavbou souhlasí. Souhlas se vydává pro jednání se spol. ČEZ
Distribuce, z důvodu možného připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě.
Rada Obce Horní Suchá schválila pronájem pozemku parcelní číslo 445/1 v katastrálním území Horní Suchá k zemědělským účelům
panu Romanovi Siwkovi, Stonavská 66/63, Horní Suchá na dobu
do 31. 12. 2012 za cenu Kč 1 372 ročně.
Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a JUBAR, spol. s r.o., Stonava 842, IČ 47680
zastoupenou Karlem Jurčagou jednatelem společnosti na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Komunikace, propojení ul. Finská
a ul. Vnější v Horní Suché“ a „Účelová komunikace u Pizzerie v Horní Suché“, kterým se zvyšuje cena díla o 11 543 Kč vč. DPH. Cena díla
celkem je 1 732 555 Kč vč. DPH.
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– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zápis z jednání finančního
výboru konaného dne 24. 11. 2009 a doporučila zastupitelstvu obce zařadit do rozpočtu obce na rok 2010 částku na úhradu nákladů na činnost Městské policie Havířov na území obce Horní Suchá ve výši cca
300 000 Kč.
– Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o uznání závazku a jeho splácení uzavřenou mezi Marií Mejstříkovou, Na Nábřeží 101/61, Havířov– Město a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem, starostou obce. Jedná se dlužnou částku ve výši 57 893,50 Kč
za pronájem Smuteční obřadní síně v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu plánovaných investičních
a stavebních akcí obce Horní Suchá:
- vybudování veřejného osvětlení na ul. Havířská a části ul. „U Prodejny II“ dle grafické přílohy
- autobusový záliv a čekárna MHD na ul. Těrlické na pozemku
parc. č. 124/1 v k. ú. Horní Suchá
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi
Obcí Horní Suchá a IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava 1, zastoupenou
Ing. Petrem Kotlánem jednatelem společnosti na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod
v obci Horní Suchá – Napojovací body a kanalizační přípojky k RD
v obci Horní Suchá“, kterým se zvyšuje cena díla o cenu víceprácí a to
o 140 146,30 Kč vč. DPH. Cena díla celkem 1 741 454,30 Kč vč. DPH.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a fa Radek Bednář – Be GARDEN, Krmelín, Paskovská 191, zastoupenou Ing. Radkem Bednářem majitelem firmy na dodávku a montáž zařízení pro stavbu „Zavlažovací systém pro sportoviště u ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché“.
Cena celkem je stanovena takto:
Cena montážních prací:
- 1 pracovník 550 Kč/hod (odborná práce)
- 1 pracovník 400 Kč/hod (stavební dozor)
Cena dodávky:
- ks akumulační nádrž PP o objemu 9 m3, DN 2,4m, výška 2,01 m tl.
10 mm, nátok 125 mm vše za 47.824,– Kč vč. DPH
- 1 ks čerpadlo Calpeda NMD 40/180 CE 5,5 kW vč dopravy vše za cenu
32 566 Kč vč. DPH
- příslušenství k čerpadlu vše za cenu 8 774 Kč vč DPH
- potrubí kabely a fitinky,závlahový materiál 6 ks postřikovačů TORO
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DT35 1“, 1ks řídicí jednotka TORO TMC 212 OD včetně příslušenství
rozsah dle cenové nabídky vše za cenu 81 563,72 Kč vč DPH
- doprava akumulační nádrže 3 200 Kč
Cena dodávky je 170 727,72 Kč vč DPH + doprava 3 200 Kč. Cena celkem je 173 927,72 Kč.
III.12.37. Usnesení ze zasedání ZO dne 17. 12. 2009
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá vzalo na vědomí:
- informace ze schůzí Rady obce Horní Suchá
- informace z jednání Finančního výboru
- informace z jednání Kontrolního výboru
- informace z jednání Výboru pro životní prostředí
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá:
a) odvolává z funkce člena Finančního výboru obce Horní Suchá
Ing. Kateřinu Hekerovou, 6. srpna 447, Horní Suchá
b) jmenuje do funkce člena Finančního výboru obce Horní Suchá p. Eugenii Kaňovou, Souběžná 10/34, Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo úpravu rozpočtu č. 6/2009.
Příjmy se snižují o 4 800 000 Kč, Výdaje se snižují o 86 000 000 Kč, Financování (= rozdíl mezi příjmy a výdaji, ale s opačným znaménkem)
je – 81 200 000 Kč.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí investiční dotace
ve výši 800 000 Kč v roce 2010 pro MS PZKO v Horní Suché.
Poznámka: Jedná se o prostředky na rekonstrukci Domu PZKO, především
střechy, která se bude opravovat současně s navazující střechou Dělnického
domu.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo:
a) rozpočet obce Horní Suchá na rok 2010
b) závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2010

Poznámka: Rozpočet byl schválen v rekordní výši 200 700 000Kč.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá stanovuje rozsah rozpočtových opatření prováděných v roce 2010 Radou obce:
– rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu v plném rozsahu
– rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rozsahu, který nemění závazné ukazatele rozpočtu.
– ostatní rozpočtová opatření v roce 2010 schvaluje zastupitelstvo obce
po projednání ve finančním výboru.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozpočtový výhled obce Horní Suchá na roky 2011 a 2012.
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– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo:
a) Dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, kterým se upravuje majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni 1. 1. 2010 takto:
Nemovitý majetek:
- Zřizovatel jako vlastník nechává příspěvkové organizaci k hospodaření následující nemovitý majetek:
- budova číslo popisné 969 na ulici Těrlické, Horní Suchá,
- pozemek parcelní číslo 90 zastavěná plocha o výměře 1 606 m2 v katastrálním území Horní Suchá,
- pozemek parcelní číslo 94/2 zastavěná plocha o výměře 489 m2 v katastrálním území Horní Suchá,
b) Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo převedení majetku předávaného Základní školou a mateřskou školou, Horní Suchá, příspěvková organizace, zpět do správy vlastníka, Obce Horní Suchá a snížení účetní pořizovací hodnoty majetku ve správě Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvkové organizace o částku 22 299 Kč
ke dni 1. 1. 2010 takto:
- pozemek parcelní číslo 94/1 ostatní plocha o výměře 6 956 m2 v katastrálním území Horní Suchá.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschválilo pořízení změny Územního
plánu obce Horní Suchá:
a) na pozemku parc.č. 2795/9 v k. ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je
změna využití pozemku na návrhové plochy pro individuální bydlení,
b) na pozemku parc.č. 2846/2 v k. ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je
změna využití pozemku na návrhové plochy pro individuální bydlení,
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschválilo pořízení změny Územního
plánu obce Horní Suchá na pozemku parc.č. 2468/3 v k. ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je změna využití pozemku na návrhové plochy
pro individuální bydlení.
– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo prodej pozemku parcelní číslo
1055/149 v katastrálním území Horní Suchá firmě Speciální technologie,
s. r. o., Hlubinská 917/20, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 26788934,
zastoupené panem Ing. Michalem Bieleszem za cenu 250 Kč /m2.
Poznámka: Jedná se o pozemek v PZF.

– Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2010.

103

III.12.38. Zasedání RO dne 22. 12. 2009
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdana Prymuse a projednala:
Problémy a informace školy:
- dotace z ROP Moravskoslezsko na školní hřiště nejsou hodnotitelem (Úřad regionální rady) projednány a vyhodnoceny, avízovaný termín – leden 2010,
- probíhající výměna oken při teplotě –14 °C není ideální, je třeba zvážit, zda v tomto počasí pokračovat, firma dělá tuto práci dobře. Nutná
koordinace stavebních prací a výuky, např. okna na chodbách se budou
měnit ve dnech pracovního klidu. Na nové okna bude potřeba nainstalovat zatemnění – rolety, žaluzie…),
Reakce rady obce: koordinace prací s výukou je v plné kompetenci ředitele školy, termín ukončení je dostatečně dlouhý,
- spolupráce s tanečním souborem Suszanie, ve škole taneční kroužek
na 1. stupni vede Mgr. Renáta Rzymanová, některé děti navštěvují taneční soubor ve Stonavě, což je přínosem pro reklamu hornosušské ZŠ.
Začaly fungovat další kroužky – v poslední době šachový, nepodařil se
založit kroužek bridge a sportovní,
- na 2. stupni ZŠ přibudou noví žáci ze Stonavy, odezva na „informační kampaň“ ředitele ZŠ byla kladná, mimo jiné možná i díky dobré prezentaci na dni otevřených dveří. Toto se zatím nedaří v Albrechticích,
- spolupráce s Polskem (Lubomia), v roce 2009 proběhlo 2× setkání
v programu „Návrat ke kořenům“, který financovala polská strana.
Další spolupráce navázaná s městem Wodzisław Śląski, taktéž proběhlo 2× setkání,
- připravuje se projekt (autor Mgr. Prymus) „Těšínské Slezsko“, který
se skládá z 6 částí a vzájemných setkání s žáky nižšího stupně školy č.
3 ve Wodzislavi, Polsko. V této věci bude nutná úprava rozpočtu – doprava pro hosty z Polska.
- příslib ČEZu na financování 2 multimediálních tabulí (velká pomoc
při výuce). Ředitel převzal rozpis rozpočtu na rok 2010, podklady plně
v požadované výši
Kontrola úkolů:
1. Úkoly stálé:
- měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů – předložena tabulka
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- předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – předloženy výsledky hospodaření
- písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové
- pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO
- materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu
- řešení úbytu žáků, zejména na 2. stupni – prezentovat školu v médiích
a informovat o nadstandardních podmínkách školy, spolupráce s obcí,
koncepci školství v obci, o rekordním počtu dětí v mateřské škole, využívání nového sportoviště a Sportovní haly, propagovat stabilitu, kvalitu a finanční možnosti obce, propagací školy zvyšovat zájem o studium
na škole
- zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, podmínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolupráci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů vždy před zahájením nového školního roku, školné
2. Úkoly z minulých rad:
- zaplocení severní strany hřiště dle PD, zaplocení západní strany provizorně – do vyřešení dotace na kompletní hřiště nerealizovat, řeší se
dotace na multifunkční plochu– je podána žádost o dotaci
- vytvoření podmínek pro založení tanečního kroužku při ZŠ – kroužek
na škole funguje a vede ho Mgr. Rzymanová může sloužit jako „líheň“
pro soubor SUSZANIE
Úkoly nové:
- koordinace výuky a stavebních prací (výměna oken)
- informace o podané žádosti z projektu ČEZ na multimediální tabule
- zpracovat a předložit výsledky hospodaření za rok 2009 – březen 2010
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje vyplacení mimořádných odměn
za 4. čtvrletí 2009 ve výplatním termínu za prosinec 2009 řediteli Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Horní
Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši 12 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o provedení uměleckého výkonu na obecním plese 15. 1. 2009 v Horní Suché uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a p. Jaroslavem Edrem, Masarykova 199, 400 01 Ústí
nad Labem za cenu 10 000 Kč (včetně dopravy a DPH).
– Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitelku Základní
školy a mateřské školy, příspěvková organizace, Horní Suchá, Těrlická 967, Horní Suchá Mgr. Ilonu Chalupovou a ekonomku p. Šárku
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Bahníkovou a byly projednány tyto body:
Problémy a informace školy:
- předpokládaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2009 je 110 000,– Kč
plus
- nutná výměna kotlů v kotelně – do března 2010.
- zakotvení branek na hřišti (pouzdra)
- provoz ranní družiny – v tomto školním roce nebude využíván pro nezájem
- kontrola hygienické stanice
- nutná výměna oken ZŠ
- stanovit kapacitu výdejny na MŠ
Úkoly stálé:
- Měsíční sledování spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení nákladů – předložena – tabulka
- předkládání výsledků hospodaření za předchozí uzavřené období – předloženy výsledky hospodaření
- písemné hlášení záručních závad p. Sládečkové
- pro zakázky nad 100 tis.Kč předkládat zadávací podmínky RO
- materiály týkající se plnění úkolů předkládat RO v dostatečném předstihu
- zajištění ranního provozu v jedné škole pro obě základní školy, podmínky provozu a personální zajištění dojednají ředitelé škol ve spolupráci s obcí a krajem a zjistí skutečný zájem rodičů.
Úkoly z minulých rad:
- prověření možnosti získání dotace na tepelná čerpadla a zajištění zpracování studie proveditelnosti
- výměna stávajících plynových kotlů ÚT ve škole, po vyhodnocení alternativních zdrojů – energetický audit doporučil výměnu stávajících
kotlů za kotle kondenzační– výměna kotlů bude provedena podle možnosti čerpání dotace a schválení v rozpočtu
- sledování spotřeby energie MŠ před a po zateplení (výměna oken)
Úkoly nové:
- zjistit co jsou na ZŠ „přepínače“ – viz materiál školy o spotřebě el.
energie
- přepočítat a doložit tabulky o spotřebě energií, předložit postup výpočtu – ekonomka musí umět vysvětlit postup výpočtu za rok 2009
- u vodného je třeba uvést v přehledu termín začátku zalévání hřiště
- předložit výpočet spotřeby plynu tělocvičny a nástavby
- nutná výměna kotlů v kotelně, rozhodnutí zda čekat s výměnou na dal106

ší dotační titul, nebo zaplatit „ze svého“
- provedení seriozního výběru alternativ vytápění, kontrola energetického auditu a učinění konečného rozhodnutí. (Již od cca roku 2006
měla ZŠ prověřit dotační zdroje – došlo k jednání mezi Proenergo Trade (p. Pirochta) a bývalým ředitelem, ale další postup nebyl stanoven.
Bývalý ředitel tento úkol nesplnil, pouze zadal další energetický audit.
Je potřeba najít ekonomické řešení, RO kdysi rozhodla o prověření obnovitelných zdrojů – tepelné čerpadlo, dřevní štěpka…)
Úkoly p. Martiníková:
- porovnat tabulky – rozdíl rok 2006 a 2007 – u MŠ náklady na teplo
(provozovna p. Kriš) – termíny změn (zateplování, odpojení kadeřnictví, výměna oken…)
- náklady na energie přepracovat, do původních tabulek a zkontrolovat
dle skutečnosti. V každé předložené tabulce školy byly chyby, špatně vypočítáno, opravené tabulky zkontrolovat a předložit do konce ledna
- plán práce na 1Q 2010 tak, aby byla na konci tohoto kvartálu vyřešena otázka kotelny ekonomický rozbor systému vytápění + ostatních
energií
– Rada Obce Horní Suchá schvaluje vyplacení odměn za 4. čtvrtletí 2009
ve výplatním termínu za prosinec 2009 ředitelce Základní školy a mateřské školy, příspěvková organizace, Horní Suchá, Těrlická 967, Horní Suchá Mgr. Chalupové ve výši 10 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a fa VAPES CE s. r. o., Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou Ladislavem Čečotkou, jednatelem společnosti,
na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Stavební úpravy
Klubu hornických důchodců na parc. 180/2 v Horní Suché“, kterým se
zvyšuje cena díla o cenu víceprací a to o 624 888 Kč vč. DPH. Cena díla
je celkem 3 142 187 Kč vč. DPH.
– Rada obce Horní Suchá poskytla dar p. Rudolfu Moldrzykovi ve výši
6 000 Kč.
– Rada Obce Horní Suchá na základě žádosti TJ Depos Horní Suchá,
U Lékárny 869, schválila změnu kulturního projektu takto: v položce na dopravu oddílu nohejbalu částku 2 000 Kč přesunout na oddíl
ASPV a v položce ceny oddílu Aerobic UNO – MIX částku 2 000 Kč
přesunout na oddíl kopané na položku startovné.
– Rada obce schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi
Ing. Martinem Grohmanem, Domovská 926/15, Ostrava–Hrabová
a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku
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parc. č. 1055/1, kat. úz. Horní Suchá, sektor C2 v Průmyslové zóně
František za cenu na rok 20 520 Kč + DPH.
III.12.39. Zasedání RO dne 31. 12. 2009
– Rada Obce Horní Suchá jmenovala od 1. 1. 2010 p. Stanislava Faju,
bytem Zelená 108, Havířov–Životice do funkce vedoucího organizační
složky Sportovní hala a určila jeho práva a povinnosti.
– Rada Obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a PROJEKTSTUDIO EUCZ , s. r. o., Spartakovců 6014/3, Ostrava zastoupenou Ing. arch. Jaroslavem Kotkem
a Ing. arch. Davidem Kotkem. Předmětem dodatku je změna:
a) termínu ukončení projekčních prací z 30. 1. 2010 na 20. 2. 2010
b) navýšení ceny díla o 35 000 Kč bez DPH. Původní smluvní cena činí
1 103 000 Kč bez DPH. Celková cena díla po navýšení činí 1 138 000 Kč
c) úprava předmětu díla – projekt se z důvodu odstoupení budoucího
nájemce od svého záměru (obec nestihne vzhledem k svému rozpočtu
připravit průmyslovou halu včas) mění na rekonstrukci v původních
rozměrech průmyslových hal.
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby chodníku na ul.
Těrlické od křižovatky ulic 6. srpna, Hornosušská až po ul. Dělnickou
do seznamu investičních akcí a oprav.

Dešťová kanalizace– křižovatka ulic 6.srpna– Těrlická
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– Rada Obce Horní Suchá schválila, že všechny příspěvkové organizace
zřízené Obcí Horní Suchá budou s účinností od 1. 1. 2010 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby chodníku na ul.
Hornosušské od křižovatky ul. 6. srpna a ul. Těrlická do seznamu investičních akcí a oprav.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru p. Marku
Szelongovi, bytem Dr. Glazera 6, Horní Suchá ve výši 1 000 Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve a udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského.
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IV. Hospodaření obce
IV.1. Rozpočet Obce Horní Suchá na rok 2009
IV.1.1. Schválený rozpočet na rok 2009
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá na svém zasedání 18. 12. 2008 schválilo rozpočet obce na rok 2009 včetně závazných ukazatelů. Z těchto byly,
kromě příspěvků oběma školám a sportovní hale a také 2,5 milionu Kč
na zajištění dopravní obslužnosti (dotace pro ČSAD) důležité investiční
výdaje.
Vzhledem k tomu, že obec měla jako první v okrese Karviná přislíbeny dotace z fondů EU na vybudování splaškové kanalizace, byly tyto náklady ve výdajové části rozpočtu prioritou.
Z dalších investičních akcí to byly např. oprava místních komunikací – části ulic Končinovka, Zelená a 6. srpna – oprava mostu přes trať
Českých drah na ulici 6. srpna, vybudování komunikace kolem Pizzerie
a chodníku na ulici 6. srpna od křižovatky s ulicí Těrlickou ke hřbitovu.
Značné finanční prostředky byly věnovány energetickým úsporám – výměně oken v bytových domech v majetku obce na sídlišti Chrost
a v budově Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
na ulici Těrlické.
V neposlední řadě bylo nutno dofinancovat rozpracované akce – sportoviště u Základní a mateřské školy a Domov seniorů na ulici Vnitřní.
IV.1.2. Rozpočet Obce Horní Suchá na rok 2009 – příjmová část
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
celkem příjmová část rozpočtu
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97 950 000
13 100 000
1 900 000
12 100 000
125 050 000

IV.1.3. Rozpočet Obce Horní Suchá na rok 2009 – výdajová část
1014
2123
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3113
3299
3314
3319
3349
3399
3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3723
3725
3726
3729
3745
4351
4357
4359
5512
6112
6171
6310
6320

Ozdravování hospodářských zvířat
Podpora rozvoje průmyslových zón
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Základní školy
Ostatní záležitosti vzdělávání
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálního
odpadu
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovatelská služba
Domovy
Ostatní služby v oblasti sociální péče
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Celkem výdajová část rozpočtu
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160 000
7 714 000
19 329 000
2 200 000
2 755 000
200 000
80 100 000
100 000
21 300 000
18 000
679 000
142 000
220 000
900 000
1 524 000
510 000
450 000
7 030 000
6 825 000
2 700 000
981 000
2 150 000
2 650 000
20 000
1 800 000
20 000
300 000
3 869 000
640 000
12 000 000
90 000
930 000
2 030 000
8 479 000
1 035 000
200 000
192 050 000

IV.1.4. Financování
Zapojení přebytku hospodaření minulých let

67 000 000

IV.1.5. Závazné ukazatele rozpočtu 2009
Příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Těrlická 969/24
735 35 Horní Suchá
neinvestiční příspěvek
investiční transfer

4 220 000
100 000

Příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Těrlická čp. 407, 735 35 Horní Suchá
neinvestiční příspěvek
2 480 000
Organizační složka obce Sportovní hala
výdaje celkem
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím
granty na spolufinancování kulturních a sportovních akcí
dotace TJ Baník Horní Suchá, Florbalový klub Horní Suchá
Výdaje na dopravní obslužnost
ČSAD Havířov a. s., ČSAD Karviná a. s.

1 524 000
450 000
500 000

2 526 000

Investice - Průmyslová zóna František
2 500 000
stavební úpravy - výtah - západní křídlo administrativní budovy
- zpracování PD na rekonstrukci zámečnické dílny
- vybudování příjezdové cesty ke skipové věži
Opravy komunikací a chodníků
8 700 000
- oprava povrchu ul. Končinovka,
- oprava povrchu části ul Zelená, po provedení odvodnění
- oprava povrchu části ul. 6. srpna od křižovatky s ul. Zelená
- oprava mostu na ul. 6 srpna přes zelezniční trať
Investice - komunikace a chodníky
- MK kolem pizerie
- odvodnění MK Zelená, MK Na Stavech
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9 118 000

- spojka MK Vnější- Finská
- stavební úpravy MK Centrum a MK Sportovní
- obytná zóna ul. Volontérská a Na Koutech
- chodník podél ul. 6. srpna (ke hřbitovu)
- MK - most Firlovka, Centrum, MK Lesní, Dvojitá, Šikmá
- MK - spojka Vntřní -Vnitřní (u Domova seniorů), MK Školní
- MK Kaštanová, Palárenská, Starodvorská
- MK - chodník za kotelnou, chodník od ul. Pěší k ZŠ včetně aut. zálivu.
Odkanalizování obce

80 100 000

Investice - školství
- sportoviště u ZŠ na ul. Těrlické
- zateplení a výměna oken ZŠ čp. 407, ZŠ čp. 969

14 500 000

Bytový fond
- výměna oken čp. 1177–1181, ul. Chrost a Lokalitní

3 500 000

Nebytový fond
- Dělnický dům - rekonstrukce střechy
- zpracování PD na rozšíření Dělnického domu

4 300 000

Rekonstrukce objektu čp. 921 na Domov seniorů

12 000 000

IV.1.6. Rozpočtové úpravy 2009

1
2
3
4
5
6

projednal
finanční výbor

projednala Rada obce

netýká se
záv. ukaz.
1. 4. 2009
16. 4. 2009
netýká se
záv. ukaz.
5. 8. 2009
netýká se
záv. ukaz.
26. 11. 2009

26. 3. 2009
usnes. 175
16. 4. 2009

23. 4. 2009

2. 6. 2009
6. 8. 2009
13. 10. 2009

467

Financování v tis.
Kč
467
0

251

251

0

1 900

1 900

0

750
950

750
560

0
-390

schválilo
příjmy
Zastupitelstvo v tis. Kč

13. 8. 2009

26. 11. 2009
17. 12. 2009
Úpravy rozpočtu celkem
platí rovnice P - V = - F
Schválený rozpočet 2009
Upravený rozpočet celkem
Skutečnost 2009 celkem
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výdaje
v tis. Kč

-4 800
-86 000
-81 200
-482 -82 072,00
-81 590
příjmy
výdaje financování
125 050
192 050
67 000
124 568
109 978
-14 590
121 951,70 95 594,68 -26 357,02

IV.1.7. Rozpočet 2009 – skutečnost
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v tis. Kč
Výsledek
Schválený Rozpočet
rozpočet po změnách od počátku
roku
Daňové příjmy
97 950
93 203
91 407
Nedaňové příjmy
13 100
17 610
16 993
Kapitálové příjmy
1 900
2 591
2 601
Přijaté transfery
12 100
11 164
10 951
Příjmy po kons. celkem
125 050 124 568
121 952
Běžné výdaje
62 772
67 721
60 540
Kapitálové výdaje
129 278
42 257
35 054
Financování
67 000
-14 590
-26 357
Výdaje po kons. celkem
192 050
109 978
95 594
Údaje o majetku v tis. Kč

Čerpání
RS %
RÚ %
93,32
129,72
136,87
90,5
97,52
96,44
27,12
-39,34
49,78

98,07
96,5
100,37
98,09
97,9
89,4
82,96
180,65
86,92

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
účet 013 - software
účet 018 - dlohodobý nehm. majetek
účet 019 - drobný dlouh.nehm.majetek

Stav k 1. 1. 2009

109
312
2 258

Stav k 31. 12. 2009
109
230
1 735

2. Dlouhodobý hmotný majetek
účet 021 - stavby
účet 022 - dlouh.hmotný majetek
účet 028 - dr.dlouh.hmotný majetek
účet 031 - pozemky
účet 032 - umělecké předměty
účet 042 - nedokončený dl.hm.maj.
majetek vedený v podrozvaze

Stav k 1. 1. 2009
415 827
10 450
4 060
31 292
56
26 112
78 141

Stav k 31. 12. 2009
450 124
10 642
4 511
33 638
56
14 336
81 200

Stav pohledávek
Přechodné půjčky fyz.osobám
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky

Stav k 1. 1. 2009

Stav k 31. 1. 2009

Stav závazků
Dodavatelé
Přijaté krátkodobé zálohy
Závazky z pracovně právních vztahů
Zdravotní a sociální pojištění
Daně
Jiné závazky

Stav k 1. 1. 2009
1 289
990
722
334
84
0

Stav k 31. 12. 2009
1 375
2 180
816
447
102
92

Zůstatky účtů rozpočtového hospodaření
Základní běžné účty
Celkem rozpočtové prostředky

Stav k 1. 1. 2009
78 486
78 486

Stav k 31. 12. 2009
115 843
115 843

76
899
5 409
0
0
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0
735
8 349
2 260
5

IV.2. Obec a DPH
Zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) přinesl významnou
změnu v pohledu na uplatnění daně u subjektů, které sice nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, ale uskutečňují ekonomické činnosti a tím se dostávají do pozice osoby povinné k dani.
Poslední novela, účinná od 1. 1. 2009, významným způsobem zasáhla do obratu pro povinnou registraci zejména ve vazbě na subjekty vykonávající veřejnou správu, tj. územní samosprávné celky.
Obec Horní Suchá na základě dané novely byla povinna od 1. 1. 2009
sledovat obrat pro účely registrace k DPH a v návaznosti na splnění této
povinnosti musela rozlišit, která plnění se do obratu pro účely registrace
zahrnují. Jednalo se o tyto činnosti:
– nájmy pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor
– krátkodobé pronájmy nebytových prostor
– pronájmy movitých věcí
– odvoz odpadů pro podnikatele
– inzerci
– reklamní činnost
– kopírování za úplatu
Výše obratu stanovená zákonem pro povinnou registraci je
1 000 000 Kč.
Obec Horní Suchá překročila obrat 3. února 2009 a zaregistrovala se
k dani z přidané hodnoty na Finančním úřadě v Havířově. Na základě
Osvědčení o registraci vydaném příslušným finančním úřadem se Obec
Horní Suchá stala plátcem daně z přidané hodnoty od 1. května 2009.
Co přinese plátcovství DPH obcím ukáže teprve čas. I přes obavy ze
strany obcí, podání přihlášky k registraci nemusí znamenat jen nevýhody. Obec se rozhodnutím rady ze dne 9. 4. 2009 vzdala osvobození od daně
u nájmů staveb, pozemků a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejích ekonomických činností a uplatní daň na výstupu.
V praxi to znamená, že obec odvede daň na výstupu, ale uplatní si celou daň na vstupu u přijatých plnění týkajících se nájmů pozemků, staveb
a nebytových prostor. To může vést k tomu, že plátcovství naopak přinese
obci nárok na nadměrný odpočet daně. Zřejmé však je, že se zvýší administrativní náročnost hospodaření obce.
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V. Obyvatelstvo
V.1. Evidence obyvatel Horní Suchá – stav k 1. 1. 2009
Muži
Ženy
Chlapci
Dívky
Celkem
Cizinci
Celkem s cizinci
Narození chlapci
Narození dívky
Úmrtí muži
Úmrtí ženy
Sňatky

1 868
1 873
366
321
4 428
89
4 517
21
26
24
12
15

Nejstarší občan: Viléma Delongová, nar. 20. 7. 1914. V roce 2009 oslavila svoje 95. narozeniny.
V.2. Evidence obyvatel Horní Suchá – stav k 31. 12. 2009
Muži
Ženy
Chlapci
Dívky
Celkem
Cizinci
Celkem s cizinci
Narození chlapci
Narození dívky
Úmrtí muži
22
Úmrtí ženy
23
Sňatky
23

1 852
1 846
402
348
4 448
88
4 536
15
20

Nejstarší občan: Viléma Delongová, nar. 20. 7. 1914.
1. narození v roce 2009 – 22. 1. 2009 – Laura R ylichová.
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V.3. Úmrtí
V.3.1. Drahomíra Holatová
16. ledna zemřela po těžké nemoci dlouholetá a obětavá členka kulturní a sportovní komise paní Drahomíra Holatová.
Jejího pohřbu 21. ledna se kromě rodiny a známých zúčastnila celá
kulturní a sportovní komise v čele se jejím předsedou Josefem Žerdíkem.
V.3.2. Jan Bardoň
24. června zemřel Jan Bartoň – horník na Dole František, člen karvinské kapely „Májovák“ a hlavně dlouholetý předseda, později četný
předseda Klubu hornických důchodců Dolu František.
Mnoho lidí z rodiny, KHD, přátel i obce se s ním přišlo rozloučit
27. června do kostela svatého Josefa v Horní Suché.

Jan Bartoň– první zleva– při oslavě Dnu matek v sále Dělnického domu
14. května 2009
Článek „Zemřel Jan Bartoň“ – Informátor č. 6/2009 viz příloha
č.51– 09.
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V.4. Cena Dr. Václava Jíry
Dlouholetý fotbalový funkcionář TJ DF Horní Suchá a hornosušský
občan pan Oskar Bembenek obdržel 10. července za celoživotní přínos fotbalu nejvyšší čestné fotbalové vyznamenání, Cenu Dr. Václava Jíry.
Jsme rádi, že se z ceny může radovat člověk, který sportu věnoval celý
život. Nezištně pomáhal fotbalovému hnutí řadu let a zůstala za ním obrovská práce.
Článek „Cenu Dr. Václava Jíry obdržel Oskar Bembenek“ – Havířovsko
14. 7. 2009 viz příloha č.42– 09.
V.5. Změna správce hřbitova
Od 1. ledna se stal novým správcem hřbitova Zbyhněv Glatz. Dosavadní správce Rudolf Moldrzyk se stal dělníkem na hřbitově.
V.6. Volby do EP
V.6.1. Průběh voleb
Tak jako v celé České republice, i v naší obci se konaly volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června. První den byly 4 volební místnosti umístěné v Základní škole a mateřské škole Horní Suchá, příspěvková organizace otevřeny od 14.00 hod. do 22.00 hod., druhý den od 8.00
hod. do 14.00 hod.

Mezi prvními voliči byl i pan Jiří Plucha, občan Horní Suché
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Volby do EP“.
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V.6.2. Výsledky voleb v okrese Karviná
Okrsky
celkem
257

zpr.
257

v%
100

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

220 772

50 681

22,96

Odevzdané Platné hlasy
obálky
50 637

50 384

V.6.3. Volební výsledky v obci
Okrsky
celkem
4

zpr.
4

v%
100

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

3 569

876

24,54

Odevzdané Platné hlasy
obálky
874

871

V.6.4. Výsledky hlasování podle jednotlivých stran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Platné hlasy
celkem
v%
0
0.00
44
5.05
10
1.14
172
19.74
49
5.62
8
0.91
5
0.57
0
0.00
7
0.80
0
0.00
6
0.68
2
0.22
3
0.34
0
0.00
0
0.00
3
0.34
1
0.11
1
0.11
0
0.00
8
0.91
199
22.84
5
0.57
9
1.03
0
0.00
5
0.57
0
0.00
0
0.00
2
0.22
1
0.11
6
0.68
11
1.26
301
34.55

Strana
název

Číslo
Libertas.cz
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
Česká str.národ.socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ-Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen has. a živn. s uč. do E.
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)
Lidé a Politika
„Strana soukromníků ČR“
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.
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V.7. Mzda a důchod
V.7.1. Průměrná mzda
V.7.1.1. Průměrná mzda v 1. čtvrtletí
V 1. čtvrtletí 2009 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda
na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství
22 328 Kč, to je meziročně více o 3,1 %, reálná mzda vzrostla o 1,0 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,9 %, reálně o 0,8 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,3 %, reálně o 2,2 %. Průměrná nominální mzda na fyzické osoby, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců, vzrostla v 1. čtvrtletí 2009 meziročně
o 2,4 %.
V.7.1.2. Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí
V 2. čtvrtletí 2009 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda
na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství
22 992 Kč, to je meziročně více o 2,8 %, reálná mzda vzrostla o 1,4 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,4 %, reálně o 1,0 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,3 %, reálně
o 2,9 %.
V.7.1.3. Průměrnámzda v 1. pololetí
V 1. pololetí 2009 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda
výše 22 605 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 596 Kč (2,7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,8 %, reálná mzda vzrostla
o 0,9 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 521 Kč (2,4 %)
na 22 522 Kč, reálná mzda vzrostla o 0,6 %. V nepodnikatelské sféře se
průměrná mzda zvýšila o 936 Kč (4,2 %) na 22 982 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,4 %.
V.7.1.4. Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí
Podle Českého statistického úřadu, průměrná hrubá měsíční nominální mzda v České republice stoupla ve 3. čtvrtletí 2009 na 23 350,– Kč. To je
o 1,5 % více než v předchozím čtvrtletí a o 4,8 % více než ve stejném období
předchozího roku 2008, a to v podnikatelské i nepodnikatelské sféře.
Ministerstvo práce a sociálních sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 činila 22 896 Kč.
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V.7.1.5. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí
V samotném 4. řtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve srovnání se
4. čtvrtletím roku 2008 o 5,2 %, tedy o 1 288 Kč na 25 752 Kč. Reálná
mzda v tomto období vzrostla o 4,8 %.

Poznámka: Vysoký růst průměrné hrubé mzdy v polsedním čtvrtletí roku byl
výsledkem nárůstu nezaměstnanosti. Firmy přednostně propouštěly zaměstnance s nižší kvalifikací, tedy nižší mzdou. Dalším faktorem bylo to, že prosinec byl obdobém vyplácení ročních odměn.

V.7.1.6. Průměrná mzda v roce 2009
V roce 2009 vzrostla průměrná mzda ve srovnání s rokem 2008 o 907 Kč
na 23 598 Kč. Byla vyšší o 4 %. Po odečtení vlivu inflace se mzda zvýšila o 3 %.
Poznámka: Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy byly zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci
byla vyplácena mzda čistá.

V.8. Nejnižší cena práce
V.8.1. Minimální mzda
Nejnižší, úředně stanovená cena práce (minimální mzda) v ČR zůstala na úrovni 8 000 Kč za měsíc pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou resp. 48,10 Kč za každou odpracovanou hodinu pro pracovníky
odměňované mzdou hodinovou, tedy tak, jak byla stanovena již s účinností od 1. ledna 2007. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činila 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance činily:
90 % základní sazby minimální mzdy (tj. 7 200 Kč, resp. 43,30 Kč/ hod.),
šlo-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu
6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,
80 % základní sazby minimální mzdy (tj. 6 400 Kč, resp. 38,50 Kč/ hod.),
šlo-li o mladistvého zaměstnance, 75 % základní sazby minimální mzdy (tj.
6 000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.), šlo-li o zaměstnance, který byl poživatelem
částečného invalidního důchodu,
50 % základní sazby minimální mzdy (tj. 4 000 Kč, resp. 24,10 Kč/ hod.),
šlo-i o zaměstnance, který byl poživatelem plného invalidního důchodu,
nebo o mladistvého zaměstnance, který byl plně invalidní a nepobíral plný
invalidní důchod.
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Sazby minimální mzdy, a to podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb zohledňujících snížené pracovní uplatnění zaměstnance.
Týdenní pracovní
doba v hodinách

Minimální mzda v Kč/hod. (zaokrouhleno na 10 hal.)
100 %
48,10
49,70
51,30

40
38,75
37,5

90 %
43,30
44,70
46,20

80 %
38,50
39,80
41,00

75 %
36,10
37,30
38,50

50 %
24,10
24,90
25,70

V.8.2. Vývoj minimální mzdy
1. 1. 1993–31. 12. 1995
1. 1. 1998–31. 12. 1998
1. 7. 1999–31. 12. 1999
1. 7.2000–31. 12. 2000
1. 1. 2002–31. 12. 2002
1. 1. 2004–31. 12. 2004
1. 1. 2006–30. 6. 2006
1. 1. 2007–31. 12. 2007
1. 1. 2009–31. 12. 2009

2 200 Kč
2 650 Kč
3 600 Kč
4 500 Kč
5 700 Kč
6 700 Kč
7 570 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč

1. 1. 1996–31. 12. 1997
1. 1. 1999–30. 6. 1999
1. 1. 2000–30. 6. 2000
1. 1. 2001–31. 12. 2001
1. 1. 2003–31. 12. 2003
1. 1. 2005–31. 12. 2005
1. 7. 2006–31. 12. 2006
1. 1. 2008–31. 12. 2008

2 500 Kč
3 250 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
6 200 Kč
7 185 Kč
7 955 Kč
8 000 Kč

V.9. Dávkový systém nemocenského pojištění
V.9.1. Nemocenská
Za první tři dny nemoci nedostal zaměstnanec ani od zaměstnavatele ani od státu ani korunu. Od čtvrtého do patnáctého dne zaměstnavatel
vyplatil z firemní kasy náhradu mzdy ve výši 60 procent denního základu. Šéfové firem si sami hlídali, zda se zaměstnanec léčil, nebo neschopenku zneužíval. Stát však tyto náklady firmám vrátil snížením nemocenského pojištění, které musely za zaměstnance odvádět. Teprve od patnáctého
dostávali zaměstnanci nemocenskou vyplácenou státem z pojištění.
V.9.2. Změny v nemocenském pojištění
– zavedení jednotné procentní sazby pro výpočet denní výše nemocenského ve výši 60 %,
– snížení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu
do první redukční hranice u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství ze současných 100 % na 90 %,
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– snížení procentní sazby pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 %,
– zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného
V.9.3. Peněžitá pomoc v mateřství
Od Nového roku mateřská více odpovídala výši příjmu. Podle pravidel byla maximální výše mateřské 14 370 Kč bez ohledu na to, kolik žena
vydělala a zaplatila na sociálním pojištění. Od ledna se však maximální
částka zvýšila až na 28 890 korun. Tuto částku však obdržely jen matky,
které vydělávaly nad 70 tisíc korun měsíčně. Polepšily si tak hlavně podnikatelky nebo bohaté ženy. Zatímco matky, které vydělávaly deset tisíc měsíčně, dostaly navíc jen 90 korun, matka s příjmem padesát tisíc dostala
o plných deset tisíc víc – 24 tisíc místo dnešních 14 tisíc. Do té doby se mateřská nezvyšovala už od příjmu 25 tisíc a zůstávala na 14 370 korunách.
Podle nové úpravy mohli ve více případech čerpat peněžitou podporu také
otcové či manželé matek, kteří se rozhodli pro mateřskou dovolenou. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastával dnem, který pojištěnka určila v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem
porodu. Podpůrčí doba činila 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činila podpůrčí doba 37 týdnů).
V.9.4. Ošetřovné
Na ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) měl nárok
zaměstnanec, který nemohl pracovat z důvodu, že musel:
– ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo
– pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení
bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
V.9.5. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náležel zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena
na jinou práci a z tohoto důvodu dosahovala bez svého zavinění nižšího
příjmu než před převedením. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácel od vzniku sociální události.
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V.9.6. Důchod
V.9.6.1. Reálná hodnota důchodu
Podle Ministerstvo práce a sociálních věcí se od 1. ledna 2009 zvýšil průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Za období leden
2008– leden 2009 došlo po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1 150 Kč. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 meziročně zvýšila
o 3,7 % a dosáhla 111,5 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989.
Lednové zvýšení důchodů si v roce 2009 vyžádalo zvýšení výdajů státního rozpočtu o 11,1 mld. Kč.
V.9.6.2. Valorizace
Od 1. ledna se průměrný důchod vyšplhal až na 9 946 korun. Podle nařízení vlády se důchody zvedly v průměru o 330 Kč. Procentní část
penze, která se vypočítává podle odpracovaných let a odvodů, se zvýšila
o 4,4 procenta. Pevný díl, který je pro všechny stejný, zůstal 2 170 korun.
Zvýšení se týkalo zhruba dvou milionů lidí, kteří pobírali starobní důchod.
Dalších 700 tisíc lidí v Česku mělo pozůstalostní nebo invalidní důchod.
V.9.7. Podpora v nezaměstnanosti
Pokud kvůli krizi přišel o práci, měl na nalezení nové práce o měsíc méně. Strop měsíční podpory se však zvýšil z 12 250 korun na 13 307.
Do ledna brali nezaměstnaní první tři měsíce 50 procent platu a po zbytek doby 45 procent. Nově berou první dva měsíce 65 procent, další dva
měsíce 50 procent a poslední měsíc 45 procent. Po pěti měsících sestavil
úřad práce nezaměstnanému závazný plán rekvalifikací a hledání práce. Změnila se i délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti v závislosti
na věku. Zaměstnanci do 50 let věku byla vyplácena podpora 5 měsíců,
od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.
V.9.8. Porodné
Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem
rodiny a je možno o ni zažádat v průběhu 1 roku od porodu, poté nárok
zaniká. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné
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osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné
má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče,
nahrazující péči rodičů.
Počet současně
narozených dětí
1
2
3
4
5
Počet současně
narozených dětí
1
2
3
4
5

Výše porodného v Kč na děti narozené
od 1. 4. 2006
do 31. 3. 2006
do 31. 12. 2006
8 750
17 500
21 000
52 500
52 500
78 750
70 000
105 000
87 500
131 250
Od 1. 1. 2008

Od 1. 1. 2009

13 000
26 000
39 000
52 000
65 000

13 000
26 000
39 000
52 000
65 000

od 1. 1. 2007
17 760
53 120
79 680
106 240
132 800

Poznámka: V roce 2009 se porodné ve srovnání s rokem 2008 nezměnilo a zůstalo ve výši 13 000Kč na každé dítě.

V.10. Nezaměstnanost
V.10.1. Nezaměstnanost v okrese začátkem roku 2009
Ke dni 31. 1. 2009 bylo na okrese Karviná evidováno 18 227 uchazečů
o zaměstnání. Nižší počet uchazečů než letos byl zaznamenán naposledy
v lednu 1998. Ve srovnání s lednem 2008 se snížil meziroční pokles stavu
uchazečů o 3 063 osob.
V evidenci bylo 9 518 žen, které se podílely na celkovém počtu uchazečů 52,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem jejich stav vzrostl o 433 osob.
2 985 uchazečů se zdravotním postižením (OZP) se podílelo na celkovém stavu uchazečů 16,4 %. Ve srovnání s prosincem 2008 počet OZP
mírně vzrostl o 39 osob, avšak jejich podíl klesl o 1 %.
Na celkovém počtu uchazečů se 5,2 % podílela skupina 962 absolventů škol a mladistvých po základní škole. Ve srovnání s předchozím měsícem se jejich počet zvýšil o 31 osob.
V lednu 2009 se nově zaevidovalo 2 646 uchazečů, z toho 1 122 žen
a 1 524 mužů. Ve srovnání s předchozím měsícem se počet nově evidova125

ných uchazečů zvýšil o 942 osob a meziročně vzrostl o 715 osob, tj. o 37 %.
Leden je tradičně měsícem s nejvyšším počtem nově evidovaných uchazečů, který od roku 1999, až na malé výjimky v roce 2006 a 2008, vždy překračoval výši 2 tisíce osob. To mělo vliv na stav uchazečů, který se vždy
oproti prosinci předchozího roku v lednu zvyšuje. Letošní počet nově evidovaných byl nadprůměrný a nebyl v tomto období ani v průběhu předchozích let zatím překonán. Nejvíce se mu přibližuje 2 601 nově zaevidovaných uchazečů v lednu 1999.
Nejvyšší podíl na celkovém počtu nově evidovaných mělo 1 495 osob,
tj. 56,5 %, jejichž evidenci předcházelo zaměstnání nebo obdobná výdělečná činnost. Z tohoto počtu bylo 75 osob, které před evidencí ukončily samostatnou výdělečnou činnost a jejichž počet se meziročně zvýšil o 13 osob.
Dále následovalo 561 osob, tj. 21,2 %, jejichž evidenci předcházela neregistrovaná nezaměstnanost. U dalších 141 osob, tj. 5,3 %, předcházelo jejich
evidenci dlouhodobé léčení. Do evidence přišlo také 183 absolventů škol
a mladistvých, což bylo o 2 osoby více než před rokem.
V.10.2. Nezaměstnanost v okrese k 31. 12. 2009
K uvedenému datu bylo na okrese Karviná evidováno na ÚP
20 376 uchazečů o zaměstnání z celkového počtu 141 634 pracovních sil
(EOA). Pro uvedený počet uchazečů bylo připraveno celkem 386 volných
pracovních míst. Nezaměstnanost činila 14,4 %.
V.10.3. Nezaměstnanost a ekonomická krize
Situace na trhu práce se v Česku rychle zhoršovala. Lednová míra
nezaměstnanosti vyskočila z prosincových šesti na 6,8 % a dostala se tak
na úroveň dubna 2007.
Nárůst nezaměstnanosti byl největší za celou existenci samostatné ČR
a podobný trend očekávali ekonomové i v dalších měsících roku 2009.
Nejhorší na tom bylo to, že se nejednalo obvyklý lednový nárůst, ale o důsledky ekonomické krize. Přitom na jedno volné místo připadalo šest uchazečů. Situace ale nebyla všude stejná. Tak např. v okrese Jeseník připadalo na jedno volné místo padesát pět uchazečů. Více než dvacet uchazečů
na jedno volné místo vykazovaly okresy Prostějov, Bruntál, Děčín, Teplice, Karviná a Česká Lípa. Nad celorepublikovým průměrem míry registrované nezaměst– nanosti bylo 44 ze 77 okresů.
Nejhorší situace v nezaměstnanosti byla na Mostecku – 14,1 %, Jesenicko – 13,6 %, Karviná a Znojmo – 12,6 %, Bruntál a Děčín – 12,4 %, atd.
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Že byla situace v nezaměstnanosti opravdu zlá dokládá i to, že stoupla i v okresech, kde byla stále nejnižší: Praha– východ – 2 %, Praha– západ – 2,2 %, Praha – 2,3 % nebo Mladá Boleslav – 3,1 %.
Článek „Nezaměstnanost se výrazně zvýšila“ – Havířovsko 10. 2. 2009
viz příloha č.6– 09.
V.10.4. Nezaměstnanost v obci – porovnání let 2008–2009
Měsíc
Leden 2008
Leden 2009
Únor 2008
Únor 2009
Březen 2008
Březen 2009
Duben 2008
Duben 2009
Květen 2008
Květen 2009
Červen 2008
Červen 2009
Červenec 2008
Červenec 2009
Srpen 2008
Srpen 2009
Září 2008
Září 2009
Říjen 2008
Říjen 2009
Listopad 2008
Listopad 2009
Prosinec 2008
Prosinec 2009

Uchazeči
344
333
335
339
325
347
303
358
287
372
278
387
264
382
273
376
273
390
283
386
296
386
300
387

EAO
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071

Míra nezam.
16,6 %
16,1 %
16,2 %
16,4 %
15,7 %
16,8 %
14,6 %
17,3 %
13,9 %
18,0 %
13,4 %
18,7 %
12,7 %
18,4 %
13,2 %
18,2 %
13,2 %
18,8ˇ %
13,7 %
18,6 %
14,3 %
18,6 %
14,5 %
18,7 %

Volná místa
199
12
201
1
166
9
164
7
165
6
163
9
163
8
157
10
158
17
160
15
157
17
148
20

V.10.5. Okolní obce, okres Karviná, Moravskoslezský kraj,
Česká republika – srovnání
V.10.5.1.1. Albrechtice
Měsíc
Leden 2008
Leden 2009
Únor 2008
Únor 2009

V.10.5.1. Okolní obce

Uchazeči
220
200
204
200

EAO
2017
2017
2017
2017
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Míra nezam.
10,9 %
9,9 %
10,1 %
9,9 %

Volná místa
2
0
7
1

Březen 2008
Březen 2009
Duben 2008
Duben 2009
Květen 2008
Květen 2009
Červen 2008
Červen 2009
Červenec 2008
Červenec 2009
Srpen 2008
Srpen 2009
Září 2008
Září 2009
Říjen 2008
Říjen 2009
Listopad 2008
Listopad 2009
Prosinec 2008
Prosinec 2009

202
203
191
197
190
204
184
201
188
213
200
215
193
213
184
211
175
207
182
216

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

10,0 %
10,1 %
9,5 %
9,8 %
9,4 %
10,1 %
9,1 %
10,0 %
9,3 %
10,6 %
9,9 %
10,7 %
9,6 %
10,6 %
9,1 %
10,5 %
8,7 %
10,3 %
9,0 %
10,7 %

7
4
6
1
6
2
8
0
9
0
6
0
10
3
6
3
4
2
0
2

Uchazeči
90
78
86
79
82
82
81
81
78
85
81
86
84
98
84
108
79
97
75
94
73
94
73
94

EAO
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822

Míra nezam.
10,9 %
9,5 %
10,5 %
9,6 %
10,0 %
10,0 %
9,9 %
9,9 %
9,5 %
10,3 %
9,9 %
10,5 %
10,2 %
11,9 %
10,2 %
13,1 %
9,6 %
11,8 %
9,1 %
11,4 %
8,9 %
11,4 %
8,9 %
11,4 %

Volná místa
32
1
32
2
27
1
35
1
32
1
10
0
10
2
16
0
20
25
19
24
10
24
6
0

V.10.5.1.2. Stonava
Měsíc
Leden 2008
Leden 2009
Únor 2008
Únor 2009
Březen 2008
Březen 2009
Duben 2008
Duben 2009
Květen 2008
Květen 2009
Červen 2008
Červen 2009
Červenec 2008
Červenec 2009
Srpen 2008
Srpen 2009
Září 2008
Září 2009
Říjen 2008
Říjen 2009
Listopad 2008
Listopad 2009
Prosinec 2008
Prosinec 2009
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V.10.6. Okres Karviná
Měsíc
Leden 2008
Leden 2009
Únor 2008
Únor 2009
Březen 2008
Březen 2009
Duben 2008
Duben 2009
Květen 2008
Květen 2009
Červen 2008
Červen 2009
Červenec 2008
Červenec 2009
Srpen 2008
Srpen 2009
Září 2008
Září 2009
Říjen 2008
Říjen 2009
Listopad 2008
Listopad 2009
Prosinec 2008
Prosinec 2009

Míra nezaměstnanosti
13,4 %
14,3 %
13,1 %
13,3 %
12,7 %
15,1 %
14,5 %
16,1 %
14,2 %
15,4 %
13,9 %
14,3 %
11,8 %
15,9 %
13,8 %
15,8 %
13,5 %
15,8 %
12,9 %
15,5 %
12,7 %
15,3 %
13,2 %
15,8 %

V.10.7. Kraj Moravskoslezský
Měsíc
Leden 2008
Leden 2009
Únor 2008
Únor 2009
Březen 2008
Březen 2009
Duben 2008
Duben 2009
Květen 2008
Květen 2009
Červen 2008
Červen 2009
Červenec 2008
Červenec 2009
Srpen 2008
Srpen 2009

Míra nezaměstnanosti
9,6 %
9,7 %
9,3 %
10,5 %
8,9 %
11,0 %
8,3 %
11,1 %
8,0 %
11,3 %
8,0 %
11,5 %
8,2 %
11,8 %
8,2 %
11,8 %
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Září 2008
Září 2009
Říjen 2008
Říjen 2009
Listopad 2008
Listopad 2009
Prosinec 2008
Prosinec 2009

8,0 %
11,7 %
7,7 %
11,5 %
7,6 %
11,5 %
8,5 %
12,1 %

V.10.8. Česká republika
Měsíc
Leden 2008
Leden 2009
Únor 2008
Únor 2009
Březen 2008
Březen 2009
Duben 2008
Duben 2009
Květen 2008
Květen 2009
Červen 2008
Červen 2009
Červenec 2008
Červenec 2009
Srpen 2008
Srpen 2009
Září 2008
Září 2009
Říjen 2008
Říjen 2009
Listopad 2008
Listopad 2009
Prosinec 2008
Prosinec 2009

Míra nezaměstnanosti
6,1 %
6,8 %
5,9 %
7,4 %
5,6 %
7,7 %
5,2 %
7,9 %
5,0 %
7,9 %
5,0 %
8,0 %
5,3 %
8,4 %
5,3 %
8,5 %
5,3 %
8,6 %
5,2 %
8,5 %
5,3 %
8,6 %
6,0 %
9,2 %

V.11. Jak pomáhala Obec Horní Suchá řešit nezaměstnanost
svých občanů
V.11.1. Co to byly veřejně prospěšné práce – VPP
Veřejně prospěšné práce slouží k umístění uchazečů o zaměstnání
na dobu nepřesahující 12 měsíců. Tato místa zřizuje obec, a to na základě
písemné dohody s úřadem práce. Na VPP jsou zpravidla úřadem práce
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doporučováni místní občané, kteří jsou obtížně umístitelní do zaměstnání. Jedná se o práce převážně sezónního charakteru, zaměřené na úklid
v obci, údržbu zeleně a komunikací, stavební práce, údržbu sportovních
zařízení v obci, zlepšení životního prostředí nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obce V rámci provádění aktivní politiky zaměstnanosti
vytvářela Obec Horní Suchá již od roku 1998 pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce poskytoval obci přípěvek na financování mzdových nákladů veřejně prospěšných zaměstnanců. Příspěvek byl poskytován na uchazeče o zaměstnání, kteří byli v evidenci Úřadu
práce déle než 5 měsíců.
V.11.2. VPP v roce 2009 a mzdové náklady
V roce 2009 zaměstnala Obec Horní Suchá celkem 33 zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce. Mzdové náklady obce za rok 2009, tj. hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 1 881 696 Kč, příspěvek Úřadu práce za rok 2009 pak činil 1 324 215 Kč. Příspěvky Úřadu práce byly v roce
2009 spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V.11.3. Veřejná služba
K rozšíření možností zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze (to jsou osoby, které nemají možnost vykonávat veřejně prospěšnou práci, krátkodobé zaměstnání
nebo dobrovolnickou službu) byl do systému pomoci v hmotné nouzi zaveden od roku 2009 nový institut, tzv. veřejná služba. Veřejnou službou byla
práce ve prospěch obce, zejména úklid zeleně, prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Žadatelé o dávku hmotné nouze museli dokladovat, že odpracovali v institutu veřejné služby 20–30 hodin měsíčně. Odpracování veřejné služby nebylo založeno na pracovním vztahu
a za práci ve veřejné službě nebyla poskytována mzda ani plat. Obec však
musela pro občany vykonávající veřejnou službu uzavřít pojistnou smlouvu kryjící pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobila nebo ji byla způsobena.
Během roku se na možnost pracovat ve veřejné službě přišlo zeptat
přibližně 30 občanů. Proto se Obec Horní Suchá rozhodla vyjít svým občanům vstříc a veřejnou službu začít organizovat, přestože to pro obec zna131

menalo novou a nemalou administrativní zátěž.
Od srpna 2009 pak každý měsíc odpracovali veřejnou službu jen 3 občané, s výjimkou září, kdy to byli 4 občané. Každý odpracoval 30 hodin měsíčně.

Poznámka: Z toho je patrné, že i přes vysokou nezaměstnanost v naší obci byl
o tento druh práce velmi malý zájem.

V.12. MUDr. Józef Mackowski
MUDr. Józef Mackowski – hornosušský rodák – věnoval obci 30 svých
obrazů pro budoucí obrazovou galerii zřizovanou obcí.
Obrazová galerie bude pravděpodobně zřízena v půdních prostorách
bývalé „červené školy“, budoucího obecního úřadu, na ulici Sportovní.

Poznámka: MUDr. Józefu Mackowskému uspořádala obec v roce 2008 v prostorách Dělnického domu soubornou výstavu – viz kronika obce za rok 2008.

V.13. Akademie třetího věku
Někteří naši občané se vzdělávali i ve svém pokročilejším věku. Po tři
roky navštěvovali Vysokou školu sociálně – správní, Institut celoživotního vzdělávání v Havířově, o. p. s. (obecně prospěšná společnost). Byli to tito
naši občané: Uršula Banasová, Antonín Bubla, Jindřich Kruczek, Marie
Ksemičová a Ing. Karel Štefl. Na jejich studium přispěla naše obec částkou
36 000 Kč – tj. 50 % nákladů, zbylých 50 % uhradili účastníci z vlastních
zdrojů. Slavnostního ukončení studia se zúčastnil i primátor města Havířova František Chobot, za naši obec byl přítomen Josef Žerdík, místostarosta.

Místostarosta Josef Žerdík (vlevo) gratuluje panu Jindřichu Kruczekovi,
vzadu primátor František Chobot
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Článek Uršuly Banasové „Akademie III. Věku v letech 2007–
2009“ – viz příloha č.19– 09.
Článek „Akademie III. věku– Informátor č.6/2009 viz příloha č.51– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Akademie třetího
věku“.
VI.Politický a veřejný život
Celníci se vrátili
Stále častěji bylo vidět na hraničních mostech přes Olši, které spojují
Český Těšín a Cieszyn, polské celníky. A lidé se ptali, proč tam jsou celníci
a nikde není pohraniční policie. Vysvětlení existuje: oba státy jako členové EU, vstoupily do Schengenského prostoru.
Mluvčí Celní služby v Katovicích sdělila, že stání celníků na mostech
neporušuje žádná získaná práva občanů a není to hraniční kontrola. Jedním dechem dodala, že mosty jsou ideálním místem na kontroly. Hledali
cigarety, alkohol, neregistrované léky a zbraně.
Česká policie také hlídkovala, ale nikdy nevjela na mosty. Kontrolovala pouze v přilehlých ulicích.
Článek „Celnicy wrócili na mosty“ – Głos Ludu 10. 2. 2009 viz příloha
č.2– 09.
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VII. Průmysl
VII.1. Některé průmyslové podniky v obci – přehled a stručná
charakteristika
VII.1.1. AGADAN s. r. o.
Sídlo společnosti: Na Františku 1365/3, Horní Suchá.
Perspektivní firma, která se zabývá především hydraulikou a vším co
s ní souvisí.
Hydraulika a příslušenství: hydraulické válce, hydraulické zámky,
kulové kohouty, manometry, hadice, apod.
Kluzné kontakty: kluzné kontakty CuC, jeřábové sběrače, apod.
Specializovaná výroba pro důlní činnost: hydraulické válce a stojky,
náhradní díly pro mechanizovanou výstuž, náhradní díly pro vrtací vozy,
apod.

Hala firmy Agadan– foto 11. 4. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „PZF– hala firmy
Agadan“.
VII.1.2. CARBO PYRO s. r. o.
Sídlo firmy: Potoční 88/4, Horní Suchá.
Firma pronajala v PZF pozemek, na kterém plánuje výstavbu průmyslové haly pro výrobu a zpracování pyrolyzního oleje.
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VII.1.3. FITE a. s.
Sídlo firmy: Výrobní činnost provozuje v PZF – sídlí na ulici Výstavní 2224/8, Ostrava– Mariánské Hory.
Firma se zabývala výrobou a opravou důlních lokomotiv a dalšího
důlního zařízení.
VII.1.4. Garsys s. r. o.
Sídlo firmy: Průmyslová zóna František, ulice K Prádlu – areál firmy Garsys s. r. o.
Firma se zabývala výrobou zahradních bazénů, solárních absorbérů,
bazénového zastřašení a příslušenstvím k zahradním bazénům.
VII.1.5. Green Gas DPB a. s.
Sídlo firmy: Činnost provozovala v PZF – sídlila na Třídě Rudé armády 637, Paskov.
Firma se zabývala těžbou důlního plynu a jeho spalováním v kogeneračních jednotkách za účelem výroby elektrické energie.
VII.1.6. InnovaPlast s. r. o.
Sídlo firmy: Průmyslová zóna František, Horní Suchá.
Firma byla založena v roce 2005 jako dceřiná společnost v Irsku velmi známé firmy Tool and Plastic Co Ltd., která v plastikářském průmyslu podnikala od roku 1968. Hlavním předmětem činnosti bylo vstřikování plastů.
VII.1.7. MABO TRADE s. r. o.
Sídlo firmy: Na Františku 1374/1, Horní Suchá.
Hlavní výrobní činností firmy byla výroba matrací.
VII.1.8. Martines interiery s. r. o.
Sídlo firmy: Průmyslová zóna František č.p.1399/2, Horní Suchá.
Firma se zabývala návrhy, výrobou a montáží zakázkového nábytku
a řešením interiérů.
VII.1.9. KARPO FLY s. r. o.
Sídlo firmy: Na Františku 1370/5, Horní Suchá
Firma se zabývala výrobou postrojů k paraglidingu, záložních padáků, batohů, přileb, apod.
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VII.1.10. K ýbl Jaroslav – stolařství MAXIM
Sídlo firmy: Průmyslová zóna František, Horní Suchá.
Firma se zabývala výrobou nábytku, kuchyňských linek, vestavěných
skříní, plovoucích podlah, a pod.
VII.1.11. MaDeX, s. r. o.
Sídlo firmy: Průmyslová zóna František, Horní Suchá.
Firma se zabývala zámečnickou a kovodělnou výrobou.

Zahájení stavby haly MaDex– stav 1. 4. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD:“ Zahájení stavby
haly MaDex“.

řov.

VII.1.12. R QL, s. r. o.
Sídlo firmy: činnost provozuje v PZF – adresa U Jelena 7/109, HavíFirma vyráběla širokou škálu lehátek, stolů a křesel pro zdravotnictví.

VII.1.13. Sandvik Mining and Constrktion Spolka, s. r. o.
Sídlo firmy: činnost provozovala firma v PZF, její hlavní sídlo je
ve Švédsku.
Firma se zabývala výrobou, prodejem a servisem důlních razících
strojů.
VII.1.14. Speciální technologie, s. r. o.
Sídlo firmy: Na Františku 1415/5, Horní Suchá.
Firma se zaměřila na technologické dodávky pro papírenský, chemic136

ký a hutní průmysl a pro energetiku.
VII.1.15. SWP Trading, a. s.
Firma pronajala v PZF pozemek pro výstavbu závodu na výrobu bioetanolu.
VII.1.16. Lichtgitter, s. r. o.
Sídlo firmy: U Lékárny 1, Horní Suchá.
Firma se zabývala výrobou odporově svařovaných a lisovaných podlahových roštů a schodišťových stupňů, apod.
VII.1.17. BIEDRAX, s. r. o.
Sídlo firmy: Přímá 940, Horní Suchá.
Firma nabízela kovové regály s dřevotřískovými nebo kvovými policemi pro sklady, archivy, spisovny, knihovny, učebny, apod.
VII.1.18. ŽVAK , s. r. o.
Firma měla své sídlo na Černé cestě 957 a zabývala se s výrobou stavebního kování a dveřních zámků a provozovala železářství. Zaměstnávala15 zaměstnanců.
VIII. Investiční akce financované obcí
VIII.1. Školní hřiště
VIII.1.1. Rekonstrukce školního hřiště
V roce 2009 pokračovala rekonstrukce školního hříště.

Kromě vyasfaltování volejbalového kurtu dostala asfaltový podklad
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i běžecká dráha
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce školního hřiště–stav 21. 4. 2009“.

Dokončená běžecká dráha a oplocení
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce školního hřiště– stav 25.5.2009“.

Nový volejbalový kurt
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Nový trávník na hřišti
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce školního hřiště– stav 11.6.2009“.
VIII.1.2. Historie výstavby hřiště
V roce 2007 obec rozhodla, na základě požadavků škol a učebních osnov tělesné výchovy, o výstavbě nového školního hřiště.
Celá plocha stávajícího hřiště prošla zásadní přeměnou. Bohužel se
nepovedl odkup sousedního pozemku, takže k rozměrovému rozšíření fotbalového hřiště sešlo.
Důležité bylo najít finanční zdroje pro výstavbu – rozpočet dělal cca
8 600 000 Kč. Obci se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezského kraje ve výši cca 7 500 000 Kč.
V září 2008 zahájila Beskydská stavební společnost a. s. Třinec práce – byla provedena skrývka zeminy a celá plocha byla srovnána do roviny. Bylo zhotoveno nové podloží, drenážní vrstva na meliorační vrstvu
položili dvaceticentimetrovou vrstvu ornice. Vznikla plocha pro fotbalové
hřiště o rozměrech 30×50 m. Ta byla oseta odolnou travou. Pod travnatou plochou je rozveden závlahový systém.
Okolo fotbalového hřiště byla vybudována běžecká čtyřdráha s umělým povrchem o délce 200 m se sektorem pro sprint v délce 60 m.
Nově bylo vybudováno volejbalové hřiště s umělým povrchem.
Podél příjezdové komunikace ke školní jídelně byl umístěn sektor pro
skok daleký s doskočištěm. Jednotlivé sportovní sektory a školní šatny byly
propojeny chodníky a celý sportovní areál byl oplocen.
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Celý sportovní areál byl dán pod dohled kamerového systému. Náležel pod správu Sportovní haly. V době od 8.00 hod. do 15.00 hod. byl celý
areál k dispozici základním školám, po patnácté hodině a o víkendech byl
k dispozici všem zájemcům z řad organizovaných sportovců tak i jednotlivců. Přístup občanům Horní Suché byl umožněn zdarma.
Celý areál byl zpřístupněn 1. září 2009.
VIII.2. Dům seniorů
VIII.2.1. Rekonstrukce bývalé mateřské školy
Rekonstrukce bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní byla zahájena
v červenci 2008 a byla dokončena v dubnu 2009. Za cenu 19 400 000 Kč
stavbu provedla firma VAPES CE s. r. o. Horní Suchá.
VIII.2.2. Z pevnění plochy
Z pevnění plochy u objektu č.921/5 Domova seniorů provedla firma
JUBAR s. r. o. Stonava za dohodnutou cenu 1 623 218 Kč. Stavba byla zahájena v červnu 2009 a ukonšena v červenci 2009.
VIII.2.3. Zateplení
Zateplení Domova seniorů provedla firma VAPES CE s. r. o. za dohodnutou cenu 4 739 012 Kč. Práce byly zahájeny v květnu 2009 a ukončeny v červnu 2009.

Zateplení Domova seniorů– stav 25. 5. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zateplení Domova
seniorů“.
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VIII.3. Klub hornických důchodců – Domeček
Stavební úpravy budovy na ulici Vnitřní – Domečku – který Klubu
hornických důchodců Dolu František pronajala obec, byly zahájeny v září
2009 a skončily v prosinci 2009. Za dohodnutou cenu 3 142 187 Kč je provedla firma VAPES CE s. r. o. Horní Suchá.

Rekonstrukce Domečku

Domeček po rekonstrukci
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce Domečku“.
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VIII.4. Chodník
Práce na chodníku podél ulice 6. srpna provedla firma KARO inženýrské sítě s. r. o. Ostrava–Mariánské hory za dohodnutou cenu 927 596 Kč.
Stavba byla zahájena v červenci 2009 a ukonšena v září 2009.
VIII.5. Střecha Dělnického domu
Dočasné zajištění střechy objektu č.p. 231 na ulici Centrum – Dělnický dům – provedla firma SIDOSTAVBY s. r. o. Český Těšín za dohodnutou cenu 648 189 Kč. Práce byly zahájeny v červnu 2009 a ukončeny
v srpnu 2009.
VIII.6. Ulice
VIII.6.1. Ulice Zelená a Končinovka
Odvodnění zemědělského areálu Pašůvka na ulici Zelené, za dohodnutou cenu 609 263 Kč a opravu povrchu ulice Zelené a ulice Končinovka za dohodnutou cenu 1 388 353 Kč provedla firma JANKOSTAV s. r. o. Ostrava–Kunčice. Práce byly zahájeny v červenci 2009 a ukončeny v říjnu 2009.
VIII.6.2. Ulice Finská a Vnější
Propojení místních komunikací – ulice Finská a ulice Vnější – a zbudování účelové komunikace U Pizzerie v Horní Suché – provedla firma
JUBAR s. r. o. Stonava za dohodnutou cenu 1 732 555 Kč. Práce začaly
v září 2009 byly ukončeny v prosinci 2009.

Spojka ulic Finská– Vnější– pohled ze severu– kolize s vodovodní šachticí
hřbitova– stav 20. 10. 2009
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Spojka ulic Finská– Vnější– pohled z jihu– stav 20. 10. 2009
VIII.6.3. Ulice Centrum
Stavební úřad vydal úřední rozhodnutí o změně stavby pod názvem
„Stavební úpravy ulice Centrum a ulice Sportovní Horní Suchá“.
Předmětem územního rozhodnutí byla změna stavby dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rozvodů nízkého napětí včetně navazujících elektrických přípojek, stavba parkoviště, stavba splaškové kanalizace, stavba
cyklostezky, stavba chodníku a stavba lávky přes potok Sušanka. Tím došlo k odstranění všech všech nadzemních inženýrských sítí a k přeložce některých jiných inženýrských sítí – přeložka vedení nízkého napětí a kabelů veřejného osvětlení.

Frézování pařezu na ulici Centrum– stav 2. 7. 2009
Poznámka: S frézou přišla do Horní Suché nová polská firma „Bandit“.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Fréza“.
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VIII.7. Stavební údržba a opravy mostů
VIII.7.1. Most na ulici 6. srpna
Opravu mostu přes trať Českých drah na ulici 6. srpna provedla firma STAVIVA – silniční stavby a. s. Ostrava – Kunčičky za dohodnutou
cenu 6 150 528 Kč. Práce byly zahájeny v září 2009 a ukončeny v prosinci 2009.

Most na ulici 6. srpna

Most na ulici 6. srpna– stav 10. 9. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Most na ulici 6.
srpna“.
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VIII.7.2. Most na ul. Centrum (přes potok Sušanka)
Byly provedeny tyto práce:
– pročištění koryta pod mostem – odstranění nánosů v tloušťce 0,20 m.
– oprava opevnění u návodních křídel – kamenná dlažba očištěna, poškozená místa vydlážděna, spáry v dlažbách vyklínovány
– zřízení opevnění u povodních křídel –zřízeny kamenné dlažby do betonu v celkové tl. 350 mm
VIII.7.3. Most na ul. Chrost (přes potok Sušanka)
Byly provedeny tyto práce:
– nánosy před levobřežní opěrou odstraněny v tloušťce 0,50 na š. 1,8 m
a dl. 5,0 m, koryto srovnáno
– z boků nosné konstrukce – odstraněn mech, nezabetonované příruby
ocelových nosníků –očištěny od koroze a natřeny
– zábradlí na návodní straně – oprava poškozené části a nátěr, zábradlí
na povodní straně natřeno
VIII.7.4. Most na ul. Potoční (přes potok Koutňák)
Byly provedeny tyto práce:
– zřízení krajnic a opevnění svahů tělesa komunikace, poškozený kryt vozovky na návodní straně odstraněn a nahrazen novým
– příkop podél MK na povodní (výtokové) straně mostu –kolem vyústění
příkopu do potoka –provedeno opevnění kamennou dlažbou do betonu,
které je opřeno o podélnou patku z lomového kamene ve dně. Přilehlý
svah MK opevněn drátokamennou matrací

Opevnění kamennou dlažbou
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Most na ulici Potoční“.
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VIII.7.5. Most na ul. Drážní (přes potok Koutňák)
Byly provedeny tyto práce:
– koryto potoka – pokosení vegetace 3 m před a 3 m za mostem, odstranění naplavenin v tloušťce 30 cm, koryto srovnáno
– v dlažbách na povodní straně mostu vyústěny příkopové tvárnice a plastové trubky pod tvárnicemi.
VIII.7.6. MK 7 – Most na ul. Drážní (přes potok Koutňák) u ulice
Rovnoběžné
Byly provedeny tyto práce:
– koryto potoka – pokosení vegetace 5 m před a 5 m za mostem, na povodní straně vykácen náletový keř, odstraněny naplaveniny pod mostem
v tloušťce 30 cm a v úsecích 5 m před a za mostem (celková délka 13 m),
koryto srovnáno.
– trhliny mezi křídly a opěrami vyspraveny maltou.
– ocelové nosníky otryskány tlakovou vodou a zbaveny nečistot a koroze – provedení nátěru.
– zábradlí otryskáno tlakovou vodou, zbaveno starých nátěrů – nový nátěr
VIII.7.7. Most na ul. Brigádnická (přes přítok Sušanky)
Byly provedeny tyto práce:
– odstraněny náletové keře
– z horních ploch křídel –odstraněny nečistoty a mech, z dilatačních spar
mezi opěrami a křídly odstraněn zvětralý Heraklit – spáry utěsněny
pružným tmelem
– osazení svodidel a zábradlí
– z koryta odstraněny naplaveniny
Poznámka: Práce na mostech VIII.1.8.2.– VIII.1.8.7. provedla v srpnu 2009
firma MOFIS CZECH s. r.o., Palhanecká 479/18, 747 07 Opava.

VIII.7.8. Most Firlovka
Opravu mostu přes zrušenou železniční trať na ulici Firlovka provedla firma OKD Doprava a. s.Ostrava za cenu 1 850 000 Kč. Práce byla zahájena v říjnu 2009 a bude ukončena v květnu 2010.

Poznámka: Stavební úřad Obecního úřadu Horní Suchá vydal územní rozhodnutí o změně stavby mostu „Firlovka“ a změně využití území. Předmětem
územního rozhodnutí bylo zrušení mostu přes bývalou železniční vlečku na ulici Firlovka v Horní Suché a jeho nahrazení silničním náspem.

Spoluúčast obce na financování stavby byla 312 868 Kč.
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VIII.8. Závora na Černé cestě – 11/2009
Stavba uzamykatelné kovové závory na části pozemku p. č. 3101/1
v k. ú. Horní Suchá (ul. Černá cesta), který je ve vlastnictví RPG RE Assets, s. r. o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, vlastní správa byla
vlastníkem svěřena mandátní smlouvou RPG Byty, s. r. o., z důvodu zamezení vjezdu automobilů a tím ztížení přístupu na pozemky, kde je opakovaně nelegálně odkládán odpad a vznikají zde černé skládky.
VIII.9. Veřejné osvětlení
VIII.9.1. Ulice Pěší
Rozšíření a opravu veřejného osvětlení na ulici Pěší provedla firma
Dukan s. r. o. Havířov–Podlesí za sjednanou cenu 209 519 Kč. Práce byla
zahájena v ůistopadu 2009 a ukončena v prosinci 2009.
VIII.9.2. Ulice Lesní
Rozšíření a opravu veřejného osvětlení na ulici Lesní provedla firma
Dukan s. r. o. Havířov–Podlesí za sjednanou cenu 47 048 Kč. Stavba byla
zahájena v říjnu 2009 a ve stejném měsíci byla ukončena.
VIII.9.3. Regulace intenzity osvětlení
Regulaci intenzity osvětlení na ulici Centrum provedla firma AKTÉ
s. r. o. Zlína za dohodnutou cenu 186 300 Kč instalací 1 kusu regulátoru.
VIII.10. Odstranění vlhkosti
VIII.10.1. Obecní úřad
Odvodnění a opravu soklu budovy Obecního úřadu v Horní Suché
provedla firma HORNSTAV CZ s. r. o. Horní Suchá za sjednanou cenu
502 099 Kč. Práce byly zahájeny v listopadu 2008 a ukončeny v březnu
2009.
VIII.10.2. Kostel
Práce na odstranění vlhkosti soklu kostela svatého Josefa provedla
firma EKOFAS s. r. o. Český Těšín za dohodnutou cenu 1 379 097 Kč.
Stavba byla zahájena v prosinci 2009 a bude ukončena v červnu 2010.
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Osekávání břízolitu ze soklu kostela– zaměstnanci obce na VPP
z ÚP– stav 9. 9. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „ Práce na odstranění vlhkosti soklu kostela svatého Josefa“.
VIII.11. Základní škola
Stavební úpravy Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím provedla firma MEROPS s. r. o. Český Těšín za dohodnutou
cenu 2 646 137 Kč. Práce na výměně oken a vstupních dveřích byly zahájeny žíjnu 2009 a budou ukončeny v březnu 2010.
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IX. Zemědělství a lesnictví
IX.1. Dotace
V minulých létech přesto, že byla nadprůměrná úroda, čerpali naši
zemědělci dotace z fondu EU „Program rozvoje venkova“. Proto mohly
být např. osety zemědělské plochy v obci, které dlouhá léta ležely ladem.
Jako příklad uvádím pole mezi ulicí Dělnickou a ulicí U Lékárny.
V tomto roce tisíce zemědělců z několika evropských zemí v Praze
protestovaly proti současné dotační politice EU.
Poznámka: Farmáři v nových členských zemích totiž pobírali na dotacích o desítky procent menší částky než farmáři ze starých členských států. A to bylo podle nich nespravedlivé. Zemědělci také požadovali od státu větší podporu pro chovatele mléčného skotu, které trápily nízké výkupní ceny mléka.
IX.2. Ochrana zvířat
Největším problémem na úseku ochrany zvířat v obci byl odchyt a následné umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do psích útulků bylo v roce
2009 umístěno 10 psů, 5 jich bylo předáno novým nebo původním majitelům. Tři psi byli utraceni, jeden z důvodu neléčitelných zranění, které
utrpěl srážkou s motorovým vozidlem, dva nebylo možno ochočit protože
před odchytem žili životem divokých zvířat.
Do této činnosti spadá i povolování konání veřejných vystoupení zvířat. Ta se uskutečnila pouze v areálu Na Pašůvce a jednalo se o 4 závody
koní ze série Beskydského poháru.
IX.3. Agenda povolování kácení dřevin mimo les
V roce 2009 bylo podáno 16 žádostí o povolení kácení a 21 oznámení
o kácení dřevin mimo les. Správní orgán v jednom případě kácení dřevin
nepovolil, jednou ho povolil částečně a 9x byla určena náhradní výsadba.
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X. Životní prostředí
X.1. Spalovna
X.1.1. Některé názory na plánovanou výstavbu
X.1.1.1. Tisk
Podle všeho v blízké budoucnosti vyroste u bývalého Dolu Barbora
spalovna komunálního odpadu.
Někteří lidé se postavila proti tomuto záměru. Hlavní důvod viděli v novém zdroji znečistění, který zhorší už tak špatnou situaci v čistotě
ovzduší.
Jen připomínám, že naše obec měla k místu budoucí spalovny vzdušnou čarou nejblíže ze všech.
Článek „Lidé rázně odmítají spalovnu mezi Havířovem a Karvinou“ – Havířovský deník 27. 1. 2009 viz příloha č.14– 09.
Článek „Polskie nie dla czeskiej spalarni“ – Głos Ludu 23. 5. 2009 viz
příloha č.21– 09.
Článek „Stát možná podpoří karvinskou spalovnu“ – Havířovský deník 28. 4. 2009 viz příloha č.28– 09.
Článek „Gorąco wokół sopalarni“ – Głos Ludu 18. 6. 2009 viz příloha č.36– 09.
Článek „Obce se brání výstavbě spalovny“ – Havířovsko 8. 12. 2009
viz příloha č.63– 09.
Článek „Sporu wokól spalarni ciąg dalszy“ – Głos Ludu 10. 12. 2009
viz příloha č.62– 09.
X.1.1.2. Zastupitelstvo Karviné
Odpad z kraje by se mohl spalovat v Karviné. Karvinští zastupitelé schválili záměr na umístění integrovaného centra na využití odpadů
v bývalém důlním areálu Barbora. O tom, kde spalovna nakonec bude
stát, rozhodnou zástupci kraje a měst Ostravy, Karviné, Opavy, Havířova a Frýdku–Místku do tří let. V úvahu připadá i umístění v Ostravě. V tomto případě by v Karviné vzniklo překladiště odpadu. Zastupitelé
svým souhlasem umožnili mít spalovnu na území Karviné. Pokud by spalovna měla stát v Karviné, počítalo město také s analýzou zatížení ovzduší. Analýzy ukázaly, že právě Karvinsko je jednou z nejvhodnějších oblastí. Bude zde uplatnění pro teplo, které spalovna vyrobí.
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X.1.1.3. Protesty ekologů
Ekologové protestovali proti stavbě spalovny u bývalého Dolu Barbora v Karviné. Záměr karvinských zastupitelů a krajských politiků postavit
v areálu uzavřeného Dolu Barbora na okraji Karviné velkou spalovnu komunálního odpadu, zvedl ekology ze židle. Protestovali hlavně proti tomu,
aby na Karvinsku, kde je nejznečištěnější ovzduší v Evropě, měl vyrůst
další zdroj produkující škodliviny. Nechtěli se spokojit ani s tím, že samotné stavbě musí předcházet posouzení vlivu této stavby na životní prostředí.

Poznámka: O umístění spalovny na okraji Karviné rozhodli krajští zastupitelé
již v roce 2008, když lokalita Barbora dostala přednost před ostravským místem. Projekt spalovny koordinovala krajem založená společnost KIC Odpady,
jejíž akcie dostanou města a obce. Zařízení by mělo spalovat komunální odpad
domácností minimálně ze tří okresů Moravskoslezského kraje a Ostravy. Kromě toho by měla vyrábět i teplo a v omezeném množství i elektrickou energii.
Horším zlem by byla situace, kdy by se v Karviné vytvořilo jen tzv. překladiště odpadů a spalovna by stála jinde.

X.2. KIC Odpady a. s.
Vizi společnosti KIC Odpady bylo rozšířit systém nakládání s odpady
pro území Moravskoslezského kraje o takové zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu, aby bylo docíleno snížení skládkování komunálních odpadů o cca 180 000 t/rok a zároveň využitím tohoto odpadu
získat teplo ve výši cca 1 136 000 GJ/rok a elektřinu 23 000 MWh/rok.
Projekt vybudování krajského integrovaného centra byl zahájen v roce
2005 podepsáním memoranda Moravskoslezského kraje a 5 měst Ostravy, Opavy, Karviné, Havířova a Frýdku– Místku. Memorandum deklarovalo vzájemnou spolupráci na projektu vybudování moderní spalovny
v prostorách bývalého Dolu Barbora. Hlavním akcionářem společnosti
byl Moravskoslezský kraj. Výběrové řízení na projekt vyhrál Technoprojekt Ostrava a. s.
X.3. Rámcová směrnice EU o odpadech – hierarchie
V polovině roku 2008 (přesně 17. června) přijal Evropský parlament
rámcovou směrnici o odpadech. Členské státy EU měly povinnost do 24
měsíců (do roku 2010) včlenit obsah směrnice do národní legislativy. Směrnice obsahovala základní principy nakládání s odpady v EU, především
to, že každý stát se musí o své odpady postarat sám, aby odpady byly využity k recyklaci na jiné výrobky a nebo z nich byla vyrobena energie. Prv151

ní část jsme u nás plnili: z komunálních odpadů se třídily všechny využitelné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) a recyklovaly se na jiné
výrobky. Zbytek po vytřídění však šel na skládky, což je to zmiňované „odstranění“. Podle evropské směrnice, která bude do dvou let platit i pro
nás, by se však tyto odpady měly ještě energeticky využít, a teprve zbytek
(struska) může být uložen na skládku, protože už jinak využít nejde.

Hierarchie nakládání s odpady
X.4. Novela zákona o odpadech
Shrnutí: Novela zákona o odpadech měla občanům výrazně usnadnit
třídění odpadu a také ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním
a především skládkováním.

Poznámka: V polovině roku 2009 ještě nebyla novela zákona o odpadech
schválena.

– Zkvalitnění třídění odpadů pro občany:
Obce musí nejpozději do začátku roku 2010 umožnit svým občanům
třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, nápojové kartony
a biologicky rozložitelný odpad. MŽP připravilo novelu zákona o obalech,
která rozšíří recyklační povinnosti obalového průmyslu, jenž bude muset
obcím více přispívat na třídění. Zejména v třídění bioodpadu.

Poznámka: Podle Plánu odpadového hospodářství ČR by mělo na skládkách
v roce 2010 skončit pouze 112 kg rozložitelného odpadu na obyvatele.
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– Zlepšení systému zpětného odběru baterií a akumulátorů:
Výrobci baterií a akumulátorů musí zajistit pro občany možnost zpětného odběru těchto výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Občané
za odevzdání baterií a akumulátorů neměli nic platit.
– Zlepšení systému zpětného odběru elektrozařízení:
Všichni prodejci jsou podle návrhu povinní bezplatně odebrat přístroje výměnou „kus za kus“ při nákupu nového zboží. Prodejny větší než
200 m2 musí navíc od zákazníka odebrat starý přístroj do 5 kg hmotnosti
bez ohledu na to, zda si zákazník kupuje nový či nikoli.
– Efektivní likvidace autovraků:
Výrobci musí zajistit, že se 85 % materiálu a dílů z vyřazených aut
znovu využije. Náklady na tuto sběrnou síť i na ekologickou likvidaci
vozů ponese výrobce.
– Ukládání odpadu na skládky nesmí být výhodné:
Dochází ke zvýšení poplatků za každou tunu skládkovaného odpadu až
na konečných 1500 Kč v roce 2013. Výnos z těchto poplatků bude směřovat
z 80 % krajům, z 20 % obcím, na jejichž území skládky leží. Většinu výnosu z poplatku na skládkování dostanou právě kraje proto, že jsou odpovědné
za systém nakládání s komunálním odpadem na celém svém území. Obce,
na jejichž katastru se skládka nachází, budou nadále dostávat 20 % z výnosu z poplatků a nebudou za vlastní skládkovaný odpad muset poplatek hradit.
– Podpora projektů z Operačního programu Životní prostředí:
Ministerstvo životního prostředí připravilo finanční nástroj na podporu investic do lepšího hospodaření s odpady, určený pro obce, kraje, neziskové organizace i podnikatele. V Operačním programu Životní prostředí je pro tento účel vyčleněno 520,2 milionu eur do roku 2013.
Poznámky:
– Od roku 2015 budou muset výrobci zajistit opětovné využití 95 % hmotnosti
všech vybraných autovraků své značky.
– Poplatek za skládkování komunálního odpadu se bude zvyšovat postupně.
V roce 2009 bude činit 700 Kč/t, v roce 2011 1 000 Kč/t a v roce 2013 1 500 Kč/t.

X.5. Exkurze do spalovny Spittelau
Plánovaná výstavba krajského integrovaného centra pro energetické
využívání komunálních odpadů v areálu bývalého dolu Barbora na Karvinsku, 2,5 km od centra obce Horní Suchá, nesla s sebou spoustu otázek
a mnohdy i nedůvěry. Z tohoto důvodu Moravskoslezský krajský úřad, odbor životního prostředí zorganizoval pro vedení obce Horní Suchá 12. listo153

padu již druhou exkurzi do srovnatelné spalovny v sousedním Rakousku.
Zástupci obce se byli podívat, jak likvidují komunální odpad v centru Vídně.
Za odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje byl na exkurzi Ivo
Valový, za obec Horní Suchá se exkurze zúčastnil starosta Ing. Jan Lipner,
člen rady obce Ing. Karol Siwek, dále zastupitelé Evžen Faja, Ing. Marian
Pilch a člen výboru pro životní prostředí Václav Z yder. Exkurze se zúčastnil i zastupitel Moravskoslezského kraje Henryk Małysz.

Účastníci exkurze– zleva Evžen Faja, Ing. Karol Siwek, Ing. Jan
Lipner, Ing. Marian Pilch, Václav Z yder

Spalovna Spittelau
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Spalovna Spittelau“.
Poznámka: Fotografie pořídil pan Henryk Małysz.
Článek Henrika Małysze „Exkurze do spalovny Spittelau“ – viz příloha
č.59– 09 a také Informátor 1/2010 viz příloha 1– 10.
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X.6. Záplavy
Na jaře letošního roku se obci záplavy vyhnuly. Hladiny Sušanky
i dalších potoků se sice značně zvedly, ale k jejich vylití ze břehů nedošlo.
Problémy byly Na Vltavě, Labi, Sázavě a dalších menších tocích,
na Moravě se z břehů vylila např. Dyje.
X.7. Sochy v parku
Obec začala budování parku u obecního úřadu. Již o hornosušské
pouti měli naši občané i další návštěvníci možnost obdivovat dřevěné sousoší, které stálo u cesty k Sušance.
Autorem sousoší byl pa Stanislav Agner z Karviné. Za řezbářskou
práci obec zaplatila 10 500 Kč.

Sochy s lavičkou uprostřed
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Dřevěné sochy“.
X.8. Ochrana přírody a krajiny
X.8.1. Významné krajinné prvky
Na území naší obce byly ke dni 7. září 2009 registrovány Magistrátem města Havířova dva významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Prvním je dominantní skupina 13 stromů dubu ledního (Qeurcus robur), rostoucích podél ulice Hornosušské. Při vichřici, která se obcí pro155

hnala 22. května byl bohu jeden dub, rostoucí u domu č.p. 434, zlomen
a musel být odstraněn. Skupina stromů požívá zvýšené ochrany od 22. srpna 2002.
Ještě dříve a to 26.srpna 1999, byla zaregistrována zvodnělá poklesová kotlina, která se nachází na pozemcích 3103/1, 3104 až 3108, 3112
a 3114 v kat. území Horní Suchá.
Poznámka: Uvedené pozemky se nacházejí v klínu mezi ulicemi Solecká a Osvobození, naproti skládky Depos.

X.8.2. Zvláště chránění živočichové
V prostorách zvodnělé poklesové kotliny, která se nachází na pozemcích 3103/1, 3104 až 3108, 3112 a 3114 v kat. území Horní Suchá, mezi ulicemi Sobecká a Osvobození, proti skládky Depos, byl prokázán výskyt 28
zvláště chráněných živočichů.
Mezi jiným jsou to: čmeláci – lesní, polní, skalní a zemní, čolci – obecný a velký, ještěrky – obecná a živorodá, ptáci – brkoslav severní, krahujec obecný a ledňáček říční, savci – veverka obecná a netopýr dlouhouchý.

Čmelák zemní
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zvláště chránění
živočichové“.
Přehled chráněných živočichů viz příloha č.38– 09.
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X.9. Nákladní a kamionová doprava
Naše obec dlouho trpěla neustále se zvyšujícím provozem nákladních
aut, které projížděly obcí po ulici Těrlické.
Na popud obce začala Policie ČR – dopravní oddělení – namátkově
kontrolovat technický stav těchto vozidel a současně prováděla jejich vážení.
Záznam v kronice je z kontroly a vážení vozidel ve dnech 2. a 8. září.
Policie odkláněla nákladní vozidla na ulici Brigádnickou, kde na ploše
před nádražím ČD prováděla jejich technickou kontrolu a vážení. V uvedených dnech bylo kontrolováno a zváženo na nájezdové váze celkem
32 nákladních aut, 4 z nich byly přetíženy, 8 šlo do správního řízení pro
závažné nedostatky, jeden dostal blokovou pokutu na místě.
Na ulici Brigádnické v úseku od Těrlické k nádraží nebylo dostatek
místa k odklánění všech projíždějících kamiónů a tak policisté neodkláněli nákladní vozidla po dobu kontrolování a vážení již zastavených a odkloněných vozidel. Reálný počet projíždějících kamiónů byl mnohem vyšší.

Nájezdová váha na ploše před nádražím ČD
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Odkloněná vozidla čekala na kontrolu na ulici Brigádnícké
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vážení nákladních aut“.
Poznámka: Fotodokumentaci pořídil člen Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje Henryk Małysz.
XI.Sociální péče
XI.1. Domov seniorů v Havířově
16. února proběhlo slavnostní otevření nového Penzionu v Havířově.
Mezi ulicí Jaroslava Seiferta a parkem Stromovka vyrostl nový Domov důchodců v Havířově, jehož výstavba byla slavnostně zahájena v pátek 11. května 2007. Poklepu základního kamene se zhostili zástupci investora – Statutárního města Havířov – a dodavatelské stavební společnosti
TCHAS, závodu UNIPS Ostrava. Novostavba byla vybudována v hodnotě přibližně 220 milionů korun. Domov důchodců v Havířově poskytne
ubytování zejména místním seniorům, ale nejen jim. Objekt tvoří tři křídla A, B a C, propojená centrální halou s komunikační funkcí. Jsou v ní situovány tři výtahy, centrální schodiště a sociální zařízení. Budova o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží disponuje provozní technologií, vyhovující požadavkům na kvalitní život seniorů s rozdílnými stupni pohyblivosti a mentálního stavu. Celková ubytovací kapacita činí 86 lůžek v 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojích, z toho je 14 lůžek
pro imobilní obyvatele. Kromě lůžkových pokojů s integrovaným sociálním
zařízením je stavba vybavena také ambulantní částí včetně administrativního příjmu a vedení domova, dále pak rehabilitačním zařízením pro lůžkovou část a dalším obslužným a technickým zázemím, jako je prádelna,
kuchyně, technické šatny a sklady – vše včetně sociálního zařízení. Ne158

chybí ani náhradní zdroj elektrické energie a trafostanice. Vysokou úroveň služeb Domova důchodců v Havířově podpořilo mj. vybudování kaple, knihovny, vodoléčby, tělocvičny, místnosti s internetem, zasklené terasy či relaxačního koutu. Zastřešení tří křídel objektu je provedeno obloukovými střechami. Propojovací část má rovnou střechu. Pro návštěvníky
a zaměstnance vyrostlo uvnitř areálu parkoviště pro 16+2 imobilní stání.
Po demolicích a přípravě území byla také provedena výstavba chodníků,
kanalizace, přípojek vody a plynu, garáže s přístřeškem pro odpad či veřejného osvětlení. Byly provedeny sadové úpravy včetně altánu a oplocení
areálu.
Článek „Otevření Domova seniorů Havířov“ – Z pravodaj TCHAS, ročník XIII, číslo 1 viz příloha č.31– 09.
XI.2. Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním
úřadem Horní Suchá a Sborem Církve bratrské vyhlásili v termínech
30.– 31. března a 2. dubna humanitární sbírku.
Cílem sbírky bylo letní a zimní oblečení, textil, obuv, lůžkoviny, domácí potřeby a nádobí, péřové přikrývky, knihy a hračky. Vše bylo dočasně
uloženo v „červené“ škole.
Sbírka se těšila velkému zájmu občanů a naplnila celé nákladní auto.

Sbírka naplnila nákladní auto
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Humanitární sbírka“.
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XI.3. Domov seniorů
XI.3.1. Setkání se zájemci o „Domov seniorů“
Obec, kterou zastupoval Josef Žerdík, místostarosta a Šárka Malerzová, která měla na OÚ na starosti mj. sociální agendu, pozvala 20. dubna
do Dělnického domu zájemce a jejich rodinné příslušníky na informativní schůzku s zástupci Slezské humanity, budoucími provozovateli Domova
seniorů. Přítomna byla i ředitelka SH paní Gertruda Remešová.
Domov seniorů se nacházel v obcí rekonstruované budově bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní.
Slezská humanita, o. s. byla založena v roce 1991 a navázala na činnost bývalé dobrovolné organizace, která působila v období 1. republiky
nejprve na území Slezska, posléze se rozšířila na celou republiku. Současná Slezská humanita o. s. pokračuje v idejích svých předchůdců v oblasti
sociální a zdravotní. Slezská humanita, o. s. je občanské sdružení reprezentované profesionálními zdravotníky a má členskou základnu čítající
180 členů. Nejvyšším orgánem je členská schůze a výkonnou činnost zajišťuje 11 členné představenstvo. Kontrolním orgánem je 5 členná revizní
komise.
Kromě našeho Domova seniorů SH již provozovala podobné domovy
v Karviné, Orlové a Českém Těšíně.

Zájem o pobyt v Domě seniorů byl velký
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zájemci o Domov
seniorů“.
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XI.3.2. Ceník
Ubytování na den činilo:
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
vícelůžkový pokoj

cena lůžka

150,147,144,-

65,62,59,-

praní,obměna, oprava
40,40,40,-

komun.od pad energie, teplo
voda
5,40,5,40,5,40,-

Stravování na den činilo:
Stravování má určenou cenu viz níže. Smluvní lékaři navrhují klientům diety dle jejich zdravotního stavu. Diabetická dieta (dieta č.9) má
2 večeře.
dieta 3, 1, 4
dieta 9
výběrová dieta
snídaně
dopolední nápoj
oběd a režim. nápoj
svačina
večeře a režim. nápoj
2. večeře DIA

145,–
150,–
150,–
20,–
5,–
72,–
10,–
38,–
4,–

Cena ubytování za měsíc činila:
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
vícelůžkový pokoj

4 500,–
4 410,–
4 320,–

Cena stravy za měsíc činila:
dieta 3, 1, 4
dieta 9

4 350,–
4 500,–

Cena za měsíční pobyt činila:
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
vícelůžkový pokoj

diety 3, 1, 4
8 850,- / 295,- na den
8 760,- / 292,- na den
8 670,- / 289,- na den

dieta 9
9 000,- / 300,- na den
8 910,- / 297,- na den
8 820,- / 294,- na den

XI.3.3. Slavnostní otevření
Slavnostního otevření se dočkal Domov seniorů v budově bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní 25. června.
Otevření se zúčastnili zástupci obce v čele s Josefem Žerdíkem, místostarostou, členové zastupitelstva obce, zástupci budoucího provozovatele
zařízení – Slezské humanity o. s., zástupce firmy VAPES CE s. r. o. pan
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Ladislav Čečotka, která provedla stavební práce a další hosté.
Po úvodním slovu Josefa Žerdíka, místostarosty, se všichni odebrali
na prohlídku zařízení.

V úvodním slově připomněl Josef Žerdík, místostarosta, historii budovy,
současnost i plány

Jeden z připravených pokojů
Investiční akce přišla obec na čtyřiadvacet milionů korun, takže jedno
lůžko vyšlo v průměru na 800 tisíc korun. V okolí budovy probíhaly ještě
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poslední terénní úpravy, první klienti se nastěhovali už 1. července. „Inspiraci na využití budovy jsme dostali v roce 2005, když zde chtěl jeden ze zájemců vybudovat luxusní domov důchodců pro horních deset tisíc. Z tohoto projektu nakonec sešlo a v roce 2007 rozhodlo zastupitelstvo o financování rekonstrukce z vlastních zdrojů. Po dvou letech se už můžeme účastnit kolaudace,“ přiblížil na slavnostním otevření místostarosta Horní Suché Josef Žerdík. V domově seniorů není kuchyně, počítalo se s dovozem
hotových jídel z centrální vyvařovny. K dispozici byla samozřejmě také jídla pro všechny kategorie diabetiků. Pobyt stál důchodce okolo devíti tisíc
korun. Ceny se lišily stejně jako v jiných podobných zařízeních jen podle objednaného druhu stravy. Ubytování zde našly i manželské páry. Velkou
výhodou bylo klidné prostředí a možnost odpočívat ve velké zahradě, která je součástí areálu. „Výstavbou domova seniorů chceme umožnit našim
spoluobčanům dožít v místě, kde se narodili a mnohdy strávili celý život. Je
to určitě pozitivní zpráva, že se nemusí lidé na sklonku svého života stávat
obyvateli jiného města, když jsou přitom zcela odtrženi od prostředí, ve kterém tak dlouho žili,“ vysvětlil Žerdík filozofii obce. Tu podpořila při kolaudaci drtivá většina přítomných zastupitelů. Vzpomínali přitom, jak sem
chodili do školky, a připouštěli, že se do této budovy na stará kolena vrátí.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Domov seniorů“.
Článek „V Horní Suché otevřeli nový domov seniorů“ – Havířovský deník 29.6.2009 viz příloha č.50– 09.
Článek „Nový domov pro seniory“ – Informátor č.7/2009 viz příloha
č.52– 09.
XI.3.4. Stručná historie budovy
Původní budovu mateřské školy nabyl v privatizaci Ing. Novara.
V roce 2003 tuto budovu v dražbě získala obec, protože na majetek privatizátora byla uvalena exekuce.
Prvotním záměrem obce byla záchrana budovy. Našel se podnikatel,
který chtěl budovu od obce odkoupit a provozovat zde penzion pro důchodce. Po zjištění výše potřebných nákladů na rekonstrukci objektu od svého
záměru upustil. Našli se i další zájemci, kteří zde chtěli umístit sídlo své
firmy, většinou stavební firmy. Po vyhodnocení možných rizik – hlučný
provoz uprostřed bytové zástavby, apod. – zastupitelstvo rozhodlo objekt
neprodat, ale investovat do něj. Celý projekt byl financován z prostředků
obce bez jakékoliv dotace.
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XII. Školství
XII.1. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
příspěvková organizace
XII.1.1. Zápis
Na základní škole proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2009/2010 ve dnech 15. a 16. ledna. Bylo zapsáno 32 dětí.
RO rozhodla, že budou otevřeny dvě první třídy. Dále rozhodla o rozdělení pátého ročníku na dvě třídy vzhledem k tomu, že se počet žáků zvýšil vlivem propadnutí z vyššího ročníku. Ani první třídy ani páté třídy početně nesplňují normu. Chybějící finanční prostředky byly dofinancovány
obcí.

Větší trému měli rodiče než budoucí prvňáčci
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zápis“.
XII.1.2. Školní ples
Na 16. ledna připravila škola a její rodičovské sdružení v prostorách
Dělnického domu ples pro rodiče, zaměstnance školy a přátele školy.
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XII.1.3. Odstoupil ředitel školy
Ke dni 17. února odstoupil z osobních důvodů ředitel školy PaedDr. Jaromír Zelníček.
Do doby potvrzení výsledků konkurzu na místo ředitele školy byla vedením školy pověřena Mgr. Ilona Chalupová.
Článek „Ředitel školy a zastupitel jel autem na poradu opilý“ – Havířovský deník 18. 2. 2009 viz příloha č.1– 09.
XII.1.4. Projekt Comenius
XII.1.4.1. Úspěch v mezinárodním projektu
Žáci školy spolupracovali, díky mezinárodnímu projektu, se svými
vrstevníky z Walesu, Švédska, Španělska a Itálie.
Zapojili se úspěšně do projektu „Comenius“, jehož cílem bylo porozumění dětí různých evropských zemí.
Pod vedením Mgr. Taťjany Nadymáčkové se kolektivu pedagogů školy
podařilo uspět s mezinárodním projektem „Caring For Our World – Staráme se o svůj svět“, na který získali podporu od Národní agentury evropských vzdělávacích programů.
První vzájemnou schůzku pedagogů pořádala španělská Barcelona,
letos přivítala mezinárodní skupinu učitelů naše škola.
Článek „Škola z Horní Suché s projektem uspěla“ – Havířovsko
24. 2. 2009 viz příloha č.3– 09.
V době od 4. do 8. května proběhl týden zpráv, zajímavostí a kvízů
o partnerských zemích Itálii, Španělsku, Velké Británii a Švédsku. Pekli pizzu, zpívali španělské písně, mluvili anglicky, putovali k polárnímu
kruhu, tvořili mapy a oblékali se do barev jednotlivých států.
Článek „Žáci z Horní Suché udržují evropské partnerství“ – Havířovsko
14.7.2009 viz příloha č.41– 09.
Článek „Druhé mezinárodní setkání žáků– Informátor č.6/2009 viz příloha č.51– 09.
XII.1.4.2. Návštěva ve škole
Ve středu 25. listopadu navštívili naši školu účastníci projektu ze zahraničí. Byli to učitelé z Walesu, Španělské Katalánie, Švédska a Itálie.
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Část hostů při přivítání ve školní jídelně
Ve škole proběhl krátký uvítací program, předání dárků a hosté navštívili vyučovací hodiny. Po celou dobu návštěvy probíhaly práce v rámci projektu.
Hosté byli přivítáni Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a Josefem
Žerdíkem, místostarostou v obřadní síni. I zde došlo k předání dárků.

Ing. Jan Lipner, starosta obce předal hostům dárky
Poté všichni navštívili mateřskou školu na ulici Stavební.
Nezapomenutelným zážitkem pro všechny byla návštěva Dolu Odra
a hlavně sfárání 600 m pod zem. Zde je přijal Ing. Havelka, generální ředitel dolu.
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V neděli 29. listopadu byla návštěva ukončena a hosté odcestovali
do svých domovských zemí.
Článek „Bouřlivý listopad na škole“ – Informátor č.11/2009 viz příloha
č.61– 09.
Další fotografie: kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Projekt Comenius“.
XII.1.5. Florbal
Pro florbal měli žáci školy perfektní podmínky. Zúčastnili se několika
turnajů v Těrlicku, Stonavě a v naší sportovní hale.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli 16. dubna na turnaji „ČEZ STREET
HOCKEY 2009“, když obsadili 5. místo z 64 účastníků.
XII.1.6. Den Země
Obě naše základní školy uspořádaly 21. dubna Den Země. Kromě různých soutěží a her zaměřených na ekologii, žáci shlédli filmy o přírodě, žákyně
pekly perníčky a chlapci vyráběli a věšeli na stromy v okolí školy ptačí budky.
Ti nejmenší pak vyšli na vycházku do okolí obce, „šesťáci“ navštívili
v obci sběrný dvůr firmy Depos, „sedmáci“ byli pěšky na Těrlické přehradě a podívali se do tělesa hráze, „osmáci“ byli v Havířově v čistírně odpadních vod a „deváťáci“ byli autobusem v Hlučíně, kde se seznámili s technikou pro nakládání s odpady.
Na průběhu akce se finančně podílela obec – uhradila materiální
a cestovní náklady.

Žáci vyrobili a u hřiště pověsili na strom ptačí budky
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Den Země“.
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XII.1.7. Návštěva OÚ a obřadní síně
28. dubna, v rámci výuky občanské nauky, navštívili žáci 6. A třídy školy se svoji učitelkou Mgr. Markétou Tomíčkovou náš obecní úřad
a také obřadní síň v „červené škole“ na ulici Sportovní..
Na OÚ se seznámili s jeho organizací a jednotlivými úřady. V obřadní síni došlo na dotazy a odpovědi. Nejlepší žáky odměnil místostarosta
Josef Žerdík knihou o Horní Suché a dalšími drobnými dárky.

Místostarosta Josef Žerdík ověřuje znalosti žáků z minulosti
i současnosti naší obce
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Návštěva na obecním úřadě“.
XII.1.8. Atletika
V Běhu přátelství, mezinárodním lehkoatletickém závodě, který se
konal 6. května ve Stonavě obsadila děvčata z 6. tříd přední místa.
13. května se konal v Těrlicku „Lehkoatletický čtyřboj“. Žáci školy obsadili 2. místo a žákyně byly třetí.
XII.1.9. Hornosušská paleta
V době od 12. května do 14. května uspořádaly obě hornosušské základní školy pod patronací obce výstavu výtvarných prací na téma „přátelství“.
168

Vyhodnocení prací provedla komise a slavnostního vyhlášení výsledků
soutěže se zúčastnil Josef Žerdík, místostarosta, který oceněným předal dárky.

Výstavu výtvarných prací svých spolužáků navštívili i ostatní žáci obou
škol
Více o akci viz kapitola „Hornosušská paleta“ v části Základní škola
a mateřská škola s polským jazykěm vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Hornosušská paleta“.

Mezi vyhodnocenými byly i Natalia a Chiara Lajdovy, žákyně školy
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XII.1.10. Miss školy
V sále Dělnického domu se 20. května uskutečnila dlouho očekávaná
soutěž o miss školy. Do užšího výběru postoupilo 12 nejpřipravenějších
a odborná porota, v níž zasedl i Ing. Jan Lipner, starosta obce vybrala vítězku. Stala se jí Chiara Lajdová, žákyně 9. třídy.

Miss školy Chiara Lajdová– uprostřed, vlevo Veronika Suchánková,
vpravo Lucie Franková
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Miss školy“.
XII.1.11. Den dětí
Učitelé a rodičovské sdružení připravili pro žáky na pátek 29. května
Den dětí.
Téměř veškeré přípravy zhatilo velmi špatné počasí, pršelo a bylo velmi chladno. Ti, co měli naplánované pěší výlety, zůstali ve škole, uskutečnily se pouze autobusové zájezdy a třídy, které měly v plánu návštěvu
„cukrárny“ v Dělnickém domě a nebo turnaj v bowlingu mohly oslavit
Den dětí podle plánu.
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Návštěva bowlingu
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Den dětí ZŠ“.
XII.1.12. Radovánky
Rodičovské sdružení a učitelský sbor připravili pro žáky školy 30. května Radovánky. Celé dopoledne pršelo a byla značná zima, ale odpoledne
se vyčasilo, takže připravená akce mohla proběhnout přesně podle plánu.
Všichni se sešli před mateřskou školou na ulici Stavební a za doprovodu dechové hudby „Hasičanka“ prošli sídlištěm až na parkoviště před
sportovní halou. Tam žáci předvedli připravený program, který vyvrcholil vystoupením populární zpěvačky Heidi Janků, která s dětmi provedla
několik soutěží.
Pro dospělé účastníky byly připraveny stánky s občerstvením.

V čele průvodu šly půvabné čarodějky
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Akci zahájila Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy, všechny přítomné pozdravil Mgr. Martin Adamec, předseda sdružení rodičů. Akci moderovala Mgr. Markéta Tomíčková, učitelka školy.

Heidi Janků vystoupila přímo mezi diváky
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Radovánky“.
XII.1.13. Konkurz
Konkurz na uvolněné místo ředitele Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace se konal 2. června. Rada Obce
Horní Suchá tento konkurz vyhlásila svým usnesením 19. března.
Seznam členů komise:
– Ing. Karol Siwek, předseda komise určený zřizovatelem
– Jan Charvát, člen komise určený zřizovatelem
– Mgr. Marie Lajczyková, člen komise zástupce pedagogických pracovníků
– Bc. Martin Adamec, člen komise určený školskou radou
– Mgr. Vladislav Vančura, člen komise zástupce české školní inspekce
– Bc. Danuše Dědicová, člen komise určený ředitelkou Krajského úřadu MSK
– PaedDr. Svatopluk Novák, člen komise odborník v oblasti státní správy ve školství
Seznam přihlášených uchazečů konkurzu:
1.
Mgr. Kateřina Hořejší
2.
Mgr. Ilona Chalupová
3.
Mgr. Gustav Dytko
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

RNDr. Iva Sandriová
Mgr. Ilona Z ydrová
Mgr. Věra Gorgolová
Mgr. Pavla Slámečková
Mgr. Jiřina Sýkorová
Mgr. Tomáš Ptáček

Výsledné pořadí uchazečů:
1.
Mgr. Ilona Chalupová
2.
RNDr. Iva Sandriová
3.
Mgr. Věra Gorgolová
4.
Mgr. Ilona Z ydrová
5.
Mgr. Kateřina Hořejší
6.–7. Mgr. Jiřina Sýkorová
6.–7. Mgr. Gustav Dytko
8.
Mgr. Pavla Slámečková
9.
Mgr. Tomáš Ptáček
Rada Obce Horní Suchá byla seznámena s výsledky konkurzu ze dne
2. 6. 2009 a usnesením č. 310 jmenovala novou ředitekou Základní školy
a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilonu Chalupovou.

Ing. Jan Lipner, starosta obce, předává jmenovací dekret Mgr. Iloně
Chalupové, nové ředitelce školy
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Mgr. Ilona Chalupová
XII.1.14. Pasování na školáka
Za účasti Ing. Jana Lipnera, starosty obce, Josefa Žerdíka, místostarosty a nové ředitelky základní školy Mgr. Ilony Chalupové proběhla
16. června v obřadní síni v „červené škole“ akce mateřské školy „Pasování na školáka“.
Mateřská škola tuto akci pořádá každoročně koncem školního roku,
aby se všichni mohli rozloučit s dětmi, které po prázdninách začnou navštěvovat základní školu.
Mladší děti připravily pro své odcházející kamarády a přítomné rodiče program, ale budoucí školáci se nenechali zahanbit a vystoupili také.
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K dětem i rodičům promluvil Ing. Jan Lipner, starosta obce

Pasování na školáka
Budoucí školáci na památku ukončení své docházky do mateřské školy
dostali tričko s letopočtem, knížku, medaili a zapsali se do pamětní knihy.
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Rodičů a rodinných příslušníků byla plná obřadní síň
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Pasování na školáka“.
XII.1.15. Vycházející žáci
Vycházející žáci se sešli se svými učitelkami, zástupci obce, rodiči
a příbuznými 24. června v obřadní síni v „červené škole“.
Žáci si pro sebe připravili krátký kulturní program.
Pak k nim promluvila nová ředitelka školy a současní třídní učitelka
Mgr. Ilona Chalupová. Za obec se s nimi rozloučil a popřál jim do života
jen všechno dobré Ing. Jan Lipnem, starosta obce.
Žáci na památku obdrželi pamětní list, tablo spolužáků a knihu o Horní Suché. Na rozloučení mnozí přišli ve společenském obleku, chlapci
v saku s kravatou, dívky v dlouhých večerních šatech.
Po skončení slavnostního rozloučení se se svými učitelkami Mgr. Ilonou Chalupovou a Mgr. Taťjanou Nadymáčkovou odebrali do benketky
restaurace Club, kde pro ně rodičovské sdružení připravilo malé občerstvení na rozloučenou.
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Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy při projevu

K žákům promluvil i Ing. Jan Lipner, starosta obce
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Vycházející žáci
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rozloučení s vycházejícími žáky“.
XII.1.16. Zahájení školního roku 2009/2010
Zahájení školního roku vyšlo na úterý 1. září. Žáky a rodiče ve škole
přivítala Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy, relací ve školním rozhlase.
Ve škole byl přítomen Ing. Jan Lipner, starosta obce, Mgr. Martin
Adamiec, předseda rodičovského sdružení a Iva Vitoušová, pokladník
rodičovského sdružení. Pozdrav k zahájení školního roku přinesla i delegace zástupců Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
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Žák 1. třídy Tomáš přišel se svoji matkou
a dědečkem Ing. Jiřím Pivkem

Ing. Jan Lipner, starosta obce a Iva Vitošová,
pokladník rodičovského sdružení

179

Rodiče a děti v 1. třídě
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zahájení školního
roku v české ZŠ“.
Článek „Nový školní rok začal“ – Informátor č.8/2009 viz příloha
č.53– 09.
XII.1.17. Albrechtická stezka
Tradiční závod „Albrechtická stezka“ proběhl 21. září. Zúčastnili se
ho žíci od 1. třídy do 9. třídy. Byla to soutěž družstev, je nejen sportovní
ale i vědomostní. Žáci nižších tříd obsadili většinou 2. místo, nejstarší žáci
jasně zvítězili.
XII.1.18. Malá sportovní olympiáda
Ve středu 23. září proběhl ve škole 1. ročník „Malé sportovní olympiády“ v běhu, skoku do dálky a hodu míčkem.
Olympiády se zúčastnili i žáci naší základní školy s polským jazykem
vyučovacím, žáci ze ZŠ Stonava, ZŠ Těrlicko a ZŠ Albrechtice.
Článek „Kultura a sport na základní škole“ – Informátor č.9/2009 viz příloha č– 54– 09.
XII.1.19. Lampionový průvod
Lampionový průvod, jako připomenutí výročí vzniku republiky připravila za nepřízně počasí základní škola společně s rodičovským sdružením na 23. října. Průvod za velkého zájmu dětí i rodičů vyšel od mateřské
školy na ulici Stavební a skončil v prostorách hasičské zbrojnice.
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V čele průvodu šla Hasičanka

Lampionový průvod byl velmi pestrý

Občerstvení připravovali rodiče – vlevo Pavla Adamiecová s dcerou
Terezkou, vpravo manželé Vitošovi Iva a Roman
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Na počest vzniku republiky byla zapálena vatra
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Lampionový průvod“.
XII.2. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
XII.2.1. Zápis
Na základní škole proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2009/2010 ve dnech 24. a 26. ledna. Bylo zapsáno 6 dětí.
Článek „Więcej pierwszaków“ – Głos Ludu 24.2.2009 viz příloha
č.5– 09.
XIII.2.2. Bal szkokolny
13. února se uskutečnil v prostorách Dělnického domu a Domu PZKO
„Bal szkolny“, který ve spolupráci se školou připravila Matice školská Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím.
XII.2.3. Den Země
Obě naše základní školy uspořádaly společně 21. dubna Den Země.
Více viz „Den Země“ ve stejnojmenné kapitole v oddíle Základní škola
a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace.
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Děti ukazují sladkou odměnu za úspěch v soutěži
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Den Země“.
XII.2.4. Plavecké závody
24. dubna odjela reprezentace školy do Bystřice nad Olší na mistrovství základních škol s polským jazykem vyučovacím v plavání.
Konkurence byla značná, protože se mistrovství zúčastnili i ti, kteří
trénují v plaveckých oddílech. Přesto žákyně 8. třídy Izabela Toman obsadila 3. místo.
XII.2.5. Bieg Przyjaźni
Ve Stonavě se 6. května uskutečnil „Běh přátelství“. Zde Filip Kux,
žák 3. třídy obsadil 1. místo, jeho sestra Natalia Kux z 1. třídy byla třetí, Marek Piętak z 1. třídy byl druhý a čtvrťáci Tereze Mikula obsadila 2.
místo a Piotr Pasz 3. místo.
XII.2.6. Lehkoatletické hry v Třinci
29. května proběhly v Třinci Lehkoatletické hry škol s polským jazykem vyučovacím. Naše škola neměla dobré podmínky pro přípravu,
sama dráhu neměla a dráha u české školy ještě nebyla dokončená. Mezi
žáky 1. až 3. tříd Karolina Ž yla obsadila 3. místo v hodu míčkem. Mezi
žáky stejných tříd uspěl v běhu na 300 m Filip Kux a obsadil 3. místo.
V kategorii žáků 6. až 7. tříd uspěl v hodu míčkem Marcel Giemza a obsadil 2. místo.
V Poháru škol obsadila naše škola 7. místo z 21 zúčastněných.
Článek „Wyniki XXVII Igrysk Lekkoatletycznych Polskich Szkól Podstawowych w Trzyńcu“ – Głos Ludu 2.6.2009 viz příloha č.29– 09.
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XII.2.7. Výsledky některých dalších soutěží
Žáci školy se nevěnovali jen sportu. Tak např. Tomek Kloza ze 6. třídy byl v matematické soutěži pátý, v Pythagoriádě byl čtvrtý, ze stejné třídy David Jonszta šestý.
V soutěži z anglického jazyka Beata Toman obsadila první místo
XII.2.8. Hornosušská paleta
Výstavu výtvarných prací žáků obou našich škol na téma „přátelství“
připravili členové kulturní a sportovní komise v prostorách chodeb bývalé „červené školy“ v době od 12. května do 14. května.
Na výstavě byly k vidění především kresby, malované vystřihovánky,
ale i plastické díla.
Výstava se uskutečnila pod patronací obce, ta také poskytla dárky pro
vítěze, jejichž práce komise vybrala jako nejlepší. Nebylo určováno pořadí, ale vítězné práce svoji kvalitou předčily ty ostatní.

Ukázka vystavených výtvarných prací

184

Mezi oceněnými byla i Natalia Žaganová, žákyně školy
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Hornosušská paleta“.
XII.2.9. Festyn szkolny
V prostorách hasičské zbrojnice připravila základní škola s polským
jazykem vyučovacím ve spolupráci s maticí školskou 13. června „Festyn
szkolny“.
Žáci pod vedením svých učitelek předvedli zábavný program s tématem cirkusu a léta a byli přítomnými rodiči, prarodiči a známými zaslouženě odměněni potleskem.

Festyn zahájil ředitel školy Mgr. Bohdan Prymus
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Program moderovaly dvě učitelky školy – (zleva) Mgr. Grażyna Siwek
a Mgr. Agata Kula

Ukázka z připraveného programu

Přítomní sledovali program se zájmem
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Pro všechny přítomné byly připraveny stánky s občerstvením, grilovalo se maso, byl připravený guláš a na odbyt šly i koláče a zákusky.
Počasí bylo dopoledne velmi nestálé, pršelo a bylo chladno, na odpoledne se ale umoudřilo, vyšlo dokonce i sluníčko a všechno mohlo proběhnout normálně.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Festy szokolny“.
XII.2.10. Zahájení školního roku 2009/2010
I v Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím
Horní Suchá, příspěvková organizace byl zahájen nový školní rok v úterý 1. září.
Školní rok zahájili žáci i učitelé společným shromážděním v aule školy. Obec zde zastupoval Josef Žerdík, místostarosta, byli přítomni zástupci
rodičů, PZKO i církví. Program připravili žáci z hudebních a recitačních
ukázek. Také si připomněli začátek 2. světové války.
Přítomna byla i delegace Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace, která popřála všem k začátku školního roku.

Zástupce obce Josef Žerdík, místostarosta – druhý zleva – a zástupci
rodičů, církví i české ZŠ v aule školy
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Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy, pasuje žáky 1. třídy na školáky

Žáci školy v aule při kulturním programu
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zahájení školního
roku v polské ZŠ“.
Článek „Szkola w roku jubileuszowym“ – Informátor č.8/2009 viz příloha č.53– 09.
XII.2.11. Jestem przedszkolekiem – będę uczniem
Žáci mateřské školy realizovali svůj program „Jestem przedszkolekiem – będę uczniem“, učili se první anglická slova s panem Paulem, který
pochází z Nového Zélandu a navštívili Dinopark v Doubravě.
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XII.2.12. Kolorowa szkoła
Již 3. září vyjela sedmá třída k Baltskému moří. Více než dva týdny poznávali Kaszuby, seznamovali se s místní kulturou, navštívili starý
Gdaňsk a Gdyni.
Ostatní žáci se zúčastnili fotbalového turnaje A. Adamce v Cieszynie.
Žáci 1. třídy také navštívili Dinopark v Doubravě. Jejich starší kolegové navštívili „těrlické mokřady“, kde se na naučné stezce seznamovali
s jedinečnou přírodou.
Účast na 1. ročníku „Malé olympiády“ na novém hřišti u české základní školy vyústila ve čtyři medaile, které získala Tereska Mikula.
Článek „My mamy co zaproponovać“ – Informátor č.9/2009 viz příloha
č.54– 09.
XII.2.13. Den otevřených dveří
Na sobotu 21. listopadu připravila škola „Den otevřených dveří“.
Všichni, kdo v tento den navštívili školu, měli možnost si ji celou prohlédnout, promluvit s vyučujícími i s ředitelem školy, zúčastnit se aktivně i dalších připravených akcí, jako např. „Andrzejkowe wróżby“ – program předškolních dětí, „Obrządek św. Łucji“ v provedení žáků 1. stupně,
„Herbatka ze samovaru“, „Bawimy się“, „Praca z gliną ceramiczną“, viděli možnosti interaktivní tabule, viděli ukázku práce v jednotlivých předmětech a žák 9. třídy Roman Mračna připravil „Informatiku pro dospělé“.

Informace zájemcům podával i Mgr. Bohdan Prymus,
ředitel školy
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Zájem o historii školy měli i ti mladší
Další forografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Den otevřených
dveří– PZŠ“.
Článek „Dzeń otwartych drzwi“ – Informátor č.10/2009 viz příloha
č.60– 09.
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XIII. Obchod a služby
XIII.1. Spotřebitelské ceny
XIII.1.1. Cenová hladina v únoru
Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen o 0,1 % ve srovnání s lednem
ovlivnily zejména ceny pohonných hmot, které po sedmi měsících poklesu
vzrostly v únoru o 5,6 %, z toho ceny benzinu Natural 95 o 6,8 %. V oddíle rekreace a kultura ovlivnilo růst cen zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 3,1 % v důsledku vyšších sezónních cen tuzemských
i zahraničních pobytů na horách. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny finančních služeb o 1,0 %. Z potravin se zvýšily hlavně ceny ovoce
o 2,1 % a zeleniny vč. brambor o 3,0 %. Na snižování cenové hladiny působil zejména pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde
klesly ceny běžného pečiva o 7,2 %, mouky o 5,2 %, mléka o 4,6 %, sýrů
o 2,9 %, čerstvého másla o 4,2 %, nealkoholických nápojů o 2,1 %. V oddíle zdraví se promítlo snížení výdajů domácností na regulační zdravotnické poplatky ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem v důsledku
možnosti jejich hrazení krajskými orgány. Ceny zboží úhrnem se nezměnily, ceny služeb vzrostly o 0,3 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny
v únoru o 2,0 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v lednu. Největší zmírnění růstu zaznamenaly ceny v oddíle bydlení, kde ceny vodného
byly vyšší o 9,2 % (v lednu o 13,4 %), stočného o 8,9 % (v lednu o 14,2 %),
tepla a teplé vody o 8,1 % (v lednu o 9,2 %). V oddíle zdraví se cenový vývoj
změnil z růstu v pokles vlivem snížení výdajů na regulační poplatky. Meziroční růst nadále nejvíce ovlivňovaly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 24,3 %, elektřiny o 11,6 %. Čisté nájemné vzrostlo o 18,7 %, v tom v bytech s regulovaným nájemným o 26,4 % a v bytech
s tržním nájemným o 4,9 %. Ceny tabákových výrobků vzrostly o 13,7 %.
Opačný vliv na meziroční vývoj hladiny spotřebitelských cen měly ceny
v dopravě, kde byly ceny pohonných hmot meziročně nižší o 19,3 % a ceny
automobilů o 11,9 %. Nižší než loni byly i ceny potravin v důsledku poklesu cen zejména ovoce o 8,3 %, chleba o 8,5 %, běžného pečiva o 13,2 %,
mouky o 10,0 %, vajec o 13,3 %, čerstvého mléka o 13,0 %, sýrů o 11,3 %,
čerstvého másla o 23,4 %. Pokračoval pokles cen oděvů o 1,8 %, přístrojů
a spotřebičů pro domácnost o 1,7 %, audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 13,3 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů a ceny telefonických a telefaxových
služeb. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 4,2 %. Úhrnný
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index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně vyšší o 1,8 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 5,4 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než
v lednu 2008. Meziroční přírůstek spotřebitelských cen 27 členských zemí
EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 1,7 %, což je o 0,5
procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku
(o 9,7 %) a Litvě (o 9,5 %), nejméně v Lucembursku (o 0,0 %) a Portugalsku (o 0,1 %). V Německu zpomalil cenový růst na 0,9 % (z 1,1 % v prosinci), na Slovensku na 2,7 % (ze 3,5 % v prosinci).
XIII.1.2. Ceny potravin v březnu – porovnání
Zboží
Banány 1kg
Šťáva Sun Gold
Čaj Lipton– 25 sáčků
Nescafe Gold 100g
Kuřecí řízky 1kg
Jogurt Activia 4×125g
Vajíčka 30ks
Cukr krystal 1kg
Smetana 12 % – 180g
Rama margarýn 500g
Hera margarýn 250g
Mléko 1,5 % 1l

Kaufland
Cieszyn zl/Kč
3,99/26,70
2,79/18,70
4,99/33,45
14,79/99,10
16,99/113,80
3,99/26,75
9,99/66,96
2,58/17,30
1,29/8,65
4,59/30,75
2,18/14,60
1,69/11,30

Kaufland
Havířov
24,90 Kč
24,90 Kč
29,30 Kč
129,00 Kč
139,00 Kč
32,90 Kč
54,00 Kč
19,90 Kč
13,50 Kč
38,90 Kč
17,90 Kč
8,90 Kč

Horní Suchá
29,00 Kč
32,10 Kč
30,00 Kč
140,00 Kč
120,00 Kč
30,40 Kč
87,00 Kč
24,00 Kč
15,50 Kč
43,50 Kč
22,00 Kč
14,50 Kč

Poznámka: Horní Suchá průměr z cen srovnatelného zboží v prodejnách
Hruška, Duo Žerdíková, zelenina Hanka.

XIII.1.3. Průměrné ceny vybraného zboží celostátně (v Kč)
Hovězí zadní 1 kg
Celé kuře 1 kg
Máslo 1 kg
Chléb 1 kg
Cukr kostky 1 kg
Dětská obuv
Toaletní papír 1 ks
Os.auto Škoda Octavia
Os. auto Škoda Fabia

leden
179
59,09
99,29
1,49
20,68
575
5,75

duben
179,67
59,09
92,27
20,63
20,40
598,52
5,80

září
178,38
57,70
92,92
17,48
19,99
577,55
5,77

384 900
229 900

384 900
229 900

383 345
229 219

Poznámka: Nastupující oživení globální ekonomiky na sklonku roku 2009
způsobilo, že se opakovala situace z roku 2008 a ceny potravin se postupně
vracely na rekordní hodnoty. Ústup cen potravin z loňských rekordů se ale
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zdaleka netýkal všech komodit. Například takzvané snídaňové komodity, což
je třeba kakao, cukr a čaj, byly nejvyšší za posledních 30 let.

XIII.1.4. Průměrné ceny vybraného potravinářského zboží v obchodech
v obci – listopad 2009
1ks
1ks
1ks
0,7l
1ks
1kg
1kg
1kg
1l
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

čokoládový jogurt Yoplait
dobrá máma– jogurt Danone
bílý jogurt
dobrá voda
Apetito linie– tavený sýr
hovězí maso zadní bez kostí
vepřová pečeně s kostí
šunkový salám
mléko polotučné
máslo čerstvé
pšeničná mouka hladká
chléb konzumní kmínový
cukr krystalový
konzumní brambory
mrkev

7,00 Kč
5,90 Kč
6,90 Kč
10,50 Kč
24,90 Kč
161,00 Kč
91,00 Kč
110,00 Kč
13,30 Kč
95 Kč
8,10 Kč
18,50 Kč
17,10 Kč
9,90 Kč
13,20 Kč

XIII.2. Změna provozovatele samoobsluhy na ulici Těrlické
K 30. dubnu skončilo provozování samoobslužné prodejny na sídlišti na ulici Těrlické firmou Novák. Od 1. května tuto prodejnu provozuje firma Hruška.
Před otevřením prodejny byly provedeny dílčí stavební úpravy. Zvětšila se prodejní plocha, ale místa pro nakupující ubylo.
Prodávala běžný potravinářský sortiment včetně některých domácách potřeb. Součástí prodejny byl i chladírenský pult s uzeninami a dvakrát v týdnu se prodávalo čerstvé maso.
XIII.3. Přehled potravinářských obchodů v obci

Poznámka: Všechny prodejny nabízely běřný potravinářský sortiment:

Duo Žerdíková na ulici 6. srpna, prodejna Hanka na ulici Centrum,
prodejna v suterénu obecního domu na ulici Chrost, dvě prodejny na ulici
Stonavské (na křižovatce s ulicí Chrost).
XIII.4. Prodejny s ostatním zbožím
XIII.4.1. EMOS
Prodejna EMOS, Těrlická ulice 1280. Společnost EMOS, s. r. o. byla
součástí společnosti rozdělené na 5 jednotlivých společností. V nabídce
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zboží převládalo elektro – pračky, ledničky, televizory, baterie, sporáky,
vysavače, žárovly, apod., dále nádobí a další kuchyňské potřeby.
XIII.4.2. Kuchyňské studio Horní Suchá
Prodejna Kuchyně Monetti měla sídlo v části areálu EMOS na ulici Těrlické 1280. Kromě kuchyní Monetti a Koryna prodávali kuchyňské
spotřebiče Monetti a vestavěné skříně na míru.
XIII.4.3. Prodejna obuvi
Majitelkou prodejny obuvi a doplňků byla paní Irena R ybská. Sídlo
prodejny bylo na ulici Stonavské 479/10 – v křižovatce U Dvora.
XIII.5. Cena vody
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2009 takto:
– vodné 26,26 Kč/m3 (cena bez DPH), 28,62 Kč/m3 (cena včetně 9 % DPH)
– stočné 23,78 Kč/m3 (cena bez DPH), 25,92 Kč/m3 (cena včetně 9 % DPH)
XIII.6. Cena energií a pohonných hmot
XIII.6.1. Elektřina
XIII.6.1.1. Cena elektřiny se zvedla
Nová průměrná cena elektřiny se zvedla z 4,15 Kč za kWh na 4,65 Kč
za kWh. Energetický regulační úřad oznámil zvýšení cen dodávek elektřiny pro domácnosti o 10 % (zákazníci Pražské energetiky a ČEZu) resp.
16 % (zákazníci společnosti E.On z jižních Čech a jižní Moravy), přestože ceny paliv ve světě dlouhodobě klesaly. Ropa se pohybovala na polovině své ceny z konce minulého roku, světové ekonomiky upadala do recese a poptávka po energiích klesala, ale rétorika energetických koncernů
v Česku byla stále stejná: „Bude se zdražovat!“ To byla dost nemilá zpráva
pro domácnosti, pro střední a menší firmy, které se i tak potýkaly s vážnými finančními problémy.

Poznámka: Ceny všech operátorů nevycházely ale ze stejného základu. Každý měl trochu jiné platby. V zásadě však lze na základě běžných tarifů konstatovat, že zdražení elektřiny vyrovnalo situaci zákazníků Pražské energetiky a E.Onu, ČEZ měl ceny o trochu níže. Cena elektrické energie byla tvořena
dvěma složkami: regulovanou a neregulovanou, které se sčítaly. Regulovanou
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část tvořily zejména náklady na dopravu, skladování a distribuci energie. Neregulovaná složka byla dána velkoobchodní cenou elektřiny. Jak je vidět z následujícího grafu, tvořila přes polovinu celkové ceny dodávky.

Jen pro úplnost dodávám, že aktuální cena elektřiny na burze v prosinci
byla v důsledku finanční krize v průměru o 30 % nižší, než jaká byla
v září letošního roku.
XIII.6.1.2. Kolik stálo zvýšení cen elektrické energie každou domácnost
Rozdíl ročních nákladů na elektřinu je uveden v číslech následující tabulky.

Poznámka: Jedná se o modelovou situaci domácnosti využívajících sazbu
s průměrnou roční spotřebou do 2,2 MWh.
Sazba
Distributor
Průměrná spotřeba/rok
Rok 2008
Cena za kWh (vč. DPH)
Měsíční paušál
Roční platba za 2200 kWh
Paušál za rok
Celkové roční náklady 2008 (vč. DPH)
Rok 2009
Cena za kWh (vč. DPH)
Měsíční paušál
Roční platba za 2200 kWh
Paušál za rok
Celkové roční náklady 2009 (vč. DPH)
Meziroční nárůst

D02d
ČEZ , a. s.

D02d
PRE, a. s.
2 200 kWh

D02d
E.ON, a. s.

4,04 Kč
128,00 Kč
8 892,43 Kč
1 542,24 Kč
10 434,70 Kč

4,30 Kč
134,47 Kč
9 464,28 Kč
1 613,64 Kč
11 077,90 Kč

4,10 Kč
119,00 Kč
9 013,04 Kč
1 428,00 Kč
10 441,10 Kč

4,48 Kč
133,28 Kč
9 860,44 Kč
1 599,36 Kč
11 495,80 Kč
1 025,10 Kč
9,80%

4,72 Kč
142,80 Kč
10 373,85 Kč
1 713,60 Kč
12 087,50 Kč
1 009,60 Kč
9,10%

4,76 Kč
136,85 Kč
10 480,25 Kč
1 642,20 Kč
12 122,40 Kč
1 681,30 Kč
16,10%
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Veškeré ceny jsou uváděny s DPH. Cena za kWh elektřiny je cena
surové elektřiny plus další poplatky (za distribuci, systémové služby, příspěvek na rozvoj). Měsíční paušály se u jednotlivých dodavatelů liší podle jističe, v tabulce je počítáno s jističem typu 3×25 A. E.ON minulý rok
patřil spolu s ČEZ mezi nejlevnější distributory, ale díky 16 % zdražení se
vyhoupl na úroveň PRE. Rozdíl mezi E.ON a PRE činil v ročním součtu několik desítek Kč, ČEZ byl levnější o více než 500 Kč. Uživatelé se spotřebou do 2 200 kWh si tak ročně připlatili o 1 000, resp. 1 600 Kč více.
XIII.6.2. Plyn
XIII.6.2.1. Plyn byl levnější
Plyn zlevnil nejprve ve druhém čtvrtletí roku 2009 v průměru o dvě
až tři procenta. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku pak jeho cena klesla o šest
až devět procent. Hlavním důvodem zlevňování plynu bylo snížení cen
ropy a ropných derivátů. Za posledním poklesem ceny plynu byl především výhodný kurz koruny vůči americkému dolaru.
XIII.6.2.2. Severomoravská plynárenská a. s.
Cena plynu od 1. 1. do 31. 3. 2009
Střední odběratel, Maloodběratel a Domácnost, jejichž odběrné místo je
v Domácí zóně SMP:
Roční odběr v MWh za rok
630–4200
do 1,89
nad 1,89 do 9,45
nad 9,45 do 15
nad 15 do 20
nad 20 do 25
nad 25 do 30
nad 30 do 35
nad 35 do 40
nad 40 do 45
nad 45 do 50
nad 50 do 55
nad 55 do 63
nad 63 do 630

Cena za odebraný plyn a služby obchodu v Kč
Kč/MWh
Kč/měsíc
824,49
0,00
1 096,02
5,00
886,38
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
835,47
7,00
825,98
0,00

Cena plynu od 1. 4. do 30. 6. 2009
Roční odběr v MWh za rok

Cena za odebraný plyn a služby obchodu v Kč
Kč/MWh
Kč/měsíc
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nad 63 do 630
nad 55 do 63
nad 50 do 55
nad 45 do 50
nad 40 do 45
nad 35 do 40
nad 30 do 35
nad 25 do 30
nad 20 do 25
nad 15 do 20
nad 9,45 do 15
nad 1,89 do 9,45
do 1,89

772,96
782,46
782,46
782,46
782,46
782,46
782,46
782,46
782,46
782,46
782,46
833,36
1 043,00

0,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00

Cena plynu od 1. 7. do 30. 9. 2009
Roční odběr v MWh za rok
nad 63 do 630
nad 55 do 63
nad 50 do 55
nad 45 do 50
nad 40 do 45
nad 35 do 40
nad 30 do 35
nad 25 do 30
nad 20 do 25
nad 15 do 20
nad 9,45 do 15
nad 1,89 do 9,45
do 1,89

Cena za odebraný plyn a služby obchodu v Kč
Kč/MWh
Kč/měsíc
689,93
0,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
699,42
7,00
750,33
7,00
959,97
5,00

Cena plynu od 1. 10. do 31. 12. 2009
Roční odběr v MWh za rok
nad 63 do 630
nad 55 do 63
nad 50 do 55
nad 45 do 50
nad 40 do 45
nad 35 do 40
nad 30 do 35
nad 25 do 30
nad 20 do 25
nad 15 do 20
nad 9,45 do 15
nad 1,89 do 9,45
do 1,89

Cena za odebraný plyn a služby obchodu v Kč
Kč/MWh
Kč/měsíc
676,73
0,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
686,22
7,00
737,13
7,00
946,77
5,00
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XIII.6.3. Cena pohonných hmot
Cena pohonných hmot k 9. 1. 2009
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR k 9. lednu 2009
Název výrobku

Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

Spotřebitelská cena (Kč/l)
51. týden
2.týden 2009
2008
23,58
22,36
23,87
22,63
26,16
24,25
14,50
13,89

Index v %

94,8
94,8
92,7
95,8

Cena pohonných hmot k 3. 4. 2009
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR k 3. dubnu 2009
Název výrobku

Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

Spotřebitelská cena (Kč/l)
13. týden
14. týden
2009
2009
24,92
24,86
25,41
25,36
24,93
24,89
13,34
13,30

Index v %

99,8
99,8
99,8
99,7

Cena pohonných hmot k 3. 7. 2009
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR k 3. červenci 2009
Název výrobku

Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

Spotřebitelská cena (Kč/l)
26. týden
27. týden
2009
2009
28,60
28,85
29,09
29,42
27,25
27,44
12,45
12,40

Index v %

100,9
101,1
100,7
99,6

Cena pohonných hmot k 2. 10. 2009
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR k 2. říjnu 2009
Název výrobku

Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG
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Spotřebitelská cena (Kč/l)
39. týden
40. týden
2009
2009
27,92
27,64
28,26
27,93
26,35
26,07
12,25
12,17

Index v %

99,0
98,8
98,9
99,3

Cena pohonných hmot k 11. 12. 2009
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR k 11. prosinci 2009
Název výrobku

Benzin automobilový bezolovnatý Special 91 s přísadou
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95
Motorová nafta
LPG

Spotřebitelská cena (Kč/l)
49. týden
50. týden
2009
2009
28,20
28,09
28,72
28,57
27,17
27,05
12,65
12,73

Index v %

99,6
99,5
99,6
100,6

XIII.6.4. Ceny benzínu a nafty v Moravskoslezském kraji
v prosinci
Název stanice
Globus Opava
Globus Ostrava
Vena– Trade Stará Ves
Transeurope Bohumín
Chemis Krásné pole Ova
Makro Ostrava
HAS Frýdek– Místek
Vena– Trade Bruntál

Natural 95 (Kč/l)
27,50
27,30
26,40
26,80
27,20
27,30
27,50
26,60

Diesel (Kč/l)
25,80
25,30
24,70
25,60
25,20
25,40
26,50
24,90

XIII.6.5. Cena pohonných hmot pro cestovní
náhrady – srovnání let 2008 a 2009
Průměrné ceny PHM zaměstnanci
Normal
benzin 91 oktanů
benzin 95 oktanů
benzin 98 oktanů
nafta

cena za 1 litr – rok 2008 [Kč]

cena za 1 litr – rok 2009 [Kč]

29,50
30,60
30,90
33,10
31,20

x
26,30
26,80
29,00
28,50
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XIII.7. Další služby
XIII.7.1. Fitcentrum Čertík
Fitcentrum sídlilo ve sportovní hale na ulici Těrlické 1356. Nabízelo
spinn, slimbox, bosu, zumba, bodystyling a kardiozónu.
XIII.7.2. Čerpací stanice
XIII.7.2.1. LPG
PRIMAGAS– PRIMAPLYN, s. r. o, ulice Dělnické 1/114
– ulice Hořanská 1046/3
– ulice Osvobození/Parková (u křižovatky z Horní Suché
na Karviná–Doly)
GASMONT, s. r. o., ulice 9. května 66/1 (od Havířova 100m vlevo směr
Důl 9. květen, vedle STK )
Dočkal Petr, ulice Hořanská č.p.1046/3
XIII.7.2.2. Všechny pohonné hmoty
KARIMPEX a. s., ulice Parková 5
XIII.8. Poštovní úřad
Od zřízení prvního poštovního úřadu v Horní Suché uplynulo 140 let.
Poštovní úřad byl zřízen 22. 12. 1869 a patřil k nejstarším na území Těšínska.
Původně se pošta nacházela v domě zvaném „Sušarnia“ v tzv. starém
dvoře v 1. poschodí. V roce 1925 byla pošta v budově dnešního obecního
úřadu na Sportovní ulici. V roce 1951 se pošta přestěhovala do domu č.p.
373 na ulici Stonavské a v roce 1994 do bývalého rodinného domku na ulici Těrlické č.p. 936.
Článek „140 let pošty v Horní Suché“ – Informátor č.10/2009 viz příloha
č.60– 09.
XIII.9. Prádelna LOTOS
Prádelna sídlila v PZF – Na Františku 1370/5. Majitelka Marcela
Chmelová provozovala kromě praní prádla i jeho žehlení a mandlování.
Svoz prádla a rozvoz vypraného prádla byl zdarma.
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XIII.10. Stanice technické kontroly
Provozovna STK sídlila na ulici 9. května 66/1. Prováděla technické prohlídky motorových vozidel, evidenční kontroly, schvalovala stavbu
nebo přestavbu motorových vozidel, prováděla technické kontroly vozidel
před schválením jejich technické způsobilosti k provozu v ČR, apod.
XIII.11. Pálenice Horní Suchá, s. r. o.
Pálenice byla na ulici Volontérské 173/2a. Kromě vlastní činnosti, tj.
pálení destilátu z dovezeného nebo v pálenici z drobného ovoce zpracovaného kvasu, se zabývali poradenskou činností a prodejem souvisejících
potřeb.
XIII.12. Restaurace v obci – přehled
Restaurace Dělnický dům na ulici Centrum, restaurace Na Císařství na ulici Stonavské, restaurace Club na ulici Těrlické, restaurace Villa na ulici Těrlické – v budově byl také Salon Willa – kadeřnictví, kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra, infrasauna, solárium, fotoomlazení,
fotodepilace, kavitace a galvanická žehlička, restaurace Sušanka na ulici Těrlické, pohostinství Na Kopečku na ulici Hornosušské, restaurace
Country club na ulici Stonavské, Pizzerie Triglav na ulici Stonavské, restaurace v areálu Stáje Václav Pašůvka.
XIV. Stavebnictví
XIV.1. ELKA NOVA
Firma byla založená na podzim roku 1992. V roce 1997 firma zakoupila areál bývalého Bytostavu Havířov na adrese Hořanská č. 2/1324
Horní Suchá. Zakoupený areál o výměře 1,4 ha byl ve značně zanedbaném stavu. Od roku 1998 byl postupně přebudováván. Došlo k výstavbě
nájezdové 60 t váhy, výstavbě administrativní budovy, sociálního zařízení
pro pracovníky, k výstavbě kovoobráběčské a opravárenské dílny se zaměřením na údržbu a opravy těžké dopravní techniky a těžkých stavebních
strojů. V roce 2004 byla instalována a zprovozněna betonárna.
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Betonárna ELBA EMM30
V roce 2009 firma zaměstnávala 70 pracovníků. K hlavním činnostem patřila mezinárodní kamionová doprava, výroba betonových směsí,
prodej sypkých hmot, poskytování služeb stavebními mechanizmy, opravárenská činnost se zaměřením na těžkou dopravní techniku.
S ohledem na oživení ve stavebnictví firma zvažovala výstavbu další
betonárky v oblasti Ostravy, dále pak investice do dovybavení betonáren
(autodomíchavače, čerpadla betonových směsí) a rozšíření opravárenské
činnosti v autodílnách.
Hlavní odběratelé firmy: OKD Doprava a. s., OKD Rekultivace a. s.,
TCHAS Servis s. r. o., Trestles a. s. Orlová, Cargonet s. r. o, Litoměřice.
Dodávky betonových směsí zajišťovala mezi jinými pro TCHAS s. r. o.,
OKD Dopravu a. s., OKD Rekultivaci a. s. a pro dalších cca 30 stavebních firem.
XIV.2. VAPES CE, společnost s r.o.
Firma prováděla:
– zateplení budov systém TERANOVA, LAFAR GE, NOVOPOL
– sádrokartonové příčky
– sádrokartonové podhledy
– střešní krytiny z živičných pásů
– střešní krytiny z pálených tašek
– střešní krytiny z betonových tašek
Firma zajišťovala:
– tepelné izolace
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– zdravotechniku
– ústřední topení
– truhlářské práce
– klempířské práce
– natěračské práce
– malířské práce
– zámečnické práce
– obklady, dlažby
– podlahy PVC
– podlahy plovoucí
– podlahy textilní
– plynové přípojky, výměny plynových kotlů
Firma prováděla terénní úpravy zpevněné plochy, zámkové dlažby,
dodávala byty, domy, provozovny na klíč
Firma zaměstnávala 23 zaměstnanců všech profesí pro provádění
všech běžných stavebních prací.
Firma sídlila na ulici Stonavské 51/6, Horní Suchá.
XIV.3. Stavební firmy – přehled
XIV.3.1. REMAX – stav, společnost s r. o.
Společnost se zabývala stavební činností, výstavbou občanských a průmyslových staveb, rekonstrukcemi atd.
Sídlo firmy: Vilová 362/8, Horní Suchá
Kancelář: Areál Průmyslové zóny František.
XIV.3.2. Václav Daniš – stavební firma
Obor činnosti: stavba rodinných domů, výstavba pozemních a inženýrských staveb, demolice a zemní práce
Sídlo firmy: Grabovščok 19a, Horní Suchá.
XIV.3.3. Jiří Sládeček
Obor činnosti: výstavba pozemních a inženýrských staveb, stavební řemesla a stavební technologie, izolační práce a stavebně – truhlářské výrobky ze dřeva, stavební práce na klíč, projekce, realizace rodinné domy, půdní nástavby.
Pracoval jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku.
Sídlo: Volontérská 1348/9a, Horní Suchá.
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XIV.3.4. Alwin Start, společnost s r. o.
Obor činnosti: plastové výrobky pro stavebnictví, stavební řemesla
a stavební technologie, stavební dílce a konstrukce.
Sídlo: Dělnická 1342/1, Horní Suchá.
XIV.3.5. Jaroslav Bednář
Malá stavební firma.
Obor činnosti: fasády, rekonstrukce, stavby na klíč.
Sídlo: Dr. Glazera 15/1215, Horní Suchá.
XIV.3.6. Tomáš Richter
Obor činnosti: výměna plastových oken, eurooken, zateplení fasády.
Sídlo: Soustředěná 17a/1249. Horní Suchá.
XIV.3.7. MAW– MONT, s. r. o.
Obor činnosti: montáž Al fasád (hliníkových), prosklených stěn, oken,
interiérových prosklených příček.
Sídlo: Finská 8/796, Horní Suchá.
XIV.3.8. VELK, společnost s r. o.
Obor činnosti: firma měla tyto profese: zedník, malíř, instalatér, elektrikář, natěrač, podlahář, topenář, zámečník. Dále nabízela specializované práce ve výškách i pronájem vysokozdvižné plošiny.
Sídlo: Stonavská 411/23, Horní Suchá.
XIV.3.9. Sidostavby, společnost s r. o.
Obor činnosti: rodinné domy na klíč, rekonstrukce, zajišťování objektů proti důlním otřesům ankrováním, výstavba průmyslových objektů, inženýrské stavby včetně technické vybavenosti sídlištních celků.
Pobočka: Stonavská 207. Horní Suchá
XIV.3.10. TOPAZ , společnost s r. o.
Obor činnosti: pozemní stavby.
Sídlo: K Prádlu 761 Horní Suchá.
XIV.3.11. HORNSTAV CZ , společnost s. r. o.
Obor činnosti: pozemní stavby
Sídlo: Chrost 986, Horní Suchá.
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XV. Doprava a spoje
XV.1. Havířovská MHD v ODIS
Ostravský dopravní integrovaný systém byl zaveden už v roce 1997.
Umožňoval cestujícímu cestovat různými dopravními prostředky různých provozovatelů na jeden jízdní doklad.
Havířov byl do systému zapojen od roku 2007 a 8. března byly do systému zapojeny i linky MHD Havířov. S jízdenkami ze systému ODIS
bylo možno zatím cestovat pouze na území města Havířova, s rozšířením
do naší obce se počítalo až v roce 2010.
Článek „Od 8. března havířovská MHD v ODIS“ – Informátor č.2/2009
viz příloha č.16– 09.
XV.2. Ceny jízdenek
XV.2.1. MHD
Tarifní podmínky MHD Havířov platné od 8. 3. 2009:
1. Ceny jízdného včetně DPH prodej v autobuse z elektronické peněženky
Jízdenka pro jednu jízdu:
nepřestupná jízdenka
cestující nad 15 let
10,– Kč
děti do 15 let
5,– Kč
pes, zavazadlo, lyže včetně holí
10,– Kč
dětský kočárek bez dítěte
10,– Kč
zlevněná jízdenka z čipové karty pro přestup do 45 min.:
z ceny
8,00 Kč
z ceny
4,00 Kč
Důchodci:
v době dopravní špičky (4.00–8.00, 12.00–16.00 hod)
10,– Kč
v době mimo dopravní špičku (8.00–12,00, 16.00–4.00 hod)
5,– Kč
zlevněná jízdenka z čipové karty pro přestup do 45 min.:
v době dopravní špičky (4.00–8.00, 12.00–16.00 hod)
v době mimo dopravní špičku (8.00–12.00, 16.00–4.00 hod)
časové jízdenky z čipové karty:
I. pásmo
7denní občanská
70,00 Kč
30denní občanská
240,00 Kč
30denní zlevněná (žáci, studenti, důchodci)
120,00 Kč
90denní občanská
650,00 Kč
90denní zlevněná (žáci, studenti, důchodci)
325,00 Kč
90denní zlevněná (zaměstnanci a rodinní příslušníci nad 15 let)
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přestupná jízdenka
8,00 Kč
4,00 Kč
8,00 Kč
8,00 Kč
4,00 Kč
2,00 Kč

8,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
2,00 Kč
II. pásmo
75,00 Kč
250,00 Kč
125,00 Kč
680,00 Kč
340,00 Kč
70,00 Kč

90denní zlevněná (rodinní příslušníci zaměstnanců do 15 let)
90denní zlevněná (bývalí zaměstnanci – důchodci a jeho rodinní příslušníci)
roční zlevněná (zaměstnanci a rod.příslušníci nad 15 let)
roční zlevněná (rodinní příslušníci zaměstnanců do 15 let)
roční zlevněná (bývalí zaměstnanci– důchodci a jeho rodinní příslušníci)

35,00 Kč
180,00 Kč
280,00 Kč
140,00 Kč
720,00 Kč

Bezplatná přeprava:
– děti do 6 let
– nákupní tašky na kolečkách
– držitelé průkazky ZTP, ZTP– P (s příslušným dokladem)
– městská a obecní policie v uniformě a Policisté ČR v uniformě (s kartou)
– poslanci a senátoři Parlamentu ČR (s příslušným dokladem)
– občané ČR starší 70 let (s kartou)
– Český svaz bojovníků za svobodu (s kartou a OP)
– Konfederace politických vězňů ČR (s kartou a OP)
– Sdružení bývalých politických vězňů ČR (s kartou a OP)
– Svaz PTP – VTNP (s kartou a OP)
– přenosné průkazy MHD platné ve spojení se služebním průkazem (s kartou)
– vybraní držitelé Janského plakety a Zlatého kříže (s kartou a OP)
– cestující s platnou jízdenkou může přepravovat 1 dětský kočárek s dítětem zdarma.
Hraniční zastávky I. pásma:
linka 2, 13 Životice, Pacalůvka
linka 3 Šumbark, u Jelena
linka 6 Suchá žel. st.
linka 17, 21 Bludovice, kopec
linka 18 Šumbark, ČSAD
Město, stolař Balon
linka 20 Životice, Pacalůvka
Cestující vyjíždějící za hranici I. pásma, nebo cestující pouze v II. pásmu jsou povinní použít časovou jízdenku II. pásma.
Souběh:
– cestující s kartou pro bezplatnou přepravu a cestující s jakoukoli platnou časovou jízdenkou MHD Havířov mohou použít linky příměstské
dopravy ČSAD Haví_ov a. s. a to:
a) jednosměrně v úseku zastávek Havířov, Město, radnice. až Havířov,
Dolní Suchá, rozcestí k závodu Dukla
b) jednosměrně v úseku zastávek Havířov, Dolní Suchá, rozcestí k závodu Dukla až Havířov – Podlesí, autobusové nádraží
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Upozornění:
Všechny druhy časových jízdenek nahraných na kartách jsou nepřenosné. Elektronická peněženka nahraná na čipové kartě je přenosná.
Zapojení MHD Havířov do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského Kraje ODIS (pro Město Havířov – tarifní zóna 40 a dlouhodobé časové jízdenky).
Dlouhodobé časové jízdenky ODIS platné na linkách MHD Havířov:
30denní občanská nepřenosná
30denní zlevněná nepřenosná (děti, žáci od 6 do dovršení 15 let)
30denní zlevněná nepřenosná (žáci, studenti od 15 do dovršení 26 let)
30denní zlevněná nepřenosná (důchodci ve věku do 70 let)
90denní občanská nepřenosná
90denní zlevněná nepřenosná (děti, žáci od 6 do dovršení 15 let)
90denní zlevněná nepřenosná (žáci, studenti od 15 do dovršení 26 let)
90denní zlevněná nepřenosná (důchodci ve věku do 70 let)

250,00 Kč
93,00 Kč
125,00 Kč
163,00 Kč
675,00 Kč
253,00 Kč
337,00 Kč
440,00 Kč

Celosíťové jízdenky ODIS jsou uznávány na MHD Havířov i v papírové podobě(tzn. bez nutnosti pořízení čipové karty).
Jízdenky pro občany po dovršení věku 70 let 365– denní síťové nepřenosné zakoupené v systému ODIS neplatí v MHD Havířov.
XV.2.2. Příměstská a dálková doprava
Poznámka: ceny jsou v Kč.
Vzdálenost km
1–4
5–7
8–10
11–13
14–17
18–20
21–25
26–30
31–35
36–40

Plné jízdné
10
14
18
22
25
29
33
38
41
45

5
7
9
11
12
14
16
19
20
22

Zlevněné jízdné
„1“
„2“
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
5
6
8
9
10
12
14
15
16

Žákovské
žáci
studenti
7
10
13
16
18
21
24
28
30
33

Příklady:
Trasa
Havířov–AN – Karviná–AN
Havířov–AN – HS dvůr
HS dvůr – Karviná–AN

Počet km
20
7
13
207

Jízdné v Kč
29
14
22

Vysvětlivky:
– cestující nad 15 let plné jízdné
– „1“ – děti starší 6 let do 15 let, pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech, za přepravu psa
– „2“ – držitelé průkazu ZTP a ZTP– P
– „3“ – žáci škol ve věku do 15 let
– „4“ – žáci a studenti škol od 15 do 26 let
– bezplatná přeprava: jedno dítě do 6 let, poslanci a senátoři PČR, průvodci držitele průkazu ZTP– P, vodící psi
– dovozné za zavazadlo v jednotné výši 5 Kč za 1 kus: větší než
30×40×60 cm, válec delší než 150 cm a průměr větší než 10 cm, deska
jejíž rozměry přesahují 80×100 cm, hmotnost přesahuje 25 kg, kočárek,
kočárek typu „golfové hole“, sáně, lyže, krosny.
XV.3. Obecní dotace
I v roce 2009 obec dotovala veřejnou autobusovou dopravu.
Výdaje na dopravní obslužnost činily 2 526 000 Kč. Dotovány byly
linky MHD č.6 a č.13, autobusy ČSAD Havířov a. s., ČSAD Karviná
a. s. a firma K ypús-minibus.
XV.4. Změna jízdního řádu a označení linek MHD Havířov
K datu 13. prosince došlo ke změně jízdního řádu linek MHD na období od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010. Byla také provedena změna označení jednotlivých linek a některých zastávek. Linka MHD č. 6 byla přejmenovaná na linku č. 406 a linka č. 13 na linku č. 413. V naší obci byla přejmenována pouze jediná zastávka. Dřívější zastávka „Horní Suchá, zastávka závod František“ na „Horní Suchá, František“.
XV.5. OKD Doprava a. s.
Sídlo firmy: Nádražní č.p. 93/2967 Ostrava – Moravská Ostrava.
Činnost firmy:
– provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
– Prodej zboží
– zasílatelství
– opravy karosérií
– zpracování tuhých a plynných paliv
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

demolice a zemní práce, provoz stavebních a demoličních strojů
prodej motorových vozidel, příslušenství a náhradních dílů
překlad nákladů
skladování
pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání
a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu
výroba svařovaných mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených zařízení
provozování drah
provozování drážní dopravy
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
montáž, údržba a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v železniční dopravě
přestavba silničních motorových vozidel na pohon LPG a CNG
silniční motorová doprava osobní
výkon zeměměřičských činností
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus
balení
hostinská činnost ubytovací služby
podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady
silniční motorová doprava nákladní
zastupování v celním řízení
poskytování telekomunikačních služeb
opravy ostatních dopravních prostředků
poskytování technických služeb
zámečnictví
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových
zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

opravy silničních vozidel
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
činnost technických poradců v oblasti způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
geologické práce
činnost prováděná hornickým způsobem
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
obchod s pevnými, tekutými a plynnými palivy

V tomto roce došlo k reorganizaci firmy tak, že do pobočného závodu v Horní Suché byla převedena veškerá kolová doprava. V prostorách
OKD Doprava a. s. na ulici Těrlické č.p. 1118 byl nedostatek parkovacích
míst, takže vozidla parkovala na komunikacích kolem OKD.
Převedením kolové dopravy do Horní Suché se firma OKD Doprava
a. s. stala největším zaměstnavatelem na území obce.
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XVI. Bezpečnost a veřejný pořádek
XVI.1. Přestupky a trestné činy spáchané na území obce
Od 1. února policisté na území obce odhalili řidiče, který řídil motorové vozidlo bez patřičného oprávnění,
Rovněž byli přistižení dva podnapilí řidiči, další dva řídili vozidlo
přesto, že jim byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel,
Dále byl zadržen řidič, který před jízdou požil alkoholické nápoje a navíc již měl ze stejného důvodu vyslovený zákaz řízení.
5. února ve 13.05 hodin dosud neznámý pachatel vnikl do zahrady
za Dělnickým domem a z nezajištěného zaparkovaného vozidla odcizil peněženku s větším obsahem peněz a platební kartu.
V noci z 9. na 10. února se dosud neznámý pachatel vloupal do dvou
skladů podniku OKD Doprava Horní Suchá a odcizil zde benzinové čerpadlo a různé nářadí.
V době od 14. do 16. března vnikl dosud neznámý pachatel do oploceného podniku OKD a. s. Rekultivace na ulici Dělnické v Horní Suché a ze
dvou zaparkovaných nákladních vozidel odcizil benzinovou elektrocentrálu, autorádio a různé nářadí.
27. března proběhla v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. v Horní Suché
a Stonavě dopravně bezpečnostní akce. Byla měřena i rychlost projíždějících vozidel. Během akce byli zjištěni dva podnapilí řidiči.
Článek „Policisté v Horní Suché kontrolovali i rychlost“ – Havířovský deník 30. 3. 2009 viz příloha č.30– 09.
11. dubna proběhla v době od 22.00 hod. do 02.00 hod další bezpečnostní akce. Tentokrát byla zaměřena na podávání alkoholických nápojů
nezletilým a jejich hra na výherních automatech v místních restauračních
zařízeních. Nebyly zjištěny nedostatky.
2. května zastavila hlídka Policie ČR osobní motorové vozidlo na ulici Centrum. Bylo zjištěno, že řidiči byl vysloven zákaz řízení a v době kontroly byl pod vlivem alkoholu.
OO PČR Horní Suchá řešilo trestný čin neoprávněného užívání domu,
když se do domu na ulici Důlní v Horní Suché nastěhovali osoby bez vědomí majitele domu.
7. května vnikl do domu na ulici Penzijní neznámý pachatel a odcizil
zde finanční hotovost.
Bylo zjištěno nedovolené vniknutí do garáže na ulici K Prádlu tak, že
pachatel vyboural zadní stěnu garáže.
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Policisté v Horní Suché kontrolovali 20. června řidiče osobního vozidla. Při dechové zkoušce naměřili 1,62 promile alkoholu v dechu.
Článek „Opilí řidiči v akci“ – Havířovsko 23. 6. 2009 viz příloha č.33– 09.
V červnu byl členy OO PČR Horní Suchá zjištěn pachatel krádeže,
když v době od 4. do 21. 6. z bytu rodinného příslušníka odcizil postupně videokameru, digitální fotoaparát a domácí kino. vše následně prodal.
Dále byly při výkonu služby v červnu zjištěny osoby, které v jednom
případě řídily vozidlo pod vlivem alkoholu a další dvě osoby řídily vozidlo
bez příslušného oprávnění.
Neznámý pachatel 3. června otevřenou brankou na zahradu finského
domku na ulici Finská a z garáže odcizil pánské trekové jízdní kolo.
Neznámý pachatel vnikl v době od 20. 5. do 5. 6. vybouranou stěnou
garáže na ulici K Prádlu do garáže a odcizil zde trávní sekačku, dva psací stroje a další drobné předměty.
Neznámý pachatel v době od 11.00 hodin 14. 6. do 5.40 hodin 15. 6.
násilím vnikl do kanceláře vedoucí prodejny potravin na ulici Těrlické
a odcizil zde 29 kartonů cigaret různých značek.
Neznámý pachatel vnikl do stánku poštovní novinové služby na ulici
9. května a z prodejního pultu odcizil větší množství cigaret.
Neznámý pachatel 30. června u vchodu do sportovní haly na ulici
Těrlické strhl z ramene ženě kabelku a odjel s ní stříbrným vozidlem.
V srpnu byli na území naší obce členy OO Policie Horní Suchá zadržení dva řidiči, kteří řídili morové vozidlo bez patřičného oprávnění.
Neznámý pachatel odcizil 1. srpna z oplocené zahrady rodinného
domku na ulici Končinovka dva deštníky a průměru 3 m.
Neznámý pachatel vnikl 16. srpna do garáže na stadionu TJ DF a odcizil zahradní traktor Honda.
Neznámý pachatel 27. srpna na ulici Centrum před Dělnickým domem vytrhl ženě z ruky peněženku.
Neznámý pachatel vnikl 2. září do garáže na ulici Brigádnické a odcizil zde rohovou vanu, skříňku s umývadlem, sprchovací kout, sprchovací panel, žaluzie na 12 oken, keramické obklady, 6 ks radiátorů, skříňku
s košem na prádlo, zrcadlo se skříňkou, řezačku na obklady, 2 míchadla
a bourací kladivo.
Neznámý pachatel vnikl 5. září přes balkón do rozestavěného domu
na ulici Brigádnické a odcizil zde benzinovou sekačku, nerezový bojler,
WC s nádrží na zazdění a protipožární dveře.
Neznámý pachatel vnikl 6. září přes balkón do rozestavěného domu
na ulici Brigádnické a odcizil zde 3 ks deskových radiátorů, 1 ks žebříko212

vého radiátoru, 2 ks balení „topný had“ v celkové délce 500 m, plynový kotel se zásobníkem Junkers a krbovou vložku značky Viadrus.
Neznámý pachatel 8. září pod záminkou „výměny oken“ vylákal z nájemnice domu na ulici U Vlečky 7 000 Kč.
Maření výkonu úředního rozhodnutí se dopustil 10. září řidič, který
řídil motorové vozidlo přesto, že mu bylo řízení morových vozidel zakázáno soudem.
XVI.2. Trestné činy a přestupky – statistika
Na území obce bylo v roce 2009 spácháno 206 trestných činů, z toho
objasněno bylo 75 trestných činů, tj. 36,41 %.

Poznámka: Jejich objasněnost se ve srovnání s rokem 2008 zvýšila o 8,31 %. Nebyly spáchány žádné vraždy, žádná znásilnění a žádné rasově motivované trestné
činy.

V roce 2009 bylo spácháno 559 přestupků.
Policie ČR – Obvodní oddělení Horní Suchá uložila v blokovém řízení pokuty za 174.000 Kč.
Nejvyšší podíl na trestné činnosti měla majetková trestná činnost – krádeže vloupáním do vozidel, chat a zahradních chatek a rozestavěných rodinných domků. Objevily se i krádeže kovového materiálu a barevných kovů. Došlo i k několika případům podvodného jednání na seniorech.
Poznámka: V hodnocení se objevilo i poděkování Obci Horní Suchá za poskytnutí finančního daru na pohonné hmoty a vybavení policejní služebny.

XVI.3. Obecně prospěšné práce
XVI.3.1. Charakteristika
Jedním z nejnovějších alternativních trestů upravených v českém trestním zákoně byl trest obecně prospěšných prací.
Opatření ve formě obecně prospěšných prací bylo založeno na principu, že pachatel není uvězněn, ale byl ponechán na svobodě a bylo mu soudem uloženo, aby odpracoval určitý počet hodin pro obec, organizaci či soukromou osobu. Tato pachatelem vykonaná práce byla vykonána bezplatně, ve volném čase odsouzeného a jako určitá forma kompenzace za škody způsobené trestným činem prospěla celé společnosti. Jednalo se o práci, která byla užitečná pro pachatele i pro společnost, odpovídala schopnostem a vědomostem pachatele a přinášela mu morální užitek. Výsledek
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práce byl hodnocen z hlediska bezporuchového provedení, spokojenosti zaměstnavatele a sebehodnocením pachatele. Trest obecně prospěšných prací
mohl soud uložit ve výměře od 50 do 400 hodin. Co se týkalo způsobu výkonu trestu OPP, tak odsouzený byl povinen vykonat trest osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud
nařídil výkon tohoto trestu. Odsouzený se do 14 dnů od oznámení rozhodnutí soudu musel dostavit na obecní úřad, kde mu byla založena složka
o vykonání trestu obecně prospěšných prací.
Obecně prospěšné práce byly nejčastěji ukládaným alternativním trestem. Nabízely odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest. V případě řádně vykonaných OPP pokračoval tento ve svém životě „s čistým štítem“ – došlo k zahlazení odsouzení.
Nesporný byl i finanční přínos této alternativy, která nezatěžovala stát vysokými náklady – jeden den pobytu odsouzeného ve věznici stál
800 Kč – naopak přinesla státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.
XVI.3.2. OPP a obec
V roce 2009 vykonávalo práce v rámci OPP 6 pracovníků. Pracovně
byli zařazeni společně s pracovníky VPP a podíleli se na společně na těchto pracech:
– demoliční práce v bývalé mateřské škole na ulici Vnitřní a příprava
k rekonstrukci na Domov seniorů– výkopové práce v PZF dle potřeby
– čištění a údržba kanalizační sítě v PZF a v obci
– úprava ploch a zeleně v PZF
– demoliční práce a příprava k rekonstrukci objekt zámečnické dílny
Pro pracovníky v rámci OPP bylo nutno vést tuto agendu:
– sepsat dohodu o výkonu prací OPP a tyto následně odeslat na soud
a na Probační a mediční službu ČR do Havířova
– vést evidenci docházky k výkunu OPP
– po odpracování uloženého počtu hodin, výkon trestu OPP vyhodnotit
a opět zaslat na výše uvedené instituce.

Poznámka: Důležitou roli při zaměstnávání občanů pracujících na OPP sehrála Průmyslová zóna František – Ing. Wdówka, vedoucí PZF.

XVI.4. Komise k projednávání přestupků
XVI.4.1. Složení komise
V roce 2009 pracovala ve složení:
Předseda: JUDr. Jan Škutek.
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Členové: Anna Sikorová, Ing. Jindřich Funiok, JUDr. Evžen Kiedroň
a Vladislav Pilch.
XVI.4.2. Statistika
Nejčastěji páchaným přestupkem byly přestupky proti občanskému
soužití, přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku. V 84 případech byly věci odloženy a to zejména z důvodu, že oprávněná osoba u navrhovaných přestupků nepodala správnímu orgánu návrh na projednání,
nebo pachatelem byla osoba nezletilá, či došlé oznámení neodůvodňovalo
zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci. V 34 případech komise
uložila sankce a to buď napomenutí nebo pokutu. Z důvodu dodržení procesní ekonomiky pak komise vyřešila 20 případů ve zkráceném, tzv. příkazním řízení.
Z výše uvedeného množství přestupků neslo ve 32 případech jednání
pachatele znaky domácího násilí. V naprosté většině byl agresorem muž,
v 5 případech byla agesorkou žena.
XVI.4.3. Úspěšnost ve vymáhání pokut
V roce 2009 bylo na pokutách, nákladech řízení a exekučních nákladech
přestupci zaplaceno celkem 31 800 Kč (19 200 za pokuty a 12 600 za náklady řízení). Celková částka k 31. 12. 2009, kterou obci pachatelé přestupků dlužili, činila 114 900 Kč. Jednalo se o nejnižší částku za poslední
4 roky.
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XVII. Kultura a osvěta – akce pořádané orgány obce
XVII.1. 6. obecní ples
Na sobotu 10. ledna připravila kulturní a sportovní komise vedená
místostarostou Josefem Žerdíkem tradiční akci – 6. obecní ples.
Ples se poprvé konal v prostorách Dělnického domu a Domu PZKO.

Pečlivě založené stoly lákaly k posezení

Ples zahájil, všechny přítomné přivítal a poděkoval sponzorům, Ing. Jan
Lipner, starosta obce
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Průběh plesu moderovala Mgr. Markéta Tomíčková

Suszanie vystoupili v úvodu plesu a později ještě jednou
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Tombola připravená ze sponzorských darů lákala svojí hodnotou
V programu dále vystoupil kouzelník. Koupit bylo možno růže a kotiliony. Byly připraveny čtyři bary – jeden byl pod jevištěm, další tři v prostorách PZKO. V sále Dělnického domu hráli Smolaři, v místnosti PZKO
hrál Libor Pristáš. Vstupné bylo 350 Kč na osobu – v ceně vstupenky bylo
pohoštění na stole, večeře podávaní v restauraci Dělnického domu a káva
se zákuskem. Plesu se zúčastnila, mimo sponzorů a čestných hostů, i delegace spřátelené Lubomie z Polska.
Zdařilá akce!
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „6._obecní_ples“.
XVII.2. Mezinárodní den žen
Na pátek 6. března pozvala kulturní a sportovní komise do sálu Dělnického domu všechny maminky, babičky, tchýně, prostě všechny ženy
z obce na tradiční oslavu Mezinárodního dne žen.

Při vstupu do sálu dostala každá žena kytičku, malý dárek a zapsala se
do pamětní knihy
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Všem přítomným ženám k svátku popřál Ing. Jan Lipner, starosta obce

Sál Dělnického domu byl zcela zaplněný ženami
Celý program moderoval Josef Mlok Grim. A bylo se na co dívat. Vystoupily děti našich mateřských a základních škol, Travesti show Královny noci a naši Suszanie. K tanci hrál Libor Pristáš.
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Tančilo se až do půlnoci
Vstup na MDŽ byl zdarma, zdarma byla také šatna umístěná v prostorách Domu PZKO.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „MDŽ pořádaný
obcí“.
XVII.3. Muzikantský rej
V pátek 27. března se uskutečnil pod patronací Josefa Ferdíka, místostarosty, již popáté v sále Dělnického domu Muzikantský rej.
Muzikanti zde bez nároku na odměnu hráli sobě i příchozím pro radost. O co méně příchozích přišlo, o to víc nadšeně tleskali výkonům hudebníků.
Na akci vystoupily tyto kapely:
– Douda Band – folk
– Junior Jam Session Band – Jazz v podání žáků havířovské ZUŠ
– Blambory – funky
– Sluníčko – vokální soubor
– Gipsy Werk – romská kapela –latinskoamerické rytmy
– Odysea – taneční
– Jam Session – do ukončení akce
Vstupné na akci bylo 100 Kč na osobu.
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Akci zahájil hlavní pořadatel Josef Žerdík, místostarosta

Vokální skupina Sluníčko
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Muzikantský rej – plakát
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Muzikantský rej“.
XVII.4. Kladení věnců
Tento rok se kladení věnců v Parku hrdinů uskutečnilo mimořádně 2.
května, protože na 3. května, kdy vzpomínáme osvobození obce, připadla hornosušská pouť.
Státní hymnu zahrála naše Hasičanka.
Kromě zástupců obce se vzpomínkového aktu zúčastnili zástupci našich společenských a politických organizací.

V čele krátkého průvodu šli Ing. Jan Lipner, starosta obce
a Josef Žerdík, místostarosta
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Vzpomínkový proslov pronesl k účastníkům Ing. Jan Lipner, starosta obce
Další fotografie: kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Kladení věnců“.
XVII.5. Hornosušská pouť
V naší obci mám pouť vždy první neděli v měsíci květnu. V roce 2009
vyšla tato neděle na 3. května.
Množství atrakcí a stánků mohli návštěvníci shlédnout od ulice Centrum až po ulici Sportovní a v přilehlém parku.
Mezi typicky pouťovým zbožím se objevily i sečné a střelné zbraně, oblečení a klobouky.
Počasí tentokrát vyšlo a tak návštěva byla slušná i když mnohé atrakce byly obsazeny poskrovnu. Že by důsledek hospodářské krize?

Jedna z pouťových atrakcí
223

Speciality připravovali členové PZKO v zahradě

Návštěvníci poutě na ulici Centrum
Další fotografie: Kronika 2008 – fotogalerie na CD: „Hornosušská pouť“.
Článek “Hornosušská pouť přilákala do parku opět davy lidí“ – Havířovský deník 5.5.2009 viz příloha č.26– 09.
XVII.6. Vítání léta
XVII.6.1. Průběh
Vítání léta připravila kulturní a sportovní komise již tradičně v prostorách Amfiteátru na 20. června a bylo ve znamení skvělé zábavy.
Program byl velmi bohatý a atraktivní, takže uspokojil návštěvníky
všech věkových skupin.
O zahájení se v 15.45 hod. postarala naše dechová hudba „Hasičanka“. Od 16.05 hod. vystoupila skupina „Blaf“ – tzv. „gorolski country“.
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Oficielní zahájení akce bylo vzhledem k velmi nepříznivému počasí – pršelo a bylo chladno – posunuto a provedl ho jménem obce a komise Josef
Žerdík, místostarosta.
Další program běžel podle připraveného programu: proběhla soutěž
v pojídání párků na čas, vypití piva na ex, vystoupil „Ander z Košic“ a společně s ním duo „Markéta a Kamil“, proběhla soutěž „Naraž si sud“, vystoupily skupiny „Beatles Revival“, a „Kabát Revival“. Na pódiu vystoupil mistr
ČR v magii „Magic Andrew“ a přímo mezi diváky kouzlil „Magic Vespe“.
Ve 21.00 hod. vystoupila velmi populární skupina ze Slovenska „No
Name“ a po nich mohli návštěvníci shlédnout pečlivě připravený ohňostroj.
Poté začali hrát k tanci i poslechu naši „Smolaři“.

Déšť nevadil několika nadšencům při vystoupení skupiny Blaf

Místostarosta Josef Žerdík– vlevo– netrpělivě vyhlíží sluníčko,
Rostislav Krhovjak mu pomáhá
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Mezi čestnými hosty byl wójt gminy Lubomia Mgr. Czesław Burek
s manželkou– vlevo– vpravo paní Barbara Žerdíková

No Name
Ve večerních hodinách se hlediště slušně zaplnilo a při vystoupení skupiny „No Name“ a později „Smolařů“ byl plný i taneční parket.

Nadšení posluchači
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Prodalo se, i za tak nepříznivého počasí, na 1 600 vstupenek. Cena
vstupenky byla stanovena na 50 Kč, děti do patnácti let neplatily.
Vzhledem k počasí nepřijeli někteří stánkaři, kteří měli prodávat jídlo. Proto se v pozdějších hodinách projevil jeho nedostatek.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vítání léta“.
Článek „Horní Suchá přivítala léto“ – Havířovský deník 23. 6. 2009 viz
příloha č.49– 09.
Článek „Vítání léta“ – Informátor č.6/2009 viz příloha č.51– 09.
XVII.6.2. Vítání léta – vyhodnocení
Všichni, kdo měl co dočinění s přípravou vítání léta, byl kulturní
a sportovní komisi pozván na 2. července do areálu hasičské zbrojnice. Josef Žerdík, místostarosta a předseda KaSK zhodnotil průběh Vítání léta.
Hodnocení přesto, že bylo při akci velmi špatné počasí, dopadlo dobře
a tak mohl předseda KaSK všem zúčastněným poděkovat.
Nebyli přítomni všichni, kteří se na akci podíleli, protože byl čas dovolených a mnozí byli v zahraničí.

Místostarosta Josef Žerdík– stojí vlevo– při hodnocení akce– vpravo stojí
Jindřich Navrátil– sedí Iva Vitošová a Roman Vitoš
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vítání léta– vyhodnocení“.

Poznámka: Při hodnocení došlo k průtrži mračen, valily se potoky vody, hasiči jeli do akce spojené s velkou vodou– více viz kapitola počasí– červenec.
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XVII.7. Výročí Životické tragédie
Od krvavé válečné události v Životicích uplynulo 65 let.
Tehdy v neděli ráno 6. srpna 1944 příslušníci německého gestapa postříleli 36 mužů z živoříc a okolních obcí – 28 Poláků a 8 Čechů. Mezi nimi bylo
i 6 občanů naší obce: bratři Antonín a Emil Guziurovi, jejich bratranci Antonín Piegrzymek a Alojzy Palowski, Leopold Kożusznik a jeho syn Zenon.
U památníku Životické tragédie se každoročně konají pietní shromáždění.
To letošní se konalo 8. srpna. Naši obec zastupovali Ing. Jan Lipner,
starosta obce a Jan Charvát, člen rady obce. Květiny k pomníku položila
i delegace našeho PZKO.
S hlavním projevem vystoupil Ing. Eduard Heczko, statutární zástupce primátora Havířova.
U památníku stála čestná stráž a delegace zde položily desítky kytic
k uctění památky zavražděných občanů.

Čestná stráž a květiny u památníku Životické tragédie
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Výročí Životické
tragédie“.
Článek „W Ż ywocicach zapłoną znicze“ – Głos Ludu 6. 8. 2009 viz příloha č.45– 09.
Článek „65. výročí Životické tragédie“ – Informátor č.7/2009 viz příloha
č.52– 09.
Báseň „Krwawa niedziela“ – Informátor č.7/2009 viz příloha č.52– 09.
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XVII.8. Gelnický jarmok
Naše spřátelené město pořádá každoročně v srpnu jarmark – „Gelnický jarmok“ – v tomto roce to bylo 15. srpna.
Připraveného bohatého programu, v němž nechyběly folklorní a taneční skupiny, výstava domácích zvířat, množství stánků s občerstvením
atd. se zúčastnila i delegace naší obce. Vedl ji Josef Žerdík, místostarosta.
Dále v delegaci byli Jan Charvát, člen rady obce a Evžen Faja, člen obecního zastupitelstva.
Už osmnáctý „Jarmark“ zahájil, společně s primátorkou Gelnice Annou Nemčikovou, Ivan Gašparovič, prezident Slovenské republiky. Naše
delegace se s ním setkala.

Na fotografii v popředí zprava Ivan Gašparovič, prezident SR, Josef
Žerdík, místostarosta a Evžen Faja, člen obecního zastupitelstva
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Jarmareční průvod
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Gelnický jarmok“.
XVII.9. Fedrování s folklórem
Obec Horní Suchá, prostřednictvím kulturní a sportovní komise,
ve spolupráci s MK PZKO připravila do sálu Dělnického domu a v prostorách Domu PZKO na 26. září již 4. ročník Fedrování s folklórem – přehlídku folklórních tanečních souborů a kapel.

Fedrování s folklórem zahájil Ing. Jan Lipner, starosta obce
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Ing. Jan Lipner– vpravo– v rozhovoru s Josefem Žerdíkem,
místostarostou– hlavním organizátorem akce
V programu vystoupily tyto soubory: Kunovjan, Šmykňa, Wolbramiacy (Polsko), Suszanie, Kabaret Chóru Sucha, Kamraci, Błędowianie
a Kőris.

Z pěvem hornické hymny zahajovali přehlídku Suszanie a Błędowianie
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Kabaret Chóru Sucha

Taneční část souboru Šmykňa

Taneční část souboru Kunovjan
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Zaplněný sál sledoval všechny vystoupení se zájmem– vystoupení souboru Kőris
Akci přišla svojí účastí podpořit i PaedDr. Milada Halíková, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR.
Akce je organizačně i finančně náročná, proto se neobejde bez sponzorů. Mezi nimi byli např.: Obec Horní Suchá, Nadace OKD, Skupina
ČEZ , Vapes CE, RN– expres, a další.

Mezi oceněnými sponzory byl i majitel firmy RN– expres Mgr. Eduard R ychlik
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Vstupné bylo 100 Kč na osobu. Každý si mohl ke vstupence dobrovolně dokoupit večeři ve stejné ceně.
4. ročník Fedrování se skutečně vydařil, mnozí spokojení diváci odcházeli domů až v pozdních hodinách.
Článek „Má to svůj styl a je to klasika“ – Horník 1. 10. 2009 viz příloha
č.72– 09.
Článek „W Suchej Górnej folklorystyczne“ – Głos Ludu 29. 9. 2009 viz
příloha č.70– 09.
Článek „Horní Suchá byla plná folkloru“ – Havířovsko 29. 9. 2009 viz
příloha č.69– 09.
Článek „Folklor dokáže zaujmout a okouzlit i mladé lidi“ – Horník
1. 10. 2009 viz příloha č.71– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Fedrování s folklórem“.
XVII.10. Setkání jubilantů
Kulturní a sportovní komise pozvala letošní jubilanty do sálu Dělnického domu 20. října.

Průvodcem setkáním byl moderátor Josef Mlok Grym
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Starosta Ing. Jan Lipner jubilanty přivítal a popřál jim k osobnímu
výročí a výročí svatby
V kulturním programu vystoupily děti ze Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace a Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
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V programu vystoupili i naši Suszanie
Součástí setkání jubilantů byla i oslava výročí svatby. Starosta Ing. Jan
Lipner a místostarosta Josef Žerdík gratulovali ke zlaté svatbě (50 let manželství) manželům Barnetovým, Nekardovým, Fukalovým Rosolkovým
a Chrązszczovým, ke smaragdové svatbě (55 let manželství) manželům
Siwkovým, Molinovým, Czyžovým, Polákovým a Firlovým, k vzácné diamantové svatbě (60 let manželství) Rakowským a Matuszkovým.
Všichni obdrželi kromě gratulace květiny a dárkové předměty.

Starosta Ing. Jan Lipner gratuluje ke zlaté svatbě manželům Barnetovým
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V programu vystoupil i známý sportovní reportér Karol Polák
Součástí setkání jubilantů byl i uvítací přípitek, který pronesl starosta
Ing. Jan Lipner, pohoštění na stole a večeře.

Část pozvaných jubilantů při večeři
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Setkání jubilantů“.
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XVII.11. Vítání občánků
Kulturní a sportovní komise pozvala 24. října rodiče a jejich děti
do obřadní síně na Vítání občánků.
Kulturní program pro ně připravily děti z našich mateřských škol se
svými učitelkami. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a obdrželi květiny
a drobné dárky.

K rodičům promluvil Josef Žerdík, místostarosta a předseda kulturní
a sportovní komise

Mezi pozvanými rodiči byli i manželé Szibritovi
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vítání občánků“.
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XVII.12. Jubilanti v jednotlivých měsících
Leden:
Únor:
Březen:

Duben:
Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

Září:

Julie Chroboczková – 80 let
Olga Poloková – 80 let
František Pazdoň – 80 let
Ludmila R ychlá – 80 let
Josef Koch – 80 let
Hildegarda Firla – 80 let
Anna Krejčová – 80 let
Ela Prymusová – 80 let
Natalie Reichenbachová – 80 let
Vilém Weiser – 80 let
Štěpánka Nováková – 90 let
Karel Szeliga – 90 let
Aurelie Parchaňská – 85 let
Jaroslava Szotková – 80 let
Helena Rozbrojová – 91 let
Helena Kantorová – 90 let
Zdeňka Čechalová – 80 let
Anna Husáková – 80 let
Žofie Raszyková – 80 let
Ing. Bronislav Firla – 85 let
Bohuslava Suchánková – 80 let
Alžběta Siwková – 80 let
Jindřich Siwek – 80 let
Josef Dostál – 80 let
Viléma Delongorvá – 95 let
Vilemína Suchánková – 85 let
Marie Waclawczyková – 80 let
Jindřich Škorpil – 80 let
Alžběta Piskořová – 90 let
Olga Folwarczna – 85 let
Božena Kubiczková – 85 let
Osvald Czyš – 80 let
Hildegarda Zastavová – 85 let
Eduard Malysz – 85 let
Evženie Burianová – 80 let
Aloisie Zieležniková – 80 let
Anežka Stiborová – 80 let
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Říjen:

Listopad:
Prosinec:

Zuzana Szlachtová – 80 let
Anna Kluzioková – 90 let
Stanislav Bonczek – 85 let
Emilie Kratochvílová – 80 let
Jaroslav Sczotka – 80 let
Jindřiška Gwózdżov8 – 90 let
Evžen Hawranek – 80 let
Josef Gaš – 95 let – nejstarší občan obce
Anna Kubiczková – 92 let
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XVIII. Organizace a zájmová sdružení
XVIII.1. Plesy – přehled
10. 1. – obecní ples
16. 1. – ples SRPŠ při ZŠ
24. 1. – ples PZKO
5. 2. – Havířský bál KHD
7. 2. – ples KSČM
13. 2. – Bal szkolny – ZŠ a MŠ s PJV
14. 2. – ples SDH
20. 2. – ples sportovců – pořádal fotbalový oddíl TJ DF
27. 2. – Country bál – pořádal oddíl ASPV TJ DF
XVIII.2. Klub hornických důchodců Dolu František
XVIII.2.1. Havířský bál

5. února v 15.00 hodin zahájil předseda KHD Roman Konopka
havířský bál
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Sál Dělnického domu byl slušně zaplněný. Ženy z KHD připravily jídlo v prostorách PZKO. Byl tradiční guláš a kuřecí steaky s bramborem a zelným salátem. Snědlo se všechno. Nápoje roznášeli zaměstnanci Dělnického
domu.

Mnozí si s chutí zatančili při hudbě Oty Hrabiece
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Havířský bál“.
Článek „Horničtí důchodci plesají rádi“ – Informátor č.2/2009 viz příloha č.16– 09.
XVIII.2.2. Výroční členská schůze
Ve čtvrtek 12. března se sešli členové KHD v sále Dělnického domu
na své výroční členské schůzi.
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Sál Dělnického domu byl zcela obsazený členy KHD
Na začátku schůze si všichni ve stoje vyslechli hornickou hymnu. Pak
program pokračoval volbou komisí.
Hlavní bod programu – zprávu za minulý rok – přednesl předseda
KHD pan Roman Konopka.

Roman Konopka při čtení zprávy

Z právu o hospodaření klubu přednesl pan Rudolf Petříček
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Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „KHD– VČS“.
XVIII.2.3. Svátek matek
Klub hornických důchodců slaví každoročně Den matek. Letos se členové KHD sešli 14. května v sále Dělnického domu. Oslavu zahájil předseda KHD Roman Konopka, popřál všem maminkám k svátku hlavně
zdraví.

Při vstupu do sálu každá z maminek obdržela květiny
V kulturním programu vystoupily děti našich mateřských škol, k tanci i poslechu hrál pan Otto Hrabiec.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „KHD– Den matek“.
Článek „Dárkyně života slavily“ – Informátor č.6/2009 viz příloha
č.51– 09.
XVIII.2.4. Smažení vaječiny
„Domeček“ ožil 11. června vůní smažených vajíček. To výbor KHD
pozval své členy na ochutnávku na roštu smažených vajíček.
Kromě vajíček byly připraveny i jiné grilované speciality. O všechno
se, kromě výboru KHD, starají ženy– členky KHD.
K dobré zábavě při jídle a pití přispěla i živá hudba.
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Bylo hezké počasí a někteří členové se usadili před domečkem

Smažení vaječiny
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Porcování vaječiny– byla z 300 vajec– v čele paní Milada Adamiecová
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „KHD– Smažení
vaječiny“.
Článek „S vůní smažené vaječiny“ – Zdař bůh 25.6.20089 viz příloha
č.27– 09.
XVIII.2.5. Jihlavské havíření
Ve dnech 19.–21.června 2009 proběhlo v Jihlavě 13. setkání hornických měst a obcí – Jihlavské havíření 2009. Jak sami organizátoři akce
tvrdí jednalo se o největší společenskou událost v Jihlavě a možná i v kraji
v tomto roce. Setkání se stalo oslavou hornických tradic v Jihlavě, ke které
přispělo nepřeberné množství delegací hornických měst, obcí, spolků, neziskových organizací a těžařských společností. K důstojné atmosféře oslav
přispěla také společná delegace Hornického muzea OKD, Klubu přátel
Hornického muzea v Ostravě a Nadace Landek Ostrava, kterou doprovázela hornická dechovka kapelníka Ondruše. Díky nadačnímu příspěvku Nadace Landek se konečně podařilo Klubu přátel hornického muzea
zajistit dostatečně reprezentativní delegaci, která předvedla Ostravu jako
město hornických tradic.
Havíření bylo oslavou hornictví a havířské práce, doprovázené celou
řadou kulturních akcí s koncerty předních českých umělců a skupin. Jihlava si znovu připomněla svou slavnou středověkou hornickou minulost
a těžbu stříbra.
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Součástí setkání byla také konference k tématice jihlavského dolování a ukázky starodávných tradic a ceremoniálů. V sobotu byly předány
ceny Českého permona, které jsou udělovány jednou ročně v rámci setkání osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. Mimo jiné v letošním roce získal ocenění profesor Pavel
Prokop z Vysoké školy báňské – technické univerzity, který je jednoznačně ikonou hornických tradic v celé České republice.
Tradici setkání hornických měst a obcí založili zástupci Cechu příbramských horníků a hutníků a Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě v roce 1996. Od té doby je putovní. Příští rok proběhne setkání ve Stříbře. V rámci Havíření je unikátní hornický průvod, jehož tradice sahá
do začátku 20. století. Průvod tvoří děti v historických hornických kostýmech které symbolizují všechny středověké hornické profese. Tato tradice je původně německá, když Jihlava byla německé město. To způsobilo jeho částečný zánik po druhé světové válce. Místní nadšenci tuto krásnou tradici obnovili v roce 1999 a od té doby tvoří unikátní tradici Jihlavy. Mimo účast Ostravy se setkání zúčastnili také zástupci Petřvaldu, Havířova a Horní Suché.

Horní Suchou na akci zastupoval Jan Vincenec, účastník akcí KHD,
předseda Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě – na fotografii vpravo
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Fotografie z akce Jihlavské havíření
XVIII.2.6. Výročí ukončení těžby
Již desáté výročí ukončení těžby na Dole František si přišli připomenout 30. června někteří členové Klubu hornických důchodců Dolu František Horní Suchá a členové Kroužku krojovaných horníků Horní Suchá.
K přítomným nejdříve promluvil Roman Konopka, současný předseda KHD a požádal přítomné, aby minutou tich uctili památku zesnulého Jana Bardoně, čestného předsedy KHD. Pak promluvil prof. Jindřich
Bilan, bývalý ředitel Dolu František, shrnul historii a nostalgicky zavzpomínal na doby, kdy se na dole těžilo a jak bylo dobře. Promluvil i Ing. Jan
Lipner, starosta obce a připomněl, že vývoj zastavit nelze.
Po zazpívání písničky „Cestička k Františku“, jejíž text napsal Jan
Bartoň, se všichni odebrali na prohlídku průmyslové zóny pod vedením
správce Ing. Jana Wdóvky.

Společná fotografie účastníku vzpomínkového aktu
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Výročí ukončení těžby“.
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XVIII.2.7. Letní slavnost
Členové klubu se sešli za krásného letního počasí 16. července v Domečku na ulici Vnitřní, aby společně oslavili léto. Tradičně byla připravena živá hudba, občerstvení z grilu, koláče, káva a ostatní nápoje.

Za krásného počasí mnozí seděli venku

O zahájení akce se postaral pan Rudolf Petříček
Neobvyklým zpestřením byla nabídka osobních automobilů firmy Hyundai přímo v areálu Domova seniorů, k němuž patří i Domeček.
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Někteří důchodci projevili o vystavené vozy zájem
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „KHD– Letní slavnost“.
XVIII.2.8. Den horníků a jubilantů
Klub hornických důchodců Dolu František připravil na čtvrtek 3. září
v sále Dělnického domu oslavu Dne horníků spojenou s oslavou letošních
jubilantů. Oslava byla zahájena hornickou hymnou. Všechny přítomné
přivítal Roman Konopka, předseda KHD a představil hosty.

PaedDr. Milada Halíková, poslankyně PS PČR
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Obec na akci zastupoval Josef Žerdík, místostarosta
Nápoje si mohli přítomní objednat u obsluhy Dělnického domu, jídlo
připravily ženy z KHD – řízek s bramborovým salátem, guláš s chlebem
a zákusky. Oslavenci dostali, kromě drobné peněžité odměny a kytičky,
i lístek na jídlo zdarma.

Waldemar Wala, jeden z oslavenců, při podpisu
K poslechu i k tanci hrál Oto Hrabiec.
Článek „Senioři slavili DH“ – Zdař bůh 17.9.2009 viz příloha č.74– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „KHD – Den horníků a jubilantů“.
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XVIII.2.9. Vinobraní
„Domeček“ v Podolkovicích na ulici Vnitřní zažil 24. září další akci
Klubu hornických důchodců Dolu František, Vinobraní.
Pro účastníky byly připraveny k jídlu holandské řízky a „čína“, žena
napekly koláče a zákusky. Pilo se, samozřejmě, víno z Moravy a poprvé
bylo i čepované pivo. K poslechu i tanci hrála živá hudba. Hornických důchodců se sešlo tolik, že se mnozí dovnitř nevešli a seděli venku. Všichni se
již těší na rozšíření stavby, která zrovna začala.

Stylově vyzdobený Domeček byl zcela obsazený
Mezi hornické důchodce zavítal i Ing. Jan Lipner, starosta obce s manželkou.

Beseda nad plány rozšíření Domečku – zleva Roman Konopka,
předseda KHD, Ing. Elena Lipnerová, Ing. Jan Lipner, starosta obce
a profesor Jindřich Bilan
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Článek „Domeček brzy změní svou tvář“ – Zdař bůh 15. 10. 2009 viz příloha č.73– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „KHD– Vinobraní“.
XVIII.2.10. Barborková veselice
Poslední akcí Klubu hornických důchodců byla Barborková veselice.
Uskutečnila se 3. prosince v sále Dělnického domu.
Ženy z KHD připravily jídlo, koláče, přítomní si nápoje mohli zakoupit od obsluhy z restaurace. Součástí veselice byla i výstavka výtvarných
prací, jejichž autorem byl Jaroslav Pawlas.
Po zpěvu hornické hymny vystoupil s hodnotícím projevem Roman
Konopka, předseda KHD. Obec na akci zastupoval Josef Žerdík, místostarosta s manželkou. K poslechu i tanci hrál oblíbený muzikant členů
KHD, pan Oto Hrabiec.

Jaroslav Pawlas se svými pracemi

Důchodci se při hudbě Oty Hrabiece dobře bavili
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Barborková veselice“.
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XVIII.3. PZKO
XVIII.3.1. Zabíjačka
Poslední únorový den – 28. února – připravili členové MK PZKO
do sálu Dělnického domu a do Domu PZKO zabíjačku s kulturním programem. Kromě chutných zabíjačkových specialit mohli přítomní vidět
„pochování basy“ a kabaret, v němž vystoupili především členové pěveckého sboru „SUCHA“.

Pochování basy

Kabaret
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Článek „Świniobicie z kabaretem“ – Głos Ludu 3. 3. 2009 viz příloha
č.7– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zabíjačka“.
XVIII.3.2. Mezinárodní den žen
Členové MK PZKO připravili na neděli 8. března v Domě PZKO
na Dělnické ulici pro své členky oslavu Mezinárodního dne žen.

Program připravený pro přítomné ženy připravili mladí z PZKO

Hlavním gratulantem byl předseda MK PZKO Bronislav Z yder
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Po přípitku obdržely všechny přítomné ženy květiny
O program i občerstvení se postarali pouze muži. Ženám byl dokonce
vstup do prostor kuchyně zakázán. Jako hlavní chod byla podávána houbová omáčka s rýží a pečeným masem.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „MDŽ v PZKO“.
XVIII.3.3. Wykopki
Členové PZKO a další příznivci se sešli 3. října v sále Dělnického domu
a v prostorách Domu PZKO na tradiční oslavě ukončení sběru brambor.
Kulturní program připravily děti ze Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím. Hlavním hostem programu byl 45 – členný Soubor písní a tanců „Vonička“ z Havířova.
Děvčata ze souboru „Vonička“ roznesla po stolech pečené brambory.
I ostatní připravená jídla byla z brambor – tradiční bramborák a bramborové knedlíky plněné uzeným masem se zelím.
Program uváděla Mgr. Grażyna Siwek, učitelka školy.

Dívčí část souboru Vonička
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Děti z mateřské školy se svými učitelkami při vystoupení
Článek „W Suchej Górnej na ludowo“ – Głos Ludu 10. 10. 2009 viz příloha č.67– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Wykopki 2009“.
XVIII.3.4. Výstava ručních prací
Výstavu ručních prací pod názvem „Nasze hobby“ připravily ženy
z Klubu kobiet PZKO v prostorách Domu PZKO ve dnech 17. a 18. října.
Výstavu zahájil Ing. Marian Pilch, viceprezes PZKO, člen zastupitelstva obce a předseda komise pro životní prostředí.

Ing. Marian Pilch, druhý zprava, vpravo Mgr. Edvard R ychlik, člen
ZO, vpravo pan Koszmider, správce Domu PZKO
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Část vystavených prací
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Výstava ručních prací“.
XVIII.3.5. Suszanie
XVIII.3.5.1. Maj nad Olzą
Členové tanečního a pěveckého kroužku Suszanie postavili 1. května
májku v Karviné v darkovském parku. Suszanie byli oblečeni do hornických uniforem a postavením máje zahájili 14. ročník festivalu „Maj nad
Olzą. Stalo se poprvé, že horníci stavěli na zahájení festivalu máj.
Článek „Darkowski Maj rozpoczęty“ – Głos Ludu 5. 5. 2009 viz příloha
č.24– 09.
XVIII.3.5.2. Gorolski Święto
Na neděli 9. srpna byli Suszanie pozváni na 62. Mezinárodní folklórní festival „Gorolski Święto“. Festival se konal v přírodním amfiteátru
v Městském lese v Jablunkově.
Suszanie, kromě účasti v krojovaném průvodu, byli začleněni do zahajovací části celého odpoledního programu a vystoupili s dvacetiminutovým obrázkem „Od Pietwołda“.
XVIII.3.5.3. Gdzie biją źródła
Více než hodinovým programem se soubor představil na koncertu
folklórních a folkových souborů v amfiteátru lázeňského parku v Ustroni
v Polsku. Koncert se uskutečnil pod názvem „Gdzie biją źródła“.
258

XVIII.3.5.4. Mezinárodní folklórní festival
Další významnou akcí s účastí souboru Suszanie byl XV. Mezinárodní folklorní festival Písek ve dnech 21.–23. srpna. Zde se soubor, kromě roztančeného průvodu městem, představil celkem třikrát – v pátek večer společně se všemi českými a moravskými soubory na scéně v Palackého sadech, v sobotu odpoledne v galaprogramu v Domě kultury v Písku
a v neděli odpoledne na terase Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí.
Článek „Suszanie w rozjazdach“ – Głos Ludu 29. 8. 2009 viz příloha č.48– 09.
XVIII.3.5.5. Festival Castello di Bracciano
Přímo z píseckého festivalu soubor odjel do historického městečka Bracciano v oblasti Lazio (cca 30 km od Říma), ve kterém se konal ve dnech 28.–
30. srpna II. Mezinárodní folklorní festival Castello di Bracciano. Zúčastnil se celý soubor, celkem 35 osob – tanečníků, členů kapely, vedení a řidičů.
Ubytování bylo v mobilních domcích v kempu Porticciolo na břehu průzračného jezera Lago di Bracciano (mimochodem zásobárny pitné vody pro Řím).
Volné dny do zahájení festivalu využil soubor na rekreaci a koupání v jezeru,
na procházky po Braccianu, včetně návštěvy zámku rodů Orzini a Odescalci,
na plavbu po jezeře výletní lodí, na výlet k moři do oblasti Pyrgi včetně koupání v moři, na návštěvu etruského muzea v městečku Cerveteri. Mnozí ze souboru byli v Itálii poprvé v životě, uskutečnili celodenní výlet do Říma. S průvodcem prošli celou antickou část a nejznámější památky včetně Baziliky sv.
Petra ve Vatikánu, což byl pro všechny nezapomenutelný zážitek.
Samotný festival patří k těm komornějším, zúčastnilo se ho 8 souborů: 1 z Itálie, 2 z Litvy, 2 z Portugalska, 1 z Anglie, 1 z Lotyšska a Suszanie jako jediní reprezentanti Česka. Festival měl klasický průběh: ve čtvrtek
večer proběhla technická schůzka vedení souborů s organizátory (šéfem organizačního výboru byla paní Svetlana Rumenova) s upřesněním jednotlivých programů, v pátek dopoledne byla recepce na radnici města Bracciana s účastí vedení souborů, starosty města, šéfa pro kulturu a organizátorů
festivalu, ve večerních hodinách soubory zaplnily ulice historické části města
při průvodu s ukázkami svého programu na náměstí pod zámkem a na náměstí před radnicí a ve 22.00 hod. začal noční koncert první skupiny účastníků, ve které byl i náš soubor. Tato skupina měla v sobotu večer tzv. Day
of Country – volné vystoupení mezi lidmi na náměstní před radnicí a druhá
skupina měla noční koncert ve 21.30 hod. Hlavní program s účastí všech
zúčastněných souborů proběhl v neděli opět v nočních hodinách. Naplánovat všechny programy do večerních a nočních hodin bylo celkem opodstatněné, protože v té době bylo v Itálii ve dne neúměrně teplé počasí.
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Suszanie byli organizátory i diváky ocenění jako nejlepší zúčastněný
soubor a v galaprogramu byli přesunuti oproti původnímu rozpisu až na konec jako „zlatý hřeb večera“. Domů se vraceli ihned po vystoupení, aby studenti stihli nástup do školy a pracující do zaměstnání v úterý 1. září.
Článek „Soubor písní a tanců Suszanie v Itálii– Informátor č.9/2009 viz
příloha č.54– 09.

Suszanie na náměstí Bracciano

Pohled od Suszanů z Bracciana 1

Pohled od Suszanů z Bracciana 2
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Článek „Tańczyli w słonecznej Italii“ – Głos Ludu 12. 9. 2009 viz příloha
č.39– 09.
Článek „Suszanie umí po havířsku i po těšínsku“ – Horník 17. 9. 2009
viz příloha č.66– 09.
XVIII.3.5.6. Mala czarna
Setkání současný i bývalých členů souboru Suszanie, jeich příznivců
a přátel se uskutečnilo pod názvem „Mała czarna“ 11. prosince.
Všichni se dobře bavili při „Večerníčku“, pantomimě „Źwirka i Muchomorka“, „Pata i Mata“, „pszczółki Mai i Gucia“, apod.
Článek “O Suszanach i ich Małej czarnej“ – Głos Ludu 22. 12. 2009 viz
příloha č.64– 09.
XVIII.4. Kapely – Smolaři
Hornosušská hudební skupina Smolaři vznikla v roce 1972. Od té
doby vlastně nechyběla téměř na žádné akci pořádané obcí a nebo našimi
společenskými organizacemi.
Lidé si Smolaře pamatují ze všech šesti obecních plesů, byli také
na všech akcích v amfiteátru u stadionu TJ DF, např. Vítání léta. Vedoucími členy kapely jsou Zbyšek Glatz a Dáša Glatzová.

Smolaři na 6. obecním plese
Článek “„Tradice plesů a bálů se po desetiletích nemění“ – Havířovsko
20. 1. 2009 viz příloha č.13– 09.
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XVIII.5. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
XVIII.5.1. Výstava „Vítání jara“
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 16 Horní Suchá uspořádala ve dnech 27.–29. března v Domě zahrádkářů velikonoční
výstavu „Vítání jara“.
Kromě prací členů ČZS byly na výstavě i práce dětí našich základních
a mateřských škol.
Škoda, že naši občané nevyužili ve větší míře možnost uvidět spoustu
kraslic a jiných velikonočních předmětů.

Vystavené kraslice
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: “ČZS– Vítání jara“.
XVIII.5.2. Výstava „Kouzlo vánoc“
V době od 4. prosince do 6. prosince připravili členové ZO ČZS č. 16
Horní Suchá v Domě zahrádkářů vánoční výstavu „Kouzlo vánoc“.
Na každého návštěvníka dýchla vánoční nálada ihned při vstupu
do výstavní místnosti.
Kromě prací členů zde byly vystaveny i práce žáků našich škol s vánoční tématikou, kteří také kolektivně výstavu navštívili.
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Vánočně vyzdobená výstavní místnost
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „ČZS– Výstava
Kouzlo vánoc“.
XVIII.5.3. Zahrádkáři společně – Działkowcy wspólnie
V rámci projektu „Zahrádkáři společně – Działkowcy wspólnie“ se
naši zahrádkáři svými květinami, ovocem, zeleninou a rukodělnými pracemi zúčastnili ve dnech 27. – 29. srpna výstavy, která byla pořádána
na obou březích řeky Olše. V Českém Těšíně byla výstava v sídle Regionálního sdružení Euroregion na ulici Hlavní, Cieszyn umístil výstavu
na Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości – Plac Św. Sarkandra. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Mezinárodní výstava Český Těšín – Cieszyn
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XVIII.5.4. Další aktivity členů ČZS
– V měsících leden, únor a březen uspořádali pro své členy a ostatní zájemce 5 přednášek na různá témata, např. bylinné čaje, okrasní zahrada, užitková zahrada, staré odrůdy, jabloně a švestky.
– 9.května vyjeli na družební zájezd do polského města Tychy a navštívili
okrasnou školku v městě Pisarzowice.

Okrasná školka Pisarzowice
– Při akcích spolupracovali s místní skupinou ČČK a územní radou zahrádkářů.
– 24.–26. září se aktivně svými výpěstky a pracemi zúčastnili v Karviné
výstavy pořádané pod záštitou fondu životního prostředí Karviná „Zahrada 2009“.
XVIII.6. TK UNO MIX – Výročí
V prostorách TJ DF se 28. března sešli bývalí i současní členové tanečního kroužku UNO MIX, aby společně oslavili 20. výročí vzniku.
Kroužek má své příznivce nejen v Horní Suché, ale i v jiných městech, dokonce i v zahraničí.
Při oslavách nechybělo mnoho poděkování těm, kteří se zasloužili.
Mezi nimi byla i zakladatelka kroužku Věra Brandýsová. Výborná nálada při vzpomínání, shlédnutí filmových ukázek a výstavy vydržela až
do brzkých ranních hodin.
Článek „UNO MIX dvacetiletý“ – Informátor č.8/2009 viz příloha
č.23– 09.
264

XVIII.7. Sbor dobrovolných hasičů
XVIII.7.1. Výbor
Starosta
Náměstek starosty
Velitel výjezdové jednotky
Zástupce velitele
Strojník
Referent prevence a výchovné činnosti
Jednatel
Hospodář
Vedoucí mládeže
Referentka žen
Kronikář
Člen výboru
Předseda KRR
Člen KRR – revizor
Člen KRR – revizor

Tomáš Stefan
Ing. Petr Duda
Rostislav Krhovják
Tomáš Kluziok
Marek Szelong
Radek Zsibrita
Karin Petříčková
Czeslaw Preisner
Stanislav Šenkyřík st.
Lucie Zsibritová
Aleš Zálejský
Roman Raš
Stanislav Káňa
Stanislav Šenkyřík ml.
Jaroslav Kněžík

XVIII.7.2. Výjezdová jednotka

Velitel jednotky:
Rostislav Krhovjak

Velitel družstva:
Tomáš Kluziok

Velitel družstva:
Ing. Petr Duda

Strojník:
Marek Szelong
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Strojník:
Radek Szibrita

Strojník:
Martin Sikora

Strojník:
David Šebesta

Hasič:
Tomáš Stefan

Hasič:
Roman Raš

Hasič:
Stanislav Šenkyřík ml.

Hasič:
Aleš Zálejský

Hasič:
David Krhovjak
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XVIII.7.3. Technika

Renault Midlum 4×2

DA – 12

Frogy 8 – plovoucí čerpadlo
Honda ECM 2800

Elektrocentrála

Motorová pila
Stihl MS 270

Průtoková proudová proudnice
Turbo– jet

Dýchací přístroj
s maskou „Panorama“
Saturn S– 7

Šatník
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XVIII.7.4. Valná hromada
Valná hromada našeho Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá se
za úřasti Ing. Jana Lipnera, starosty obce, konala v budově hasičské zbrojnice 23. ledna. Kromě hodnocení práce a výhledů do dalších let na ní byli vyznamenáni někteří členové SDH. Stužka: za 20 let služby ji obdržel Ing. Petr
Duda, za 30 let služby Jaroslav Kněžík a Bedřich Woznica, za 40 let Czeslaw Preisner. Medaile za zásluhy: Marek Szelong a Radek Zsibrita. Čestné uznání Krajské správy dobrovolných hasičů: Bedřich Woznica. Medaile svatého Floriána: Stanislav Káňa. Čestné uznání: Czeslaw Preisner.
XVIII.7.5. Výjezdy a cvičení
XVIII.7.5.1. Požár budovy
V úterý 13. 1. 2009 odpoledne byl v Horní Suché nahlášený na tísňové lince hasičů požár nevyužívaného dvoupodlažního objektu z unimobuněk. Na místo události byla vyslána jednotka HZS Havířov, SDH Horní
Suchá a SDH Havířov. Oheň dostali pod kontrolu během půl hodiny, ale
dohašování s rozebíráním konstrukcí jim trvalo tři hodiny. Požár se obešel bez zranění a škoda byla odhadnutá přibližně na půl miliónu korun.
Příčinou požáru bylo cizí zavinění, ale z trosek se nedalo zjistit, zda to byl
úmysl či třeba rozdělání ohně. Hasiči tak uchránili hodnoty za 1,3 miliony korun.
XVIII.7.5.2. Dopravní nehoda
23. března byla naše výjezdová jednotka přivolána k dopravní nehodě v Horní Suché, při níž unikly provozní kapaliny.
XVIII.7.5.3. Požár lesního porostu
9. dubna uhasili naši hasiči lesní požár v katastru obce Horní Suchá.
XVIII.7.5.4. Požár nízké budovy
K požáru 12. dubna vyjelo do Albrechtic pět hasičských jednotek
z Karvinska před nedělní půlnocí. Hořet začalo v přístavku rodinného
domku o půdorysu zhruba 10×5 metrů odhadem deset minut před 23. hodinou. Oheň byl zpozorován až asi za půlhodinu. Šlo o požár dřevěné boudy, plechového přístřešku, střechy a prvního patra. Na místo byly vyslány dvě jednotky HZS MSK ze stanic v Karviné a Havířově a tři dobrovolné jednotky z Albrechtic, Těrlicka a Horní Suché. Požár dostali pod kontrolu během hodiny, dohašování trvalo další dvě a půl hodiny. Hasiči vynesli z přístavku dvě plynové tlakové lahve. Celková škoda byla odhadnu268

ta na 400 tisíc korun. Příčina vzniku požáru byla nedbalost při pálení listí. Listí bylo páleno v kovovém sudu.
XVIII.7.5.5. Lesní požár
Požár ve Stonavě byl hlášen 18. dubna asi čtvrt hodiny před třináctou
hodinou. Na místě zasahovaly dobrovolné jednotky z Albrechtic, Horní Suché a Havířova. Na pomoc jim přijeli také profesionální hasiči z Karviné.
Požár zasáhl plochu o rozloze zhruba 100×50 metrů. Bez rychlého zásahu
se však mohl větrem rychle rozšiřovat. Obavy z postupu plamenů měli především lidé, kteří v blízkosti lesa měli novostavby rodinných domů, požárem byly ohroženy např. přípojky plynu. Hasiči požár lokalizovali v průběhu několika minut, když nasadili několik vodních proudů. Právě kvůli
vysoké spotřebě vody museli další zásoby dovážet. Hydrant v blízkosti lesa
se jim totiž nepodařilo zprovoznit. K úplnému uhašení potřebovali velké
množství vody, aby dostatečně prolili půdu a porosty pro zabránění opětovnému rozhoření. Předpokládalo se, že požár vznikl z nedbalosti.

Záběr ze zásahu
XVIII.7.5.6. Vznícení pneumatik
27. dubna byla naše výjezdová jednotka povolána k požáru pneumatik
v Karviné. Hasiči nastupovali do akce v dýchacích přístrojích a požár hasili pomocí pěnotvorné proudnice. Jejich dalším úkolem v akci bylo doplňování vody.
XVIII.7.5.7. Požár auta
12. května hořelo na ulici Vnitřní v Horní Suché osobní auto. Naši
hasiči vykonávali dozor na místě zásahu.
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XVIII.7.5.8. Větrná smršť
22. května zasáhla Horní Suchou větrná smršť, která napáchala velké materiální škody. Jednotka našich hasičů byla povolána k odstraňování následků této větrné smrště – hlavně k odstraňování podlých stromů
přes komunikace.
XVIII.7.5.9. Likvidace bodavého hmyzu
7. června vyjeli tři členové zásahové jednotky SDH Rostislav Krhovjak, Radek Szibrita a David Krhovjak k likvidaci hnízda bodavého hmyzu v Horní Suché na ulici Těrlické.
XVIII.7.5.10. Taktické cvičení
Ve čtvrtek 11. června proběhlo na Základní škole a mateřské škole
Horní Suchá, příspěvková organizace taktické cvičení.
Více viz v kapitole Školství „Cvičný požární poplach“.
XVIII.7.5.11. Planý poplach
18. června přišlo na tísňovou linku 150 hlášení, že paraglidista zůstal
viset na drátech vysokého napětí v katastru obce Horní Suchá. Žádná osoba nebyla nalezena přesto, že byl použit vrtulník s termokamerou.
XVIII.7.6. Den otevřených dveří
Naši dobrovolní hasiči pozvali 11. června děti z mateřské školy k sobě
do hasičské zbrojnice, aby s nimi pobesedovali, ověřili si některé jejich znalosti o protipožárním chování a také jim ukázali používanou techniku.

S dětmi besedoval Rostislav Krhovjak, velitel výjezdové jednotky SDH
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Zájem dětí o připravenou techniku byl obrovský
Další fotografie: Kronika 2009 fotogalerie na CD: „SDH– den otevřených dveří“.
XVIII.7.7. Cvičný požární poplach
V součinnosti se základní školou uskutečnila výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá 11. června taktické cvičení – požární poplach v budově ZŠ.
Cílem cvičení byla taktika vedení protipožárního zásahu, prověření
spolupráce s vedením školy, prověření radiového spojení v akci a prověření přístupových komunikací ke škole a prověření nástupních ploch. Tématem cvičení byla evakuace osob z budovy školy a likvidace požáru.
Námět cvičení“ v plynové kotelně základní školy došlo k elektrickému
zkratu a k následnému výpadku elektrického napětí a k zadýmení kotelny a šaten v suterénu školy. Děti byly evakuovány z budovy ještě před příjezdem požární jednotky, ale dvě děti chyběly. Jednotka měla v plynových
maskách provést průzkum budovy a děti najít. V kotelně byla zraněná
osoba, byla jí poskytnuta první pomoc a byla transportována před budovu školy. Jednotka SDH zlikvidovala požár, řídila činnost osob na shromaždišti a řídila dopravu na přilehlé komunikaci.
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Příjezd požárních vozidel k budově školy

Proběhla evakuace školy

Hasiči v akci
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „SDH– Cvičný požární poplach“.
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XVIII.7.8. Letní slavnost hasičů
Za nestálého počasí připravili hasiči na 22. srpna u hasičské zbrojnice
letní slavnost. Kromě tradičního občerstvení, skákacího hradu a trampolíny pro děti, se přítomným představil rekordman v silových disciplínách
René Golem Richter, držitel více než 50 rekordů.
Děti nejvíce zaujalo, a také ho nejvíce vyzkoušely, jednoosé vozítko Sagway
Human Transporter, vyvinuté NASA pro pohyb na měsíci a jiných planetách.
Byla připravena i laserová střelnice.
Akce byla věnovaná především dětem. Mohly si vyzkoušet všechny
připravené atrakce zcela zdarma.
Poznámka: SDH si tuto akci zařadil do projektu a dostal na ni dotaci z grandu financovaného obcí.

Sagway Human Transporter v akci

René Golem Richter táhne hasičskou cisternu
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Letní slavnost hasičů“.
Článek „Letní slavnost hasičů ovládl Golem René Richter“ – Havířovsko
25. 8. 2009 viz příloha č.47– 09.
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XVIII.7.9. Požární cvičení v plnírně plynu
V areálu Průmyslové zóny František, v podniku PRIMAGAS s. r. o.,
se ve středu 21. října konalo cvičení při žhářském útoku. Cvičení simulovalo
situaci, kdy žhář založil oheň pod železniční cisternou s propan– butanem.
Cvičení se zúčastnily jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Policie ČR.
V průběhu cvičení Policie ČR regulovala dopravu na ulici Dělnické
a ulice U Lékárna byla dočasně uzavřena.
Článek „Požární cvičení v plnírně plynu“ – Havířovsko 27. 10. 2009
viz příloha č.75– 09.
XVIII.7.10. Valná hromada
XVIII.7.10.1. Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá
Valná hromada SDH se uskutečnila v požární zbrojnice 28. listopadu. Naši obec zde zastupoval Josef Žerdík, místostarosta.
Na programu měla zprávu o činnosti sboru, zprávu o činnosti výjezdové jednotky a volby.

Z právu o činnosti SDH přednesl starosta Tomáš Stefan
V úvodu vzpomněl členy, kteří opustili řady SDH: Mieczyslav Guziur,
Erich Pazdziora a Erich Tomiczek.
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Připomněl, že ve sboru je registrováno celkem 80 členů, z toho 23 žen.
Připomněl, že výbor byl patnáctičlenný a sešel se v roce na čtyřech schůzích. Připomněl i akce pořádané pro naše občany: ples, pouťová zábava
a letní slavnost. Pro aktivní členy byl připraven zájezd na Ostravici.
Hasiči odpracovali mnoho brigádnických hodin na úpravě zbrojnice,
byla vyměněna vrata.

Nová vrata u hasičské zbrojnice– stav prací 30. 9. 2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „SDH– Výměna
vrat u hasičské zbrojnice“.
Dále zhodnotil i činnost výjezdové jednotky a v závěru nastínil program činnosti SDH do dalších let.
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XVIII.7.10.2. Výjezdová jednotka

Z právu za výjezdovou jednotku přednesl její velitel Rostislav Krhovjak
Zhodnotil výzbroj a výstroj jednotky, připomněl, že v roce 2007 měla
jednotka 10 výjezdů, v roce 2008 15 výjezdů a v oce 2009 21 výjezdů. V závěru poděkoval všem členům výjezdové jednotky za odvedenou práci.
XVIII.7.10.3. Volby
Z voleb na valné hradě vzešel nový výbor Sboru dobrovolných hasičů
Horní Suchá v tomto složení:
Starosta:
Rudolf Moldrzyk
Náměstek starosty:
Rostislav Krhovjak
Velitel výjezdové jednotky:
Rostislav Krhovjak
Zástupce velitele výjezdové jednotky:
Radek Zsibrita
Strojník:
Marek Szelong
Referent prevence a výchovné činnosti: Martin Sikora
Jednatel:
Karin Petříčková
Hospodář:
Czeslaw Preisner
Vedoucí mládeže:
David Krhovjak
Referentka žen:
Petra Szelongová
Kronikář:
Aleš Zálejský
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Referent MTZ:
Referent ochrany obyvatelstva:
Předseda KRR:
Člen KRR – revizor:
Člen KRR:
Člen výboru:
Člen výboru:

Radek Zsibrita
Tomáš Kluziok
Stanislav Káňa
Aleš Zálejský
Roman Raš
Tomáš Stefan
Stanislav Šenkyřík

Členové SDH na jednání valné hromady
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „SDH– Valná hromada“.
Článek „SDH Horní Suchá“ – Informátor č.1/2010 viz příloha č.1– 10.
XVIII.8. Český svaz chovatelů poštovních holubů
XVIII.8.1. Z historie
Organizace chovatelů poštovních holubů v Horní Suché byla založena
v roce 1948 v restauraci u pana Adolfa Pastuchy. Ustavující schůze se zúčastnilo 10 chovatelů a prvním předsedou byl zvolen pan Oldřich Pilch.
Ihned po založení začali členové s tréninky a později se závody. Holuby
vyváželi vlakem.
XVIII.8.2. Současnost
V roce 2009 měla organizace 11 členů začleněných do Oblastního
sdružení chovatelů poštovních holubů Karviná–Ostrava.
277

Závody se pořádaly od května do září. Nejkratším závodem bylo
Brno – 150 km, nejdelším belgické přístavní město Ostende – 1 100 km. Přeprava holubů probíhala speciálními zoobusy, které naložily až 3 000 holubů, s vlekem 6 000 holubů.
XVIII.8.3. Závod
Mezi aktivní zájmová sdružení patřila i naše organizace Českého svazu chovatelů poštovních holubů.
Kromě chovatelské činnosti se hlavně zaměřovali na závodní činnost. Ta spočívala v tom, že holuby našich chovatelů naložili do přepravek, odvezli na místo vzdálené několik set kilometrů a sledovali, kteří holubi a za jak dlouho tuto cestu přeletí zpět ke svému chovateli. Tuto činnost
prováděli několikrát do roka. Fotografie jsou z přípravy a přepravy holubů do Plzně 12. června – závod startoval 13. června. Ve stejném termínu se uskutečnil ještě jeden závod – z německého Heldorfu. V obou závodech byli naši chovatelé velmi úspěšní, protože se stali vítězi. Závod z Plzně vyhrála holubice předsedy naší ZO pana Otto Firly, když trať zvládla
za 3 hodiny 15 minut a letěla rychlostí 112 km/hod. Závod z Heldorfu ze
vzdálenosti 787 km vyhrála holubice pana Rostislava Popka. Trať zvládla za 6 hodin 53 minut a letěla rychlostí 114 km/hod. Ke sledování času
používají speciální hodiny a také jim pomáhá moderní technika – holubi
jsou očipováni.

Holubi a holubice – každý zvlášť v přepravce
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Moderní čtecí zařízení – identifikace holubů

V transportních bednách byli holubi nakládáni na auto
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Poštovní holubi“.
XVIII.8.4. Výstava poštovních holubů
V sále Tělovýchovné jednoty Dolu František se 14. listopadu konala výstava nejúspěšnějších poštovních holubů za rok 2009 z OS Beskyd: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hlučín, Karviná–Ostrava, Opava a Třinec. Současně
se zde konalo i vyhodnocení závodní sezóny pásma SEVER za rok 2009.
Hlavním pořadatelem výstavy byla Základní organizace chovatelů
poštovních holubů Těrlicko pod záštitou OS Karviná–Ostrava včele s panem Jindřichem Swaczynou, koordinátorem pásma SEVER.
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Nejúspěšnějším chovatelem se stal pan Vítězslav Mácha, který vlastní firmu s potřebami pro chovatele poštovních holubů.

Vítězslav Mácha se svými svěřenci
Poznámka: Vítězslav Mácha zvítězil v zápase řecko – římském na olympiádě
v Mnichově, stříbro vybojoval o čtyři roky později v Montrealu. Dvakrát vybojoval titul mistra světa, v roce 1974 v Katovicích a o tři roky později v Göteborgu. Na mistrovství Evropy dosáhl na nejvyšší příčku v roce 1977, v letech
1973 a 1974 skončil na druhém a v letech 1972 a 1975 na třetím místě.

Vlevo pan Jindřich Swaczyna, vpravo pan Josef Konopka,
člen ZO chovatelů poštovních holubů Horní Suchá
Článek „Výstava poštovnívh holubů“ – Informátor č.11/2009 viz příloha
č.61– 09.
Další fotografie. Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Výstava poštovních holubů“.
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XVIII.9. Český svaz včelařů – stav včelstev v obci
K prvnímu květnu roku 2009 bylo na území obce umístěno 69 evidovaných včelstev od deseti včelařů. Jejich činnost je finančně podporována
dotacemi kraje a to ve výši až 50 % a začínajícím včelařům až 75 % uznatelných nákladů, v částce od 3 000 do 25 000 Kč.
Příspěvky jsou poskytovány na oddělky včel ze šlechtitelských chovů,
na nástavkové úly a u začínajících včelařů na pořízení voskových mezistěn, včelařského kuřáku a ochranných pomůcek.
XVIII.10. ZO K SČM – kulturní akce
XVIII.10.1. Zájezd
Na středu 29. července připravil výbor ZO KSČM Horní Suchá tradiční zájezd pro své členy a sympatizanty. Tentokrát navštívili nově otevřený Památník II. světové války v Hrabyni, zajeli na prohlídku zámku
Raduň a prohlédli si jeho okolí.
V hostinci Raduňka byl pro všechny účastníky oběd. V odpoledním
programu měli připravenou prohlídku dalšího krásného zámku v Hradci
nad Moravicí. Po celou dobu provázelo zájezd krásné letní počasí.

Účastníci zájezdu před památníkem v Hrabyni – nahoře druhá zleva
PaedDr. Milada Halíková – poslankyně PS PČR
Dalčí fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Zájezd do Hrabyně“.
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XVIII.10.2. Den horníků
Oslavu Dne horníků připravila ZO KSČM na 12. září v prostorách
hasičské zbrojnice.
K přítomným promluvil Jan Charvát, předseda ZO KSČM Horní Suchá
a představil kandidáty do Poslanecké sněmovny PČR v budoucích volbách.
Pro nemnoho přítomných byly připraveny opékané klobásy, grilované mleté maso a množství nápojů.

Vyprávěním příběhů bavil přítomné diváky Ing. Bronislav Kuczera
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Den horníků ZO KSČM“.
XIX.Tělovýchova a sport
XIX.1. Valná hromada TJ
26. března v budově TJ DF U Lékárny 869 proběhla valná hromada
TJ s volbou nového výboru.
Řízením VH byl pověřen Mgr. Oldřich Broda.
Předsednictvo VH: Milan Machálek, Mgr.Old.Broda, Ing. B. Pelikán, Jiří Bebenek
Účast delegátů
Oddíl
kopané
nohejbalu
tenisu
volejbalu
ASPV
aerobic UNOMIX
celkem

zvoleno
23
3
5
2
13
1

přítomno
23
0
5
2
13
1

%
100,0
0
100,0
100,0
100,0
100,0

hosté
0
0
3
2
0
2

47

44

93,62

7
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Jednání VH bylo právoplatné.
Po zahájení a schválení jednacího řádu a programu VH proběhla
volba komisí:
Mandátová: V. Brandysová, Oskar Bębenek. Stolařík
Volební:
Ing.R.Uher, Ing.Wicher, Havránek
Návrhová:
Ing. J.Tajdus, Tomis st., Chrobáková
Po přednesení úvodní zprávy z činnosti výkonného výboru za uplynulý rok předsedou p. Milanem Machálkem, byli přítomní seznámeni s plněním rozpočtu a hospodařením TJ v roce 2008. Předložen návrh rozpočtu TJ na rok 2009. Byla přednesena zpráva revizní komise.
V diskusi nebylo připomínek.
Volba Výkonného výboru na období 2009 až 2011 proběhla aklamací. Zvoleni byli navrženi kandidáti jednohlasně, z počtu 93,63 % přítomných delegátů. Třináctičlenný VV ve složení:Jiří Bebenek,Jakub Kurzeja, Ing. Jan Lipner, Ivan Marini, Bronislav R ychlik, Jan Vilímec ml.,
Jaroslav Bába, Ing. Marian Adámek, Ing. Vladimír Skácel, Ing. Vlastimil Sargánek, Jiří Pyszko, Ing.Rostislav Uher, Aleš Plachta.
Do revizní komise byli navrženi a Valnou hromadou zvoleni: Věra
Brandysová a Mgr. Oldřich Broda.
Členové nově zvoleného Výkonného výboru byli vyzvání, aby zvolili
z vlastních řad předsedu, místopředsedu, tajemníka a ekonoma na svém
prvním zasedání po ukončení VH.
XIX.2. Nový výkonný výbor TJ
Ihned po ukončení valné hromady se sešli členové výboru, aby zvolili
valnou hromadou TJ schválené funkce ve výkonném výboru TJ.
Volba proběhla veřejným hlasováním a níže jmenovaní byli do funkcí zvoleni jednohlasně,
Výkonný výbor:
Předseda
Ivan Marini
Místopředseda
Ing. Rostislav Uher
Tajemník
Jiří Bębenek
Ekonom
Jan Vilímec ml.
člen
Ing. Jan Lipner
člen
Bronislav R ychlik
člen
Aleš Plachta
člen
Ing. Marian Adámek
člen
Jaroslav Bába
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člen
člen
člen
člen

Ing. Vladimír Skácel
Ing. Vlastimil Sergánek
Jiří Pyszko
Jakub Kurzeja

Revizní komise TJ:
Předseda
Člen

Mgr. Oldřich Broda
Věra Brandysová

Členové Výkonného výboru a revizní komise jsou voleni na období
2009 až do VH TJ v roce 2011.
XIX.3. Sportovní klub
XIX.3.1. Slavnostní otevření
12. února byl slavnostně otevřen Sportovní klub – vzpěračská škola
Oty Zaremby Horní Suchá.
Klub měl své sídlo v bývalém Domě chovatelů – budově za Domem
PZKO na adrese Centrum č.p. 329.

Tabule na štítu sídla sportovního klubu
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Slavnostní otevření přestřižením pásky provedl Ing. Jan Lipner,
starosta obce a PaedDr. Jaroslav Soural Csc., vedoucí odboru kanceláře
hejtmana Moravskoslezského kraje
Otevření sportovního centra se zúčastnili i další osobnosti kraje, obce
i bývalí vynikající sportovci.
Z Odboru školství mládeže a sportu Moravskoslezského kraje byl přítomen Ing. Dušan Rundt, vedoucí Centra individuálních sportů Ostrava,
za Nadační fond sportovních veteránů Ing. Karel Strnad, za naši obec
byli, kromě starosty, přítomni ještě místostarosta Josef Žerdík a někteří
členové zastupitelstva obce. Z bývalých vynikajících sportovců byla přítomna Táňa Kocembová-Netoličková a Remigius Machura.
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Ota Zaremba byl s přípravami klubu velmi spokojen

Na fotografii zleva: Jiří Tabák, medailista na OH, mistr Evropy
v gymnastice, Ota Zaremba, olympijský vítěz a mistr světa ve vzpírání,
Remigius Machura, koulař, mistr Evropy, dodnes drží národní rekord
výkonem 21,93 m, Táňa Kocembová, atletka, mistryně Evropy, vpravo
zástupce sponzora
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V den slavnostního otevření se v klubu vzpíralo
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vzpěračská škola“.
Článek „Ota Zaremba otevřel svou školu“ – Havířovsko 24. 2. 2009 viz
příloha č.4– 09.
Článek „Slavnostní otevření vzpěračského klubu v Horní Suché“ – Informátor č.2/2009 viz příloha č.16– 09.
Děkovný dopis předsedy Nadačního fondu sportovních novinářů
Ing. Karla Strnada starostovi obce viz příloha č.43– 09.
XIX.3.2. Z činnosti klubu
Koncem roku 2009 navštěvovalo pravidelně vzpěračský klub 12 z 16
přihlášených mladých vzpěračů.
Vzpěračský klub spolupracoval s vzpěračským klubem v Havířově.
Za poměrně krátkou dobu činnosti už měl klub výsledky. Tak např. Lukáš Mirga na závodech v Bohumíně obsadil ve váhové kategorii do 60 kg
4. místo jak hostující člen havířovských vzpěračů.
Jeho mladší bratr David Mirga byl v žákovské kategorii držitelem
krajského rekordu v trhu výkonem 98 kg, v nadhozu 123 kg a dvojboji celkovým výkonem 221 kg.
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David Mirga představil nový dres

Družstvo žáků při tréninku 3. prosince
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vzpěračská škola“.
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XIX.4. Florbalový klub Horní Suchá
XIX.4.1. Muži A
XIX.4.1.1. Soupiska
Brankáři: Roman Roudenský, Dušan Glezgo
Obránci: Ondřej Mikula, Tomáš Podlesný, Daniel Hammerl, Petr Krucina, Jakub Palowski, Lukáš Mikula, Jan Jedlička, Zbyněk Satinský
Útočníci: Mariusz Paliatka, Ondřej Melník, Michael Bílek, Martin Petřík, Jakub Kantor, David Pavlíček, Libor Gavlas, Petr Šimek, Vojtěch
Kopia, Filip Mocek, Jakub Šumpich
Trenér: Roman Kantor
XIX.4.1.2. Sezóna 2008/2009 – změny v kádru
Příšli: Jakub Palowski (FBC Fencers Havířov), Ondřej Mikula (FBC
Fencers Havířov) Jakub Kantor (Torpedo Pegres Havířov), Jan Jedlička (Torpedo Pegres Havířov), Daniel Hammerl (Torpedo Pegres Havířov), Dušan Glezgo (Torpedo Pegres Havířov), Vojtěch Kopia (Paskov
Saurians)
Odešli: Jiří Galajda (SK B.U.H. Praha)
XIX.4.1.3. Horní Suchá potrápila extraligový BiX Ostrava
V zápase 4. kola Poháru ČFbU potrápili 20. října před zcela zaplněnou halou v Horní Suché domácí florbalisté zkušený extraligový tým FBC
BiX Ostrava. Bohužel však zbytečný respekt v první třetině pomohl hostům k rozhodujícímu náskoku, který si pak ve zbytku utkání nakonec pohlídali. Jako kdyby se ze zkušených hvězd soupeře rozklepala domácím kolena a hned v první minutě inkasovali, když střelu Glezga tečoval do vlastní sítě Mikula – 0:1. Stejný hráč usměrnil smolně v šesté minutě za záda
svého brankáře i střelu Wantuly a už to začínalo vypadat na debakl. Trenér Kantor však reagoval oddechovým časem a alespoň částečně se pokusil z hlav svých svěřenců dostat přílišný respekt. A povedlo se mu to. Suchá začala být aktivnější a odměnou jí bylo snížení v 15. minutě, kdy rychlý brejk zakončil Šimek – 1:2. V poslední minutě však domácí opět dvakrát
inkasovali, jednou po lehkém nahození Trunkáta a podruhé po přesné střele reprezentanta Skácela – 1:4. V šatně si domácí řekli, že nemají co ztratit
a po přestávce se na hřišti objevila úplně jiná Suchá. V prvních osmi minutách sice musela přežít dvě přesilovky, které má ostravský tým doslova vražedné, ale po nich udeřila. Jakub Kantor vypíchl na středu míček obránci
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a brejk zakončil ukázkovou střelou do horního růžku – 2:4. Domácí se osmělovali čím dál více, zatímco hosté se po dvou nevyužitých přesilovkách
stále nemohli dostat do správného tempa. Ve třetí třetině ještě domácí florbalisté zvýšili své nasazení a odměnou jim ve 45. minutě byla další branka.
Mocek přihrál Melníkovi, který si položil brankáře a forhendovou kličkou zakončil přesně – 3:4. Fantastičtí diváci v ten moment hnali své svěřence dopředu a ti se nechali trochu unést a hned v následujícím střídání
inkasovali, když přečíslení 2 na 1 zakončil po přesném pasu Daniše Vojtíšek – 3:5. Do konce zápasu však zbývalo ještě hodně času a domácí cítili šanci. Dokázali opět snížit, když se dorážkou prosadil Kopia, ale rozhodčí bohužel tuto branku pro údajný předchozí faul neuznali. Hornosuští florbalisté si pak ještě dokázali vytvořit velké příležitosti, které však ani
Kantor, ani Melník nedokázali využít a hosté tak s vypětím všech sil vítězství ubránili. Domácí se ale za svůj výkon rozhodně nemusejí stydět, protože s extraligovým soupeřem sehráli vyrovnanou partii a dokázali smazat rozdíl dvou soutěží. Odměnou jim byl po zápase zasloužený potlesk zaplněné hornosušské haly. FBK Horní Suchá – FBC BiX Ostrava 3:5 (1:4,
1:0, 1:1).

Fotografie ze zápasu
Článek „Suchá vyzve Ostravu“ – Havířovsko 20. 10. 2009 viz příloha
č.68– 09.
XIX.4.1.4. Mladí proti starým
Utkání se hrálo v Albrechticích na umělé trávě 27. května. Staří své
brejky využívali dokonale. Mladí jakoby už utkání vzdávali, v druhé půli
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se nezmohli ani na jednu branku a prohráli jí hrozivým stylem 0:6. Hrající rozhodčí starých utkání ukončil ve 36. minutě nastavení druhého poločasu za stavu 3:10 pro staré.
XIX.4.1.5. Statistika
Sezóna 08/09 – 2.liga – 7.místo (11 celků) sestupují zatím 3 týmy (podle
baráže i 4).
Umístění: 7. místo (z celkových 11– ti)
Počet výher: 8
Počet remíz: 2
Počet proher: 10
Skóre: 85-106 (rozdíl –21)
Body: 26
Trestné minuty: 77
Startujících hráčů: celkem 25 + 3 brankáři
Nejlepší: Šimek Petr 21 (16+5)
Nejvíce odehraných minut: 900 (Šimek, Kantor, Melník, Podlesný a Krucina)
XIX.4.1.6. Sezóna 2008/2009 – tabulka
2. liga – Divize IV
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
SFK Kozel Počenice (baráž)
FBC Sokol Přerov
FbC Playmakers Prostějov
Z.F.K. Petrovice
Panthers Otrokovice
SC Hattrick Brno FbŠ
FbK Horní Suchá
TJ VHS Znojmo „B“
SPA Gullivers Sokol Brno I (sestup)
1.FbC Aligat. Hukot Klobouky (sestup)
TJ MEZ Vsetín (sestup)

PZ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
13
10
10
11
8
8
7
7
7

R
2
2
4
3
0
3
2
3
2
2

P
2
5
6
7
9
9
10
10
11
11

Skóre
112:72
102:73
130:105
96:81
93:89
71:84
85:106
86:84
82:89
74:89

B
50
41
34
33
33
27
26
24
23
23

20

1

1

18

70:129

4

XIX.4.1.7. Sezóna 2009/2010 – 2. liga mužů Divize IV
XIX.4.1.7.1. Změny v kádru
Příchody: Jakub Kantor – Torpedo Havířov (prodloužené hostování)
Daniel Hammerl – Torpedo Havířov (hostování změněno v přestup)
Jakub Palowski – FBC Fencers Havířov (hostování změněno v přestup)
Vojtěch Kopia – Paskov Saurians (prodloužené hostování)
Roman Švancer – 1.SC Vítkovice (hostování)
Ondřej Ptáček – Torpedo Havířov (půlroční hostování)
Odchody: Krucina Petr – ukončení činnosti pro zranění
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XIX.4.1.7.2. Některé výsledky
FbK Horní Suchá porazil doma Z.F.K.Petrovice 5:1, s SC Hattrick
Brno FBI remizoval 3:3,
XIX.4.1.7.3. Pohár ČFbU – některé výsledky
Doma vyhráli nad Sbornou Bílovec 5:1, doma vyhráli nad Panthers
Otrokovice 2:1,
XIX.4.1.7.4. Czech Open 2009 – výsledky
Ve skupině porazili finský celek PSS Öl 4:1, švýcarský Zigerbögg 3:2
a prohráli s Tatranem Střešovice B 1:3. V semifinále porazili finský Wolver 2:1 a ve finále podlehli finskému SB Riski 0:5. Obsadili tak 2. místo.
XX.4.1.8. Neligové turnaje
XIX.4.1.8.1. Florbalisté v Amsterodamu
Muži A – týmu se zúčastnili 25. – 26. července florbalového turnaje v Amsterodamu. Po dobrých výkonech ve skupině postoupili do čtvrtfinále. V něm
porazili švýcarský celek 3:1 a postoupili do semifinále. Zde narazili na silný
finský celek SB Kotkan Pojat a prohráli 2:3. V boji o třetí místo se utkali s českým výběrem Gibbons Dubrovník, prohráli 2:3 a v turnaji obsadili 4. místo.
Článek „Úspěch florbalistů v Amsterodamu“ – Informátor č.9/2009 viz
příloha č.54– 09.
XIX.4.1.8.2. Fatpipe Cup 2009
V kombinované sestavě naši na turnaji neoslnili a všechna sehraná
utkání prohráli.
XIX.4.1.9. Hráli za FbK Horní Suchá – stav po sezóně 2008/2009
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XIX.4.1.10. Sezóna 2009/2010 – umístění po podzimní části
2. liga Divize IV.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
SC Hattrick Brno FbŠ
FBC Sokol Přerov
Panthers Otrokovice
FbK Horní Suchá
Z.F.K. Petrovice
1.MVIL Ostrava
FbC Playmakers Prostějov
TJ Sokol Brno Židenice
TJ VHS Znojmo „B“
1.FBK Rožnov pod Radhoštěm
Atlas ČKD Blansko

PZ
12
13
12
12
14
14
12
12
14
11
12

V
11
10
10
7
7
6
5
5
2
2
0

R
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
2

P
0
2
2
4
7
8
6
6
11
9
10

Skóre
79:29
69:39
71:35
38:36
68:61
62:67
63:62
46:62
47:81
42:66
34:81

B
34
31
30
22
21
18
16
16
7
6
2

XIX.4.2. Muži B
XIX.4.2.1. Soupiska – sezóna 2008/2009
Brankáři: Roman Roudenský, Jan Šumpich
Obránci: Kamil Stöcker, Pavel Sládek, Miroslav Bőhm, Ondřej Mikula,
Dalibor Kristin.
Útočníci: Tomáš Brabic, Jakub Vítek, Petr Chobot, Milan Mašurka, Marek
Grác, Martin Frisch, Luděk Malačka, Mariusz Paličatka, Jakub Šumpich.
XIX.4.2.2. Sezóna 2008/2009 – tabulka
Moravskoslezský přebor mužů – Divize C
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PZ
TJ Stará Ves n/O Vosy
Melody Boys Hlučín
FBK Sokol Poruba Škorpioni
FbK Horní Suchá „B“
FBC Orca Krnov
FBC Český Těšín
FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
FBK Rafani Ostrava
SFK Falcons Havířov „B“
FBC Jokers Ostrava
TJ Sokol Dolní Domaslavice

V
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

R
14
13
12
11
11
9
8
6
6
5
5

P
2
1
0
3
0
4
2
4
2
1
1

Skóre
4
6
8
6
9
7
10
10
12
14
14

B
146:61
96:59
128:122
89:84
91:88
72:68
80:88
67:93
69:96
82:113
71:119

44
40
36
36
33
31
26
22
20
16
16

XIX.4.2.3. Soupiska – sezóna 2009/2010 – Moravskoslezský přebor
mužů Divize B
Brankáři: Jan Šumpich, Roman Roudenský
Obránci: Dalibor Kristin, Kamil Stöcker, Miroslav Böhm, Ondřej Mikula, Pavel Sládek
Útočníci: Jakb Šumpich, Tomáš Brablc, Mariusz Paliatka, Jakub Vítek,
Petr Chobot, Milan Mašurka, Marek Grác, Martin Frisch, Luděk Malačka
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Vedoucí mužstva: Ondřej Mikula
XIX.4.2.4. Některé výsledky – Moravskoslezský přebor Divize B
Doma porazili Unii FJ Ostrava 6:4, na hřišti FBC Fermenté Bohumín
vyhráli 3:0.
XIX.4.2.5. Sezóna 2009/2010
Moravskoslezský přebor mužů – Skupina B – tabulka po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
SK Stonava
SK FBC Třinec „B“
FbK Horní Suchá „B“
SFK Slovan Havířov „B“
FBC Český Těšín
Slavia Florbalshop.cz Havířov „B“
FBC Fermenté Bohumín
SK Domaslavice
Sivý Sokol Ostrava Poruba „B“
Unie FK Ostrava
FBC Fencers Havířov

PZ
8
6
8
8
6
8
8
6
8
8
6

V
8
6
6
4
4
2
2
2
1
0
0

R
0
0
0
2
1
2
2
0
2
1
0

P
0
0
2
2
1
4
4
4
5
7
6

Skóre
56:8
30:8
37:18
19:17
29:19
40:41
21:34
23:27
22:49
25:48
3:36

B
24
18
18
14
13
8
8
6
5
1
0

XIX.4.3. Juniorky
XIX.4.3.1. Soupiska – sezńa 2008/2009
Brankáři: Eliška Ochmanová, Kateřina Šimordová
Obránci: Hana Borovská, Radka Heumannová, Barbora Kaniová, Nikola Bělíková, Nora Zouharová
Útočníci: Tereza Heczková, Tereza Chobotová, Hana Formančíková,
Klára Ponczová, Hana Dybová, Martina Širůčková, Tereza Čerešňová
Trenér: Robert Hruboš
Vedoucí mužstva: Petr Chobot
XIX.4.3.2. Sezóna 2008/2009 – tabulka
1. liga juniorek – Divize V
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
1.SC WOOW Vítkovice (play-off)
S.K. P.E.M.A. BCC Opava (play-off)
FBC Pepino Ostrava (play-off)
FBC Asper Šumperk
FBC Pitbulky Lipník
FBŠ Olomouc
FBC Frýdek-Místek
FBC Orca Krnov
Torpedo Pegres Havířov
FbK Horní Suchá

PZ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

294

V
16
14
13
11
8
8
7
4
4
0

R
1
1
2
1
0
0
0
4
1
0

P
1
3
3
6
10
10
11
10
13
18

Skóre
150:41
136:47
143:50
125:50
93:84
74:77
81:136
61:90
91:105
9:283

B
49
43
41
34
24
24
21
16
13
0

XIX.4.3.3. Soupiska – sezóna 2009/2010
Brankáři: Markéta Šulejová, Dagmar Velčovská
Obránci: Lucie Babičová, Hana Borovská, Radka Heumannová, Nikola Bělíková, Karla Granátová, Kateřina Macháčová, Irena Švandová,
Vlasta Tomečková
Útočníci: Hana Furmančíková, Klára Ponczová, Dominika Weissová,
Veronika Enenekelová, Kamila Górecká, Vladěna Miczková, Kristýna
Pokorná, Veronika Sztrnadelová, Kristýna Rohlová, Eliška Garnolová
Trenér: Petr Chobot
XIX.4.3.4. 1.liga juniorek – Divize IV – 2009/2010 – tabulka
po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
1.AC Uherský Brod
FBC BiX Ostrava
SK Snipers Slavičín
FBS Olomouc
FbC Asper Šumperk
1.SC WOOW Vítkovice
FbC BC STAV Frýdek-Místek
S.K. P.E.M.A. BCC Opava
TJ Sokol Brno Židenice
FBC Pitbulky Lipník
The Bees-FbC ZŠ Horní
FbK Horní Suchá
TJ VHS Znojmo

PZ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

V
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

P
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
0

Skóre
13:1
14:3
16:7
8:5
7:5
5:4
7:13
6:9
5:11
7:13
4:12
5:14
0:0

B
6
6
6
6
3
3
3
1
1
0
0
0
0

XIX.4.4. Junioři
XIX.4.4.1. Soupiska – sezńa 2008/2009
Brankáři: Jakub Galáč, Tomáš Holub, Josef Doseděl
Obránci: Dalibor Kristin, Vojtěch Molenda, Lukasz Feber, Stanislav
Drbúl
Útočníci: Radek R ybárik, Václav Rašík, Vít Ferfecki, Jakub Vítek,
Dominik Šebek, Lukáš Valášek, David Máček, Lukáš Kraina, Michael
Bílek, Jakub Kantor
Trenér: Ondřej Mikula
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XIX.4.4.2. Sezóna 2008/2009 – tabulka
3. liga juniorů – Divize VII B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
FBC Frýdek-Místek
Z.F.K. Petrovice
1.FBK Rožnov pod Radhošťem
Paskov Saurians
S.K. P.E.M.A. BCC Opava
Slavia Florbalshop.cz Havířov
1.MVIL Hrabová
FBC DDM Český Těšín
1.SC SSK WOOW Vítkovice „B“
FbK Horní Suchá
SFK Havířov
1.FbK Eagles Orlová
Melody Boys Hlučín

PZ
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
23
17
14
13
13
12
11
8
9
7
4
4
4

R
0
2
4
3
3
3
4
4
0
3
4
3
1

P
1
5
6
8
8
9
9
12
15
14
16
17
19

Skóre
169:61
138:63
131:77
87:79
119:72
115:92
126:101
106:120
98:174
96:147
57:121
112:130
63:180

B
69
53
46
42
42
39
37
28
27
24
16
15
13

XIX.4.4.3. Sezóna 2009/2010
Florbalový klub do soutěže mužstvo juniorů nepřihlásil.
XIX.4.5. Starší žáci – sezóna 2009/2010 – Moravskoslezský
přebor starších žáků
XIX.4.5.1. Soupiska
Brankáři: Patrik Bulva, Vojtěch Stefan
Obránci: Matěj Kuba, Michael Šosták, Tomáš Novosad, Matěj Krajčovič, David Folwarczný, Daniel Kadura, Boris Novosad, Martin Czyž
Útočníci: Michal Koziel, Tomáš Hrubý, Daniel Pawlas, Tomáš Řezáč,
Jakub Vilím, Daniel Andruška, Dominik Mrowiec, Daniel Malerz
XIX.4.5.2. Některé výsledky
Vyhráli na hřišti Z.F.K.Petrovice 5:2, doma porazili SK FBC Třinec
17:2, doma porazili FK Ostrava 6:4 a FBC Havířov 8:2.
XIX.4.5.3. Moravskoslezský přebor starších žáků – sezóna
2009/2010 – tabulka po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
1.SC WOOW Vítkovice „B“
FbK Horní Suchá
1.SC Bohumín ´98 DDM
Z.F.K. Petrovice
FBC Bix Ostrava „B“
FBK Sokol Poruba Škorpioni
FBC Tigers Poruba
1.FbK Eagles Orlová
FBC Bohuslavice

PZ
6
4
6
6
6
4
6
6
5
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V
5
4
4
4
3
3
2
2
1

R
0
0
0
0
1
0
0
0
0

P
1
0
2
2
2
1
4
4
4

Skóre
27:23
44:13
37:15
33:16
42:17
25:18
33:42
25:38
10:33

B
15
12
12
12
10
9
6
6
3

10.
11.

1.FK Brušperk
SK FBC Třinec

6
3

0
0

1
0

5
3

11:34
4:42

1
0

XIX.4.6. Mladší žáci – sezńa 2008/2009
XIX.4.6.1. Soupiska
Brankáři: David Pařík
Obránci: Martin Czyž, David Folwarczný, Daniel Kadura, Matěj Krajčovič, Matěj Kuba, Václav Molenda, Jakub Pietnický, Boris Novosad
Útočníci: Daniel Andruška, Adam Delong, Daniel Malerz, Daniel Pawlas, Tomáš Řezáč, Jakub Šmíd, Jakub Vilím, Denis Dik, Pavel
Übelauer, ťěpán Hladký, Dominik Mrowiec
XIX.4.6.2. Sezóna 2008/2009 – tabulka
Moravskoslezská liga mladších žáků
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
FBC Pepino Ostrava
1.SC SSK Vítkovice
FbK Horní Suchá
FBC Frýdek-Místek
FBC Vikings Kopřivnice
Torpedo Pegres Havířov
FBK Sokol Poruba Škorpioni
Paskov Saurians
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
FBC DDM Český Těšín
Slavia Florbalshop.cz Havířov

PZ
10
8
10
8
8
8
10
10
8
10
10

V
10
7
6
5
5
4
3
3
3
2
0

R
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0

P
0
0
4
1
2
4
7
7
5
8
10

Skóre
74:12
55:19
38:47
28:20
48:13
35:21
39:58
31:49
31:23
14:86
16:67

B
30
22
18
17
16
12
9
9
9
6

XIX.4.6.3. Soupiska – sezóna 2009/2010
Brankář: David Pařík
Obránci: Matěj Krajčovič, David Folwarczný, Daniel Macura, Boris
Novosad, Martin Czyš,
Útočníci: Pavel Übelauer, Denis Dik, Adam Delong, Daniel Pawlas,
Tomáš Řezáč, Jakub Vilím, Daniel Andruška, Štěpán Hladký, Dominik Mrowiec, Daniel Malerz
Trenéři: Petr Krucina, Tomasz Cielecki, Tomáš Řezáč
XIX.4.6.4. Moravskoslezská liga mladších žáků – sezóna
2009/2010 – tabulka po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.

Tým
Torpedo Havířov
FbK Horní Suchá
FBC Vikings Kopřivnice
1.SC WOOW Vítkovice

PZ
6
6
6
6
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V
5
5
4
4

R
0
0
1
1

P
1
1
1
1

Skóre
38:10
39:14
40:15
38:16

B
15
15
13
13

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FbC BD STAV Frýdek-Místek
Paskov Saurians
FBC Bix Ostrava
1.MVIL Ostrava
FBK Sokol Poruba Škorpioni
FBC DDM Český Těšín
Slavia Florbalshop.cz Havířov

4
6
6
4
4
6
6

3
3
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
3
4
3
3
5
6

34:10
26:24
20:23
10:28
9:27
11:32
8:74

9
9
6
3
3
3
0

XIX.4.7. Elévové
XIX.4.7.1. Soupiska – sezóna 2008/2009
Brankáři: Tomáš Foltýn
Obránci: Jakub Cigánek, Martin Štreichl, Jan Galuszka, David Suchánek
Útočníci: Štěpán Hladký, Pavel Übelauer, Denis Dik, Petr Vaněk, Milan Mašurka, Dominik Mrowiec, Ondřej Tomistek
XIX.4.7.2. Sezńa 2008/2009 – zápasy
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

20. 9. 2008
20. 9. 2008
20. 9. 2008
20. 9. 2008
5. 10. 2008
5. 10. 2008
5. 10. 2008
5. 10. 2008
25. 10. 2008
25. 10. 2008
25. 10. 2008
25. 10. 2008
3. 1. 2009
3. 1. 2009
3. 1. 2009
3. 1. 2009
18. 1. 2009
18. 1. 2009
18. 1. 2009
18. 1. 2009

FBC DDM Český Těšín
Fbk Horní Suchá
FBC Pepino Ostrava „B“
Fbk Horní Suchá
Paskov Saurians „A“
FbK Horní Suchá
1.SC SSK Vítkovice „B“
FbK Horní Suchá
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
FbK Horní Suchá
FBC DDM Český Těšín
FbK Horní Suchá
FbK Horní Suchá
FbK Horní Suchá
Paskov Saurians „B“
Torpedo Pegres Havířov „B“
FBC DDM Český Těšín
FbK Horní Suchá
1.SC SSK Vítkovice „C“
FbK Horní Suchá

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

FbK Horní Suchá
Torpedo Pegres Havířov „B“
FbK Horní Suchá
SFK Havířov
FbK Horní Suchá
FBC Český Těšín
FbK Horní Suchá
1.SC SSK Vítkovice „A“
FbK Horní Suchá
Paskov Saurians
FbK Horní Suchá
Slavia Florbalshop.cz Havířov
SK FBC Třinec
FBC Pepino Ostrava „B“
FbK Horní Suchá
FbK Horní Suchá
FbK Horní Suchá
FBC Pepino Ostrava „B“
FbK Horní Suchá
Slavia Florbalshop.cz Havířov

4:1
12:0
0:11
2:8
3:1
1:6
8:7
8:2
3:1
7:4
2:6
2:4
6:1
5:1
3:3
1:10
6:2
6:1
3:1
4:2

XIX.4.8. Ženy – sezóna 2009/2010
XIX.4.8.1. Soupiska
Brankář: Kateřina Šimordová
Obránci: Barbora Kaniová, Tereza Chobotová, Jitka Bártová, Kateřina
Jaworková, Silvie Komendová, Ivona Třísková,
Útočníci: Tereza Heczková, Hana Dybová, Martina Širůčková, Barbora Bušková, Karin Fikoczková, Tereza Jendrišáková, Lucie Krygielová,
Lucie Sendlerová, Jana Vampolová
Trenér: Robert Hruboš
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XIX.4.8.2. Některé výsledky
Doma ženy vyhrály nad SK Sportcentrum Prostějov 17:0, na hřišti
FBK Rožnov pod Radhoštěm vyhrály 3:1.
XIX.4.8.3. 2.liga žen – Divize VII – sezóna 2009/2010 – tabulka
po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
FBC Vikings Kopřivnice
FbK Horní Suchá
FBC Lipník
FBŠ Olomouc „B“
FBC Orca Krnov
1.FBK Rožnov pod Radhoštěm
SK K2 Sportcentrum Prostějov

PZ
6
6
5
3
4
4
6

V
5
3
3
2
2
1
0

R
0
1
0
1
0
0
0

P
1
2
2
0
2
3
6

Skóre
25:11
31:13
25:15
22:5
14:9
11:10
1:66

B
15
10
9
7
6
3
0

XIX.4.9. Veteráni – sezóna 2009/2010 – 1. liga veteránů Divize
III
XIX.4.9.1. Soupiska
Obránci: Petr Krucina, Miroslav Böhm, Petr Wenrzyn, Radim Šťastný
Útočníci: Petr Chobot, Milan Mašurka, Marek Grác, Josef Ziemba,
Petr Hladký
XIX.4.9.2. Některé výsledky
Doma vyhráli nad FBC BX Ostrava 4:3, na hřišti S.K.P.E.M.A.BC
Opava B vyhráli 6:4.
XIX.4.9.3. Sezóna 2009/2010 – tabulka po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
FBC Kotelna Frýdlant n/O
FbK LDN Horní Suchá
1.SC WOOW Vítkovice
SC Hattrick Brno FbŠ
S.K. P.E.M.A. BCC Opava „B“
Torpedo Havířov
S.K. P.E.M.A. BCC Opava „A“
FBC BiX Ostrava
1.MVIL Ostrava
2.MVIL Ostrava
Bulldogs Brno

PZ
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4

V
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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R
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

P
0
0
0
0
2
2
2
3
3
3
3

Skóre
15:9
25:20
25:4
8:1
10:12
11:13
24:28
19:20
9:13
12:22
9:25

B
10
10
6
6
6
4
4
3
3
3
3

XIX.5. Tělovýchovná jednota Dolu František
XIX.5.1. Fotbal – muži – soutěž 2008/2009
Mužstvo začalo soutěž s velkým nasazením. Bylo třeba body k tomu,
aby se zachránilo v 1.A třídě. V úvodním utkání vyhráli doma nad Tatrou Příbor 2:0, nad Dolní Lutyní vyhráli na jejím hřišti 1:0 a s mužstvem
Staré Bělé vyhráli doma 2:0.
Po úvodních třech výhrách přišla série dvou porážek – Smilovicím
podlehli 0:3 a v Brušperku 0:5. Hned v následujícím utkání porazili doma
Staré město u Frýdku– Místku 3:1, na jejím hřišti porazili Bystřici nad
Olší 3:1. V dalším kole porazili doma mužstvo Libhoště 5:0.
V tabulce se muži umístili na krásném 5. místě, což je velmi dobrý výsledek.
Článek „Sucha Górna idzie jak burza“ – Głos Ludu 18. 6. 2009 viz příloha č.32– 09.
Tabulka I.A třídy skupina B viz příloha č.34– 09.
XIX.5.1.1. Muži po letní přestávce – soutěž 2009/2010
Kádr doznal několika změn: odešel Petr Przywara (vrátil se zpět
do MFK Havířov), Karel Vohánka, Martin Baranek a René Jasiok (pomáhali Horním Bludovicím s návratem do 1. B třídy), přišli David Jeziorski, Roman Micka, Tomáš Zima a Zdeněk Malchárek.
Sezónu zahájili v Bystřici nad Olší a remizovali 1:1, doma celek FK
Brušperk porazili 2:0, v Dolní Lutyni vyhráli 3:0, doma s nováčkem soutěže FC Vlčovice – Mniší vyhráli 2:1, s nováčkem soutěže TJ Janovice
prohráli na jejich hřišti 0:4, doma s týmem Starého Města vyhráli 1:0,
na hřišti TJ Milovice remizovali 1:1, doma s Dětmarovicemi vyhráli 2:1,
V okresním poháru podlehli na hřišti Lokomotiva Louky 1:0.
XIX.5.1.2. Po podzimní části
Do jarní řásti soutěže budou vstupovat muži s daleko lepšími vyhlídkami než v březnu roku 2009.
Přezimovali na 4. místě tabulky a získali 25 bodů, 6 bodů za prvními
Dětmarovicemi. Rozdíl mezi 2. a 4. místem byl pouhé 3 body.
Kapitán mužstva Kaleta byl se 7 vstřelenými brankami nejlepším
střelcem.
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XIX.5.1.3. Tabulka po podzimní části – muži – 1.A třída skupina B
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
SK Dětmarovice
Sokol Stará Bělá
FC Janovice
TJ Depos Horní Suchá
Heřmanice
SK Bystřice n.Olší
SK Brušperk
Smilovice
SK Stonava
Pražmo - Raškovice
Sokol Dolní Lutyně
TJ Durman Staré Město
FC Libhošť
FC Vlčovice - Mniší

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14

V
10
10
8
8
7
5
5
5
4
4
4
4
3
2

R
2
1
5
4
1
5
4
3
3
3
2
1
3
1

P
2
3
1
2
6
4
5
6
7
7
8
9
8
11

Skóre
36:9
28:11
32:11
23:18
28:24
18:13
20:23
20:24
24:30
13:21
15:29
19:32
16:34
13:26

B
32
31
29
28
22
20
19
18
15
15
14
13
12
7

+/8
7
8
4
-2
2
1
-6
-3
-3
-4
-11
-9
-11

XIX.5.1.4. Zimní turnaj
V rámci přípravy na jarní část sezóny se fotbalový oddíl TJ Dolu
František zúčastnil turnaje „REFOTAL CUP“ v Albrechticích. Zúčastnilo se družstvo mužů a dorostenců.
Dorostenci sehráli celkem 6 utkání. V jednom dokázali zvítězit, dvakrát remizovali a ostatní utkání prohráli – nejvíce s FK Slavia Orlová 1:8.
Muži sehráli 8 utkání. Sušané obsadili v tabulce sedmé místo za 1 výhru, 4 remízy a 3 prohry.
XIX.5.2. Dorostenci – soutěž 2008/2009
Po čtyřech úvodních utkáních si připsali 9 bodů za tři výhry a jednu porážku. Vyhráli s Baníkem R ychvald 5:2, se Slovanem Záblatí 3:1
a s Dětmarovicemi 2:1. S Dolní Datyní prohráli 1:5.
V Dolní Láryni podlehli 4:0, v Horních Bludovicích vyhráli 2:8,
doma s Doubravou vyhráli 2:0 a vedoucímu celku tabulky Internu Petroviče podlehli 5:1, Stonavě podlehli 2:5, nad Věřňovicemi vyhráli 3:1, 3:0
vyhráli nad Těrlickem. V tabulce skončili na 5. místě.
XIX.5.2.1. Dorostenci po letní přestávce – soutěž 2009/2010
Došlo ke změně na trenérském postu – místo Petra Kruciny a Radovana Orla trénují David Jeziorski a Mirek Zedník. Dorostenci vyhráli 4 ze 4 ligových utkání a neinkasovali ani jedinou branku: doma porazili Doubravu 2:0, v Dolní Lutyni vyhráli 4:0, IRP Český Těšín porazili
doma 7:0 a Těrlicko 1:0, v Horních Bludovicích prohráli 1:12, v Dolní Datyni remizovali 1:1, Dětmarovice porazili doma 6:0,
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XIX.5.2.2. Po podzimní části
Kádr mužstva byl doplněn o 3 nové hráče a také se změnil trenér.
Po 5. kole se dorostenci vyhoupli na 1. místo tabulky a na něm také přezimovali.
XIX.5.2.3. Tabulka dorost – okresní přebor

XIX.5.3. Starší žáci – soutěž 2008/2009
Z prvních tří utkání vyhráli pouze jedno a to s Dětmarovicemi 1:0.
V utkání se Slovanem Záblatí prohráli 1:0 a v Dolní Datyni prohráli dokonce 1:6. V dalším kole porazili Baník R ychvald 3:0, doma remizovali se Slavojem R ychvald 3:3. Další tři utkání prohráli: 1:0 v Dolní Láryni, 1:2 s Horním žukovem a kontumačně 0:3 s MFK Havířov C. Z posledních šesti zápasů vytěžili pouze 4 body – vyhráli nad Falcem Doubrava
4:1 a remizovali 1:1 s Lokomotivou Petroviče.Ostatní utkání prohráli a sezónu zakončili na 11. místě tabulky.
XIX.5.3.1. Velké změny – soutěž 2009/2010
Došlo ke spojení mladších a starších žáků, trénovali Marek Szelong
a Tomáš Konesz. Vedoucím mužstva byl Roman Raš.
V Dolní Lutyni prohráli 0:3, doma porazili Baník Falco Doubrava
3:0, porazili Lokomotivu Petrovice 1:0, prohráli s MFK Havířov C 0:1
a Bohumínem 2:4, porazili doma vedoucí celek tabulky Horní Žukov 5:1,
na hřišti TJ Dolní Datyně vyhráli 1:3.
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XIX.5.4. Mladší žáci – soutěž 2008/2009
V prvním utkání remizovali na hřišti Dětmarovic 1:1. Další dvě výhry byly drtivé: Viktorii Bohumín porazili 9:1 a Dolní Lutyni 19:0. V dalším kole podlehli Hornímu Žukovu 3:2, s MFK Havířov C prohráli 0:6
a prohru 6:1 přivezli i z Bohumína.V dalším kole remizovali 2:2 s Dětmarovicemi.
V posledních třech kolech dvakrát vyhráli – s Dolní Datyní 5:0 a Horním Žukovem 4:1 – vedoucímu Havířovu podlehli 0:2. Sezónu zakončili
na 3. místě tabulky.
XIX.5.4.1. Mladší žáci – soutěž 2009/2010
Fotbalový oddíl mladší žáky pro sezónu 2009/2010 do soutěže nepřihlásil.
XIX.5.4.2. Po podzimní části
Do podzimní části vstoupili mladší i starší žáci společně. 6 výher
v řadě je dostalo na velmi pěknou šestou pozici v tabulce. Mají však odehrano o jeden zápas méně než ostatní. Pokud by tento zápas vyhráli, skončili by v tabulce na 3. místě.
XIX.5.5. Starší přípravka – soutěž 2008/2009
V prvních dvou utkáních jednou prohrála a jednou vyhrála. MFK
Havířov podlehla 1:4, nad ČSAD Havířov vyhrála 3:2. V dalších kolech prohrála všechna utkání: MFK Havířov B 0:9, doma s Albrechticemi 1:11, a Karvinou A 11:0 a s Karvinou C 2:10. V posledním utkání podlehli Havířovu 0:7 a sezónu zakončili na 13. místě.
XIX.5.5.1. Po letní přestávce – soutěž 2009/2010
Doma podlehli MFK Karviné B 1:3, na hřišti Slavie Orlové B remizovali 2:2, doma s TJ Petřvald remizovali 2:2, na hřišti MFK Karviná
C prohráli 2:3, doma s Bohumínem vyhráli 2:1, na hřišti Slavie Orlový
A prohráli 4:1,
XIX.5.6. Mladší přípravka – soutěž 2008/2009
V závěru sezóny prohráli 3:5 v Orlové, v Karviné C vyhráli 2:1 a zakončili vítězstvím nad Karvinou D 5:0. Sezónu zakončili na 5. místě.
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XIX.5.6.1. Začátek sezóny – soutěž 2009/2010
Doma vyhráli s MFK Karviná B 6:3, na hřišti Slavie Orlová B prohráli 9:1, doma porazili MFK Havířov B 7:2, na hřišti MFK Karviná
A prohráli 6:2, s Českým Těšínem doma remizovali 1:1, na hřišti MFK
Havířov A prohráli 8:3.
XIX.5.6.2. Po podzimní části
To, že obě přípravky skončily po podzimní části ve středu tabulky svědčí o dobré úrovni práce s mládeží v naší tělovýchovné jednotě.
XIX.5.6.3. Halový turnaj mladších přípravek
V neděli 15. února se v naší sportovní hale konal turnaj mladších přípravek ve fotbale za účasti družstva MFK Havířov „A“, MFK Havířov
„B“, FK Baník Albrechtice a domácích kluků z TJ DF Horní Suchá.
Turnaj vyhrálo družstvo mladých fotbalistů MFK Havířov „B“, naši
skončili na 3. místě.

Mladí fotbalisté hráli s obrovským nasazením
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Všechna družstva po turnaji s poháry za umístění
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Turnaj mladších
přípravek“.
XIX.6. O pohár starosty
Pořadatelé oddíl kopané TJ Dolu František Horní Suchá, Obec Horní Suchá a ZŠ Horní Suchá uspořádali 17. června na fotbalovém stadionu
TJ DF fotbalový turnaj školních družstev „O pohár starosty“.
Zúčastnila se družstva těchto škol: ZŠ Horní Suchá, ZŠ Těrlicko,
ZŠ Albrechtice a ZŠ Stonava.
Po výborném výkonu, když vyhráli všechny zápasy, zvítělo mužstvo
ZŠ Těrlicko, na druhém místě skončila Horní Suchá, třetí byly Albrechtice a čvrtá skončila Stonava.

Bojovalo se s nasazením všech sil
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Kapitán vítězného Těrlicka přebírá od Ing. Jana Lipnera, starosty naší
obce, putovní pohár
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „O pohár starosty– fotbal“.
Tabulky s výsledky fotbalového turnaje „O pohár starosty“ – viz příloha
č.20– 09.
XIX.7. Asociace sportu pro všechny – ASPV – volejbalový turnaj
Tradiční losovaný volejbalový turnaj pod názvem „Volehraj 2009“
připravil oddíl ASPV na 5. září do naší sportovní haly. Jednalo se o první poprázdninový volejbalový turnaj před zahájením volejbalové sezóny.
Na turnaj se přihlásilo 32 volejbalistů – 19 mužů a 13 žen. Byli rozlosování do šesti smíšených družstev. Hrálo se na dvou kurtech. Zúčastnili
se hráči z Horní Suché, z Havířova, z Karviné a Ostravy.
Realizační tým vedl Ing. Rostislav Uher, předseda oddílu ASPV.

Přihlášení hráči před zahájením turnaje
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Volehraj 2009“.
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XIX.8. Stáj Václav Horní Suchá – Pašůvka
XIX.8.1. Činnost oddílu
Jezdecký oddíl vyvíjí kulturní, zájmovou a sportovní činnost. Realizuje hipoterapii pro tělesně i duševně postižené děti. Členové oddílu starší
dvanácti let pomáhají s pracemi okolo koní, učí se postrojovat a pod vedením cvičitelů se učí jezdit na koni.
Široké veřejnosti nabízel výuku jízdy na koni, vyjížďky do terénu,
ustájení a výcvik koní, příjemné posezení ve westernovém stylu, pronájem
místnosti baru pro soukromé akce, pronájem venkovního ohniště a krbu,
možnost využití areálu pro dětské dny a podobně.
XIX.8.2. Beskydský pohár
Beskydský pohár je seriál drezurních a skokových závodů konaných
v areálu Pašůvka Horní Suchá. Pohár se uskutečnil v těchto termínech:
21.–22. 3., 2.–3. 5., 20.–21. 6., 8. 8. a 10. 10. Byl společným projektem jezdeckých klubů JK Stáj Moncheri Hnojník a Stáj Václav Horní Suchá.
Jednalo se o dva seriály hobby závodů, které měly šest kvalifikačních kol
a konaly se střídavě v areálech těchto dvou klubů. Kvalifikačních kol se
mohl zúčastnit každý – jezdci soutěžili ve čtyřech různých stupních obtížnosti. V těchto získávali body za umístění, nejlepší jezdci pak postoupili
do podzimního finále, kde byli oceněni a zároveň se spolu utkali ve finálových soutěžích o velmi atraktivní ceny. Cílem projektu bylo přispět k rozvoji a oblíbenosti skokového a drezurního sportu zde na Severní Moravě
a také dát příležitost hobby i sportovně aktivním jezdcům a koním se rozvíjet, trénovat a soutěžit v těchto krásných a ušlechtilých disciplínách.

Markéta Slivková na koni Cerlita při skokové soutěží Beskydského
poháru 20. června– podmáčený terén
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XIX.9. Ondřej Broda – plavání
XIX.9.1. Velká cena Opavy
Velká cena Opavy v plavání se konala 7.–8. března. Ondra si po nemoci, která ho sužovala na mistrovství ČR a musel kvůli ní závody předčasně ukončit, spravil chuť.
Ve své parádní disciplíně na 50m kraul bezpečně zvítězil časem
23,45 s a zařadil se na první místo tabulek v republice. Tímto časem také
vytvořil nový rekord Velké ceny Opavy.
Ondra zde zvítězil i v závodě na 100 m kraul.
Článek „Havířovští plavci uspěli v Opavě“ – Havířovsko 17. 3. 2009 viz
příloha č.11– 09.
XIX.9.2. Velká cena Ostravy
Ani na Velké ceně Ostravy 24. května nechyběl mezi havířovskými
plavci Ondřej Broda. Velká cena byla současně druhým kolem Českého poháru.
Za účasti plavců z Maďarska, Kanady, Řecka, Polska, Slovinska,
Chorvatska a Slovenska Ondra uspěl, když v závodě na 50 m kraul obsadil třetí místo.
Článek “Havířovští plavci lovili z vody medaile“ – Havířovsko 26.5.2009
viz příloha č.25– 09.
XIX.9.3. Český pohár
Ondřej se 7. června zúčastnil v bazénu Praze – Podolí závodu Českého poháru. V závodě, v němž mohl stanout na stupni vítězů, měl neuvěřitelnou smůlu. Ve finále závodu na 100 m volný způsob mu těsně před cílem přistál v plavecké dráze kačer. Z počátku byl pěkně naštvaný, později se smál. Měl právo žádat o opakování závodu, ale odbyl to poznámkou:
nešlo o mistrovství.
Ukázala to TV Nova a Ondra byl v reportáži označen jako „borec
nakonec“.
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Ondra „v boji“ s divokým kačerem
Článek „Plavce Ondřeje Brodu připravil o medaili kačer“ – Havířovský
deník 10. 6. 2009 viz příloha č.18– 09.
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Ondra a kačer“.
Článek „Kačer ukradl plavci medaili“ – Horník 18. 6. 2009 viz příloha
č.35– 09.

Poznámka: V článku „Kačer ukradl plavci medaili“ se ve druhé části píše
o Haně Brodové – Ondřejově sestře.

XIX.9.4. Mistrovství ČR
Mistrovství České republiky v plavání se konalo od 26. do 28. června v bazénu v Praze – Podolí. Ondra zde v disciplíně 50 m kraul obsadil
3. místo. Byla to celkově jeho čtrnáctá medaile z Mistrovství ČR.

Poznámka: Noviny nesprávně uvedly v nadpisu článku, že Ondra získal zlato.

Článek „Ondra má z mistrovství ČR zlato“ – Havířovský deník
7. 7. 2009 viz příloha č.37– 09.
Článek „Ondřej Broda opět s cenným kovem“ – Horník 16. 7. 2009 viz
příloha č.44– 09.

XIX.9.5. Páté kolo Českého poháru
Závody se uskutečnily 27. října v Plzni. Pohár je dlouhodobá soutěž
a závodem v Plzni se přehoupla do druhé poloviny. V závodě na 50 m
kraul obsadil Ondra 3. místo, na 50 m prsa obsadil 4. místo. Na rozdíl
od svých konkurentů byl toto jeho první závod po podzimní sezóně.
Plavec Slavie Havířov je hornosušským občanem a je členem naší tělovýchovné jednoty.
Článek „Broda opět na bedně nechyběl“ – Havířovský deník 29. 10. 2009
viz příloha č.55– 09.
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XIX.9.6. Maritin cup Trenčín
Ondřej nevynechal 31. října až 1. listopadu tradiční Maritin cup
v Trenčíně a dosáhl zde několika významných úspěchů. Dvojnásobný
mistr a několikanásobný vicemistr České republiky v kraulových sprintech senzačně zvítězil v závodě na 50 m prsa, vyhrál i závod na 100 m
kraul. Ondra přiznal, že ho tento závod hodně vyčerpal a v hlavním závodě na 50 m kraul tak obsadil 2. místo.
Se svým vystoupením v Trenčíně byl Ondra spokojen. Vyvrcholením
zimní sezóny budou dva závody koncem listopadu v Brně a ve Zlíně. Pokud chce postoupit na prosincové mistrovství Evropy v Turecku, bude muset v kraulových disciplínách zaplavat své osobní rekordy.
Článek „Ondřej Broda zazářil“ – Havířovsko 10. 11. 2009 viz příloha
č.56– 09.

Ondřej Broda po závodě
XIX.9.7. Velká cena Brna
Závody se konaly ve dnech 21.–22. listopadu. Ondra zde zaplaval v závodě na 50m prsa už v rozplavbách čtvrtý nejrychlejší čas v dějinách československého a českého plavání – 27,67 sekundy. Zlepšil si svůj osobní rekord o 0,3 sekundy. Ve finále skončil na 2. místě.
Článek „Dobrá sezóna, ale bez závěrečné tečky“ – Horník 17. 12. 2009
viz příloha č.58– 09.
XIX.9.8. Vánoční cena ve Zlíně
Ondra zde 5. prosince vypustil start ve svých oblíbených disciplínách
na 50 m a 100 m kraul a soustředil se na závod na 50 m prsa. V závodě
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zvítězil, ale limit stanovený na prosincové Mistrovství Evropy nesplnil,
takže se s vidinou účasti na ME musel rozloučit.
Článek „Broda vyhrál, na ME nejede“ – Havířovsko 8. 12. 2009 viz příloha č.57– 09.
XIX.10. Petra Kocurová – vodní lyžování
XIX.10.1. Absolutní vítěz
Ve čtvrtek 5. března 2009 se uskutečnil v sále havířovské Renety slavnostní večer u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců města Havířova
za rok 2008.
Měli jsme radost, že mezi nimi byli i dva občané naší obce.
Petra se stala absolutním vítězem v kategorii juniorů.

Absolutní vítězka v kategorii junioři Petra Kocurová
Poznámka: Petra Kocurová v roce 2009 ukončila aktivní závodní kariéru.

XIX.11. Josef Kocur
Na slavnostním večeru 5. března 2009, který se uskutečnil v Havířově v sále Renety u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců města Havířova, byl oceněn i Josef Kocur, občan naší obce. Ocenění převzal jako trenér Klubu vodního lyžování Havířov. Je otcem Petra Kocurové.
XIX.12. Motocyklový sport – Těrlický okruh
Občanské sdružení Prosport – CZ uspořádalo ve dnech 22.–23. srpna
mezinárodní motocyklový závod „Havířovský Zlatý kahanec“ na Těrlickém okruhu.
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Diváci viděli motocykly Klasik ve třídách 175, 250, 350 a nad 350 ccm,
z nichž mnohé závodily na Těrlickém okruhu do roku 1972, dále to byly
současné závodní motocykly ve třídách do 250, do 600, nad 600 ccm a Supermono. Vyvrcholením závodů byl jednoznačně ve své premiéře závod
sajdkárů.
Silniční motocyklové závody, které se jezdily o trofej Zlatý kahanec,
měly dlouhou historii a patřily k nejvýznamnějším motocyklovým závodům ve střední Evropě. Byl to třetí nejstarší silniční motocyklový závod
v tehdejším Československu, vždyť první závod O Zlatý kahanec se jel už
v roce 1948. Po letech závodění na nejrůznějších okruzích se od roku 1965
definitivně zabydlel nedaleko Havířova v nádherném prostředí Těrlické
přehrady a nově vzniklý Těrlický okruh se rázem stal nejrychlejší závodní
tratí u nás a jednou z 10 nejrychlejších tratí v Evropě. V roce 1981 zde
vítěz 4 Velkých cen Maďar János Drapál zajel závod průměrnou rychlostí 175 km/h.
O významu Těrlického okruhu hovoří i účast 4 vicemistrů světa, 3 mistrů Evropy a 7 vítězů Velkých cen, nad závodním okruhem vlály vlajky
26 účastnických zemí, z nichž nejexotičtější patřily Austrálii, Japonsku,
Jihoafrické republice a Novému Zélandu. Kvalitní jezdecké obsazení přilákalo každý rok tisíce spokojených diváků, největší účast činila 19 532 platících diváků.
Když se v roce 1990 uzavřela 25 letá historie Těrlického okruhu
a v průběhu dalších let byl zlikvidován celý sportovní areál včetně diváckých tribun, ředitelské, časoměřičské a rozhlasové věže, parkoviště závodních strojů i u jezdců tolik oblíbené restaurace U Roberta, nikdo nevěřil
ve vzkříšení dávné slávy Těrlického okruhu.
Po 18leté přestávce se na podnět místních mladých nadšenců Martina
Mojžíszka a Martina Válka rozhodlo nově vzniklé Občanské sdružení PROSPORT – CZ obnovit dlouholetou a výjimečnou tradici silničních motocyklových závodů na Těrlickém okruhu právě v roce 60. výročí od prvních závodů
O zlatý kahanec. Letošní závod konaný ve dnech se jel jako jubilejní 25. ročník mezinárodních silničních motocyklových závodů na Těrlickém okruhu.
Kromě toho, že občané naší obce mohli závody shlédnout, se jich také
dotkly úpravy jízdních řádů autobusů MHD a uzávěrky silnic v době konání tréninků a závodů.
Článek „Irové byli ze závodů motorek nadšeni“ – Havířovsko 1. 9. 2009
viz příloha č.40– 09.
Článek „Szybkie motocykle w Cierlicku“ – Głos Ludu 22. 8. 2009 viz příloha č.46– 09.
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XX.Počasí
XX.1. Počasí v jednotlivých měsících
Leden
Nový rok začal mrazivým počasím. V noci byly teploty hluboko pod
bodem mrazu a dosahovaly až -10 °C, denní teploty byly také pod nulou.
2. ledna začalo sněžit a napadlo dalších 5 cm sněhu. V první dekádě byly
sněhové přeháňky, celková vrstva sněhu dosáhla 10 cm. Ranní mrazy dosáhly až k -16 °C, mrazivé počasí vydrželo i přes den. 20. ledna se oteplilo, začalo pršet a všechen sníh prakticky zmizel. Ranní teploty byly mírně
pod nulou, denní dosahovaly k +4 °C.
Únor
Začátkem měsíce pokračovalo lednové počasí. Ráno mírné mrazy,
přes den teploty nad nulou. Všechen sníh roztál. 8. února napadlo 10 cm
mokrého sněhu.

Sněhová nadílka 9. 2. 2009 – pohled od hřbitova směrem na českou
základní školu
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Sněhová nadílka“.
Březen
V březnu bylo počasí skoro aprílové. Sněhové přeháňky se střídaly
s deštěm. V noci a k ránu mírně mrzlo, přes den se držely teploty nad nulou. Při deštích hrozily záplavy, naší obec ale nepostihly. Na první jarní
den 21. března napadl sněhový poprašek, ráno byl mráz -2 °C, 23. března ráno pršelo a v poledne padaly kroupy, 24. byla první jarní bouřka
a 25. března byl ráno mráz -5 °C. Koncem měsíce se oteplilo.
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Duben
Měsíc pokračoval proměnlivým počasím, spadlo hodně dešťových srážek. Před velikonocemi začalo konečně jaro. Ranní teploty byly sice nízké, kolem +7 °C, ale přes den dosahovaly teploty +20 °C, místy i více. Velikonoční
pondělí připadlo na 13. dubna. Velikonoce se, pokud se týká počasí, vyvedly.
Květen
Měsíc byl teplotně i srážkově normální. Občasné ranní přízemní mrazíky střídaly denní teploty nad +20 °C. Výjimkou byl pátek 22. května. Páteční
vichřice spojená s bouřkou a místy i krupobitím postihla hlavně severní Moravu a východní Čechy, ale zasáhla i jiné oblasti státu. Z působila statisícové škody. Stovky domácností po ní byly ještě v sobotu bez dodávek elektřiny. České dráhy musely v pátek přerušit provoz na sedmnácti tratích, na které spadly stromy. Vlaky nejezdily ani na trati z Českého Těšína do Havířova. Poslední neprůjezdnou trať se jim podařilo zprovoznit až před sobotním polednem. Z našeho okolí nejhůře dopadly Albrechtice u Českého Těšína, kterými se prohnalo tornádo a mimo jiné škody přelámalo i betonové sloupy elektrického vedení.
Na odstraňování škod po vichřici se podíleli i členové výjezdové jednotky
SDH Horní Suchá. Jednotka byla povolána na odstraňování následků této větrné smrště a to na ořezávání spadlých stromů z dopravní komunikace. Velitelem byl Rostislav Krhovjak, strojníkem Martin Sikora a hasiči Tomáš Kluziok,
Radek Zsibrita, Roman Raš, Aleš Zálejský, David Šebesta a David Krhovjak.

Větrná smršť v obci přelomila silný strom a betonový sloup elektrického
vedení na Hornosušské ulici
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Vichřice“.
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Červen
Počasí začátkem měsíce bylo velmi chladné a deštivé. Ranní teploty dosahovaly často pouze +5 °C. Letní teploty nepřinesly ani další dny. Ve dne
se teploty pohybovaly kolem +20 °C, ale dešťové srážky byly zaznamenány
prakticky každý den. V Moravskoslezském kraji a Jihočeském kraji byly
katastrofické záplavy, naší obci se v tomto měsíci vyhnuly.
Červenec
Deštivé a bouřkové počasí z konce června pokračovalo i v červenci.
První dvě bouřky se obci vyhnuly, ta třetí, 2. července, přinesla spoustu
vody, z břehů se vylily i menší potoky. Nejvíce vody přinesla Sušanka a ta
také napáchala nejvíce škod. Při přívalovém dešti zasahovala i výjezdová
jednotka našich dobrovolných hasičů.

Sušanka pod obecním úřadem

Vodou zaplavená ulice 6. srpna
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Záplavy“.
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Záplavy, přívalové deště a silný vítr se znovu objevily 25. července. Rozvodnily se hlavně menší toky. V naší obci ale žádnou větší škodu nenadělaly.
Srpen
Měsíc začal, pokud se týká počasí, nádherně. Bylo teplo, denní teploty atakovaly tropickou třicítku, jen ojediněle přišly dešťové přeháňky. Teplotní rozdíly v jednotlivých dnech byly relativně vysoké. Jeden den 30 °C, druhý den 19 °C.
Září
Po celý měsíc bylo pěkné počasí. Ráno se sice objevily mlhy a teploty
klesly k 10 °C, ve dne byly teploty vysoko nad 20 °C. Srážky se objevily pouze ojediněle a nedostatek vláhy dělal velké starosti pěstitelům a zemědělcům.
Říjen
Ranní teploty se začátkem měsíce pohybovaly v rozmezí 3 °C až 7 °C,
denní teploty byly většinou kolem 17 °C. 7. října však odpolední teplota přesáhla 20 °C. 11. října byla krátká bouřka. 13. října padaly drobné kroupy a hodně se ochladilo. Denně pršelo. 14. října začal padat sníh.
Nebylo zamrznuto a tak hned všechen roztál. V naší obci problém nebyl,
ale v jiných oblastech republiky (severní Čechy a Vysočina) byla opravdová kalamita – potrhané vedení elektrického proudu, nejezdily vlaky, protože stromy napadaly na koleje, vázlo zásobování. Ještě 19. října byly některé domácnosti bez elektřiny.

Sněhové závěje na Lysé hoře 18.10.2009
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Lysá hora“.
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Listopad
První ranní mrazík se objevil 6. listopadu -1,9 °C. Denní teploty se pohybovaly kolem +10 °C. Ráno byly časté mlhy. Celkově bylo počasí přijatelné, polojasno, místy zamračeno, často foukal silný nárazový vítr. Koncem
měsíce se citelně ochladilo.
Prosinec
Ranní teploty se začátkem měsíce pohybovaly kolem 0 °C. Kolem
15. prosince šly ranní i denní teploty pod bod mrazu, nejnižší teplota v naší
obci byla naměřená 20. prosince -13,2 °C. Dešťové přeháňky se střídaly se
sněhovými.
Celkově lze říci, že rok 2009 byl teplotně a srážkově průměrný.
XX.2. Měření teploty a stavu počasí z amatérské meteorologické
stanice na Potoční ulici v Horní Suché (paní Tomanová)
Datum
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.

Teplota (°C)
měření v 7.00 hod.
-7,2
-2,7
-6,8
-3,6
-2,6
-7,4
-11,0
-3,8
-17,2
-4,3
-12,2
-11,8
-6,8
-6,2
-2,5
0,8
-13,4
-0,8
1,5
-1,8
2,9
1,3
1,2
4,5
0,8

Stav počasí

a ve 14.00 hod.
-4,3
-2,1
-3,2
-2,7
-2,5
-6,6
-11,0
-3,8
-2,7
-0,4
-3,5
-3,6
-3,4
-1,8
1,7
1,2
-0,4
4,4
3,3
8,8
5,4
2,9
6,4
6,1
4,4
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polojasno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno, sníh
zamračeno
sníh, vítr
polojasno
polojasno
polojasno
jasno
jasno
polojasno, vítr
zamračeno, sníh
polojasno, sníh
polojasno, sníh
polojasno
jasno
jasno
polojasno
zamračeno, mlha, déšť
zamračeno, sníh, mlha
mlha, jasno
jasno
polojasno

26. 1.
-1,1
1,5
polojasno
27. 1.
-0,8
1,9
mlha, zamračeno
28. 1.
0,8
0,6
sníh s deštěm, vítr
29. 1.
-1,0
-0,3
zamračeno, sníh, vítr
30. 1.
-0,4
0,6
polojasno
31. 1.
0,7
0,6
zamračeno, sníh
Průměrná teplota v měsíci lednu byla v 7.00 hod. -3,1 °C, ve 14.00 hod. -0,1 °C.
1. 2.
-4,4
1,4
jasno
2. 2.
-2,1
0,7
polojasno
3. 2.
-1,4
2,1
jasno, silný vítr
4. 2.
1,1
4,8
zamračeno, mrholení
5. 2.
3,2
6,3
mlha, polojasno
6. 2.
-2,4
10,4
jasno
7. 2.
10,0
12,3
polojasno, silný vítr, déšť
8. 2.
6,8
2,3
zamračeno,déšť se sněhem
9. 2.
-0,7
2,4
polojasno
10. 2.
-5,7
4,6
polojasno, vítr
11. 2.
1,3
1,5
zamračeno, vichřice
12. 2.
-0,8
-0,3
zamračeno, sníh
13. 2.
-2,5
-1,7
sníh, silný vítr
14. 2.
-3,4
-0,6
sníh, vítr
15. 2.
-3,6
-1,1
jasno, sníh
16. 2.
-3,7
-0,5
sníh, vítr
17. 2.
-3,2
-1,5
polojasno, sníh, vítr
18. 2.
-5,1
-1,4
sníh, silný vítr
19. 2.
-4,3
-2,9
polojasno, silný vítr
20. 2.
-3,9
1,2
polojasno, sníh
21. 2.
-2,5
-1,5
polojasno, sníh
22. 2.
-4,0
1,2
jasno, sníh
23. 2.
0,1
1,4
jasno, sníh
24. 2.
0,8
2,6
zamračeno
25. 2.
1,0
4,8
jasno, sníh
26. 2.
2,4
3,7
polojasno, silný vítr
27. 2.
1,5
5,5
polojasno
28. 2.
0,0
7,0
polojasno
Průměrná teplota v měsíci únoru byla v 7.00 hod. -0,9 °C, ve 14.00 hod. +2,3 °C.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.

1,5
0,7
3,6
1,8
7,2
3,6
4,5
2,2
2,5

5,4
8,0
6,6
9,8
8,9
9,3
3,9
6,7
2,7

jasno
zamračeno
zamračeno
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
zamračeno
déšť, silný vítr
déšť se sněhem
déšť se sněhem
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10. 3.
1,8
7,0
jasno, silný vítr
11. 3.
3,4
5,8
polojasno, déšť se sněhem
12. 3.
2,9
1,7
sníh
13. 3.
1,5
2,3
sníh
14. 3.
-0,5
8,6
jasno, silný vítr
15. 3.
-0,3
5,9
déšť
16. 3.
5,1
4,6
zamračeno, vítr
17. 3.
-0,6
5,9
polojasno, déšť
18. 3.
2,4
2,6
polojasno, sníh, vítr
19. 3.
-2,0
1,3
zamračeno, sníh
20. 3.
-0,1
3,3
polojasno, sníh
21. 3.
-0,3
2,8
zamračeno, vichřice
22. 3.
-1,6
4,4
zamračeno
23. 3.
4,0
6,4
zamračeno, silný vítr
24. 3.
2,6
6,6
polojasno, sníh, bouřka
25. 3.
-2,9
1,3
jasno
26. 3.
-2,9
5,1
zamračeno,sníh,déšť, vítr
27. 3.
5,3
9,9
polojasno, déšť
28. 3.
8,3
15,0
jasno, silný vítr
29. 3.
9,1
9,6
déšť
30. 3.
5,5
7,5
déšť
31. 3.
5,0
10,1
polojasno, vítr
Průměrná teplota v měsíci březnu byla v 7.00 hod. +2,4 °C, ve 14.00 hod. +6,1 °C.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.

2,9
0,6
0,7
4,6
5,3
9,3
5,1
6,5
9,9
6,3
9,5
8,1
6,8
5,2
4,2
5,2
13,2
8,6
3,5
2,9
2,5
2,4
7,8

13,8
13,9
20,3
21,0
20,6
17,6
21,7
20,5
22,0
20,9
19,2
15,6
15,8
16,8
19,1
19,6
16,3
17,8
17,5
18,8
17,3
17,8
11,0

jasno
jasno, silný vítr
jasno
jasno, vítr
jasno, vítr
polojasno, vítr
jasno, vítr
polojasno, vítr, déšť
jasno
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
polojasno, silný vítr
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
polojasno, déšť
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
jasno, vichřice
jasno
zamračeno, vítr, déšť
319

24. 4.
8,9
12,0
jasno, vítr
25. 4.
3,7
19,5
jasno, vítr
26. 4.
4,8
21,0
jasno, silný vítr
27. 4.
12,3
19,6
polojasno
28. 4.
8,2
23,2
jasno, silný vítr
29. 4.
5,4
21,6
jasno, vítr
30. 4.
5,3
22,9
jasno, silný vítr
Průměrná teplota v měsíci dubnu byla v 7.00 hod. 6,0 °C, ve 14.00 hod. 17,9 °C.
1. 5.
9,5
14,9
jasno, silný vítr
2. 5.
2,7
18,2
zamračeno, silný vítr
3. 5.
4,5
20,6
jasno
4. 5.
10,9
16,3
jasno, silný vítr
5. 5.
9,4
15,3
polojasno
6. 5.
9,5
13,8
zamračeno, déšť
7. 5.
9,5
17,7
jasno, silný vítr
8. 5.
8,8
23,4
jasno
9. 5.
13,8
22,8
polojasno, silný vítr
10. 5.
9,3
25,8
jasno, silný vítr
11. 5.
10,6
23,5
polojasno
12. 5.
10,1
16,6
polojasno, déšť
13. 5.
2,9
15,6
jasno, silný vítr
14. 5.
3,0
16,8
zamračeno, silný vítr
15. 5.
9,8
18,4
polojasno
16. 5.
11,3
15,6
zamračeno
17. 5.
11,8
23,5
jasno
18. 5.
14,9
20,5
jasno, déšť
19. 5.
14,6
15,2
zamračeno, déšť, vítr
20. 5.
11,3
21,3
jasno
21. 5.
9,1
26,9
jasno
22. 5.
15,6
21,8
zamračeno, déšť, bouřka
23. 5.
12,5
17,7
polojasno, silný vítr
24. 5.
10,1
20,5
polojasno
25. 5.
14,8
23,5
jasno
26. 5.
14,7
26,4
jasno
27. 5.
18,0
14,7
zamračeno, déšť, silný vítr
28. 5.
10,6
17,3
zamračeno, déšť, silný vítr
29. 5.
8,3
11,3
jasno, vítr
30. 5.
7,8
15,8
déšť, vítr
31. 5.
10,3
15,8
zamračeno, déšť
Průměrná teplota v měsíci květnu byla v 7.00 hod. 10,3 °C, ve 14.00 hod. 19,0 °C.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.

9,2
11,5
14,5
9,9
9,6

15,1
15,2
15,5
15,5
15,3

polojasno
polojasno
polojasno, vítr
polojasno, déšť
zamračeno, silný vítr
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6. 6.
11,7
16,9
polojasno, silný vítr
7. 6.
16,4
22,8
polojasno, vítr
8. 6.
14,4
23,1
jasno, silný vítr
9. 6.
17,4
27,1
jasno, vítr
10. 6.
16,4
21,4
polojasno, déšť
11. 6.
15,2
21,8
zamračeno, déšť
12. 6.
12,1
15,4
polojasno, déšť
13. 6.
13,1
19,5
polojasno, silný vítr
14. 6.
12,9
22,3
jasno, silný vítr
15. 6.
16,8
27,1
jasno, silný vítr
16. 6.
18,4
20,0
polojasno, vítr
17. 6.
13,0
21,6
polojasno
18. 6.
13,3
25,8
jasno, silný vítr
19. 6.
19,5
19,4
zamračeno, déšť, vítr
20. 6.
12,8
15,1
zamračeno, déšť
21. 6.
11,3
14,0
zamračeno, déšť
22. 6.
12,6
13,2
déšť
23. 6.
13,9
16,5
zamračeno, déšť
24. 6.
16,6
21,5
polojasno, déšť
25. 6.
17,2
24,6
polojasno
26. 6.
16,0
26,0
polojasno, vítr
27. 6.
18,7
21,2
zamračeno, déšť
28. 6.
17,6
18,5
déšť
29. 6.
18,7
25,4
mlha, jasno
30. 6.
17,7
23,6
polojasno
Průměrná teplota v měsíci červnu byla v 7.00 hod. 14,1 °C, ve 14.00 hod. 20,0 °C.
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

17,9
17,0
18,6
18,8
20,4
19,9
17,8
15,5
15,3
16,1
14,1
13,9
13,9
17,1
21,2
20,7
19,2
23,5
14,5
16,4

27,0
28,0
26,9
26,9
24,8
27,0
27,0
20,9
21,0
21,9
18,0
22,9
27,0
29,7
30,9
27,8
29,3
32,2
16,3
21,7

polojasno
polojasno, déšť, bouřka
polojasno
polojasno
polojasno
polojasno
déšť, zamračeno
déšť. Zamračeno
polojasno
polojasno, vítr
polojasno
polojasno
jasno
jasno
jasno
jasno, vítr
jasno
jasno
zamračeno, déšť
polojasno, déšť, vítr
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21. 7.
17,0
23,0
polojasno
22. 7.
18,9
31,3
jasno
23. 7.
22,1
32,9
jasno
24. 7.
20,0
27,0
polojasno
25. 7.
17,5
16,6
polojasno, déšť, bouře
26. 7.
15,4
21,6
polojasno
27. 7.
13,0
23,5
jasno
28. 7.
16,4
24,0
polojasno, déšť
29. 7.
15,7
24,1
polojasno
30. 7.
15,5
28,6
jasno, vítr
31. 7.
18,4
26,0
jasno
Průměrná teplota v měsíci červenci byla v 7.00 hod. 17,5 °C, ve 14.00 hod. 25,3 °C.
1. 8.
13,2
29,0
jasno
2. 8.
20,7
31,6
jasno, vítr
3. 8.
19,0
27,6
jasno, vítr
4. 8.
18,0
19,1
zamračeno, déšť
5. 8.
17,7
21,1
zamračeno
6. 8.
18,0
23,1
polojasno
7. 8.
16,3
24,7
jasno, vítr
8. 8.
14,3
24,6
jasno, silný vítr
9. 8.
14,7
24,8
polojasno
10. 8.
14,2
26,5
polojasno
11. 8.
17,0
20,9
zamračeno
12. 8.
17,6
22,3
polojasno, déšť
13. 8.
16,4
22,3
polojasno, déšť
14. 8.
13,3
23,4
jasno
15. 8.
13,9
24,6
jasno
16. 8.
16,7
27,3
jasno
17. 8.
17,9
29,9
jasno, silný vítr
18. 8.
20,1
24,1
polojasno
19. 8.
12,7
23,8
jasno
20. 8.
13,7
26,0
jasno
21. 8.
15,4
28,3
jasno
22. 8.
18,6
22,6
polojasno
23. 8.
15,0
21,7
polojasno
24. 8.
12,8
21,5
jasno, silný vítr
25. 8.
15,0
24,8
jasno
26. 8.
14,4
27,0
jasno
27. 8.
17,9
27,2
zamračeno
28. 8.
15,7
29,2
jasno
29. 8.
19,2
16,8
zamračeno, déšť
30. 8.
11,8
21,1
polojasno
31. 8.
11,4
21,9
jasno
Průměrná teplota v měsíci srpnu byla v 7.00 hod. 15,9 °C, ve 14.00 hod. 24,5 °C.
1. 9.

10,2

25,1

jasno, silný vítr
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2. 9.
12,0
24,1
polojasno
3. 9.
14,3
27,3
jasno, silný vítr
4. 9.
16,9
17,4
zamračeno, déšť
5. 9.
13,8
18,0
zamračeno, silný vítr
6. 9.
12,8
17,7
zamračeno
7. 9.
13,9
21,3
polojasno
8. 9.
9,0
21,4
jasno, silný vítr
9. 9.
8,9
22,1
jasno, silný vítr
10. 9.
10,9
22,3
jasno
11. 9.
12,7
20,9
zamračeno
12. 9.
15,7
18,0
polojasno
13. 9.
14,8
20,3
polojasno
14. 9.
12,1
19,8
polojasno, silný vítr
15. 9.
13,4
18,7
mlha, polojasno
16. 9.
12,2
24,1
jasno
17. 9.
16,4
20,2
zamračeno, déšť
18. 9.
15,2
20,9
polojasno
19. 9.
8,3
20,6
polojasno
20. 9.
3,4
23,2
jasno
21. 9.
10,3
23,2
jasno
22. 9.
11,8
23,6
jasno
23. 9.
12,8
24,4
mlha, jasno, silný vítr
24. 9.
11,8
20,6
polojasno, déšť
25. 9.
12,4
19,6
polojasno, vítr
26. 9.
5,4
18,1
jasno, silný vítr
27. 9.
5,7
21,6
mlha, jasno
28. 9.
7,0
22,2
mlha, jasno, silný vítr
29. 9.
14,1
15,7
zamračeno, silný vítr
30. 9.
9,8
14,5
zamračeno, mrholení
Průměrná teplota v měsíci září byla v 7.00 hod. 11,6 °C, ve 14.00 hod. 26,6 °C.
1. 10.
2. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.

12,2
5,9
5,6
11,3
8,5
11,3
17,8
15,8
11,0
9,2
11,6
11,6
5,2
1,8
2,1
0,8

17,6
14,0
15,3
16,6
15,6
17,7
23,8
24,3
13,9
10,1
12,0
10,6
5,3
2,5
2,5
3,6

polojasno, silný vítr
polojasno
polojasno, silný vítr
jasno, vítr, bouřka
polojasno, vítr
polojasno, vítr
polojasno, silný vítr
jasno, vítr
polojasno
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť
déšť, vítr
vítr, déšť se sněhem
vítr, déšť se sněhem
silný vítr, sníh s deštěm
zamračeno, vítr, déšť
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17. 10.
4,1
4,2
mrholení, zamračeno, déšť
18. 10.
4,4
7,0
polojasno
19. 10.
4,0
7,0
polojasno
20. 10.
5,0
7,6
déšť, zamračeno
21. 10.
3,4
9,8
mlha, zamračeno
22. 10.
1,1
12,3
mlha, zamračeno
23. 10.
10,5
13,3
zamračeno, mlha, kroupy
24. 10.
7,7
8,7
zamračeno, déšť
25. 10.
8,5
12,8
polojasno
26. 10.
2,4
13,8
zamračeno
27. 10.
9,5
13,0
polojasno, vítr
28. 10.
8,2
10,5
polojasno
29. 10.
7,6
7,8
zamračeno, déšť, vítr
30. 10.
2,6
3,8
mlha, zamračeno, déšť
31. 10.
1,9
5,0
polojasno
Průměrná teplota v měsíci říjnu byla v 7.00 hod. 6,8 °C, ve 14.00 hod. 11,0 °C.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.

2,1
-1,6
3,3
0,2
4,2
-1,9
4,3
5,1
7,5
5,7
4,0
4,8
5,1
1,8
9,2
4,7
9,3
9,0
10,3
2,4
5,4
3,1
5,4
11,1
11,0
7,4
0,7
5,6
1,1
11,6

4,0
7,5
4,8
5,9
8,6
8,2
7,1
6,6
9,0
6,5
3,6
7,2
9,1
14,1
12,0
12,1
11,9
11,9
11,7
13,4
11,2
7,6
10,8
11,0
12,9
10,5
10,3
8,4
9,7
14,5

zamračeno, mlha
zamračeno
zamračeno, vítr
zamračeno
polojasno, vítr
zamračeno
zamračeno, déšť
mlha, polojasno
mlha, zamračeno, déšť
mlha, zamračeno, déšť
zamračeno, déšť
zamračeno
polojasno, vítr
mlha, zamračeno
zamračeno
polojasno
polojasno
zamračeno, vítr
polojasno, silný vítr
zamračeno
mlha, zamračeno
mlha, zamračeno
polojasno, silný vítr
zamračeno, vítr, déšť
polojasno, vítr
zamračeno, silný vítr
polojasno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno, vítr
zamračeno, vítr
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Průměrná teplota v měsíci listopadu byla v 7.00 hod. 5,1 °C, ve 14.00 hod. 9,4 °C.
1. 12.
12,6
11,8
polojasno, vítr, déšť
2. 12.
5,8
6,9
polojasno, vítr, déšť
3. 12.
-3,2
5,0
zamračeno
4. 12.
0,4
5,0
mlha, zamračeno
5. 12.
-3,6
4,3
mlha, zamračeno
6. 12.
1,9
7,9
polojasno
7. 12.
5,2
6,6
zamračeno, déšť
8. 12.
0,7
5,2
mlha, déšť
9. 12.
4,8
4,6
zamračeno, déšť, kroupy
10. 12.
3,3
5,2
zamračeno
11. 12.
3,5
3,4
zamračeno
12. 12.
1,3
0,4
zamračeno, sníh, vítr
13. 12.
-3,2
-2,8
zamračeno, sníh
14. 12.
-3,2
-1,9
polojasno
15. 12.
-1,3
-1,8
polojasno, silný vítr
16. 12.
-5,1
-5,0
zamračeno, sníh
17. 12.
-6,7
-7,3
polojasno, sníh
18. 12.
-10,1
-9,7
zamračeno
19. 12.
-12,3
-10,4
polojasno
20. 12.
-12,8
-13,2
polojasno
21. 12.
-5,0
-3,1
zamračeno
22. 12.
-2,7
5,1
zamračeno
23. 12.
11,3
8,4
polojasno, silný vítr
24. 12.
2,6
6,5
zamračeno
25. 12.
13,9
13,3
zamračeno, déšť
26. 12.
4,2
4,4
zamračeno, vítr
27. 12.
-4,2
2,4
zamračeno
28. 12.
1,0
2,9
polojasno, sníh
29. 12.
-2,4
2,0
polojasno
30. 12.
1,0
4,6
polojasno, sníh roztál
31. 12.
3,4
6,5
polojasno
Průměrná teplota v měsíci prosinci byla v 7.00 hod. -0,3 °C, ve 14.00 hod. 2,2 °C.
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XXI. Chronologicky seřazené události
Schválen rozpočet obce na rok 2009 (18. 12. 2008)
Leden
Česko předsedalo EU (leden–červen)
Ekonomická krize – pokračování z roku 2008
Zákon o placení DPH obcí (1. 1.)
Změna ve funkci správce hřbitova– Zbyhněv Glatz (1. 1.)
Zvýšení průměrného důchodu o 330 Kč (1. 1.)
Valná hromada– PZKO (4. 1.)
Zastavení dodávek plynu z Ruska (7. 1.)
Zasedání RO (8. 1.)
Šestý obecní ples (10. 1.)
Požár unimobuňky– SDH (13. 1.)
Zápis žáků do 1. tříd – Základní škola a mateřské škole Horní Suchá,
příspěvková organizace (15.–16.1)
Zemřela členka KaSK paní Drahomíra Holatová (16. 1.)
Školní ples – připravilo rodičovské sdružení při ZŠ (16. 1.)
Zasedání RO (22. 1.)
Valná hromada– SDH (23. 1.)
Bal PZKO (24. 1.)
Zápis žáků do 1. třídy na Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace (24. 1. a 26. 1.)
Mimořádné zasedání RO (28. 1.)
Výstava v Domě zahrádkářů– ČZS (29. 1.)
Únor
Havířský bál – KHD (5. 2.)
Zasedání RO (5. 2.)
Ples KSČM (7. 2.)
Otevřena vzpěračská škola Oty Zaremby (12. 2.)
Bal szkolny – připravila Matice školská při Základní škole a mateřské
škole s polským jazykem vyučovacím (13. 2.)
Ples SDH (14. 2.)
Halový turnaj fotbalových přípravek (15. 2.)
Nový Penzion pro důchodce v Havířově (16. 2.)
Z funkce odstoupil ředitel školy PaedDr. Jaromír Zelníček (17. 2.)
Z funkce člena ZO odstoupil PaedDr. Jaromír Zelníček (18. 2.)
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Zasedání RO (19. 2.)
Zasedání ZO (19. 2.)
Nový člen ZO Ing. Marian Pilch (19. 2.)
Ples sportovců (20. 2.)
Country bál (27. 2.)
Zabíjačka – připravil PZKO (28. 2.)
Březen
Do systému ODIS zapojena i MHD Havířov (1. 3.)
Zasedání RO (5. 3.)
Petra Kocuová – nejlepší sportovec a absolutní vítěz (5. 3.)
Josef Kocur – oceněný trenér (5. 3.)
KaSK připravila oslavy MDŽ (6. 3.)
Ondřej Broda – Velká cena Opavy v plavání (7.–8. 3.)
MDŽ v PZKO (8. 3.)
Havířovská MHD v ODIS (8. 5.)
Výroční členská schůze– KHD (12. 3.)
KSČM připravila oslavy MDŽ (13. 3.)
Zasedání RO (19. 3.)
Karneval szkolny – připravila ZŠ s PJV (20. 3.)
Prezidentské volby na Slovensku – 1.kolo (21. 3.)
Zásah při dopravní nehodě– SDH (23. 3.)
Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru (24. 3.)
Zasedání RO (26. 3.)
Valná hromada TJ (26. 3.)
Zvolen nový výbor TJ (26. 3.)
Karneval ZŠ (26. 3.)
Muzikantský rej (27. 3.)
TK UNO MIX dvacetiletý (27. 3.)
Výstava Vítání jara – ČZS (27.–29. 3.)
Prasečí chřipka (objevila se v březnu)
Humanitární sbírka (30.–31. 3.)
Duben
Humanitární sbírka (2. 4.)
Prezidentské volby na Slovensku – 2. kolo (4. 4.)
Americký prezident Barack Obama v Praze (4.–5. 4.)
Velikonoční koncert připravila církev bratrská (5. 4.)
Zasedání RO (9. 4.)
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Zásah při požáru lesa– SDH (9. 4.)
Požár budovy– zásah SDH (12. 4.)
Zasedala komise pro přiznání grantů (15. 4.)
Zasedání RO (16. 4.)
Florbalová utkání žáků ZŠ – turnaj ČEZ – 5. místo (16. 4.)
Lesní požár – zásah SDH (18. 4.)
Den Země – ZŠ a PZŠ (21. 4.)
Schůzka zájemců o Domov seniorů (20. 4.)
Den Země (21. 4.)
Mimořádné zasedání RO (23. 4.)
Zasedání ZO (23. 4.)
ZO chválilo závěrečný účet obce za rok 2008 (23. 4.)
Plavecké závody – PZŠ (24. 4.)
ČZS – výroční členská schůze (25. 4.)
Požár pneumatik – zásah SDH (27. 4.)
Návštěva žáků ZŠ na OÚ a v obřadníé síni (28. 4.)
Zasedání RO (30. 4.)
Květen
Obec začala platit stravné za „předškoláky“ (1. 5.)
Suszanie – stavění máje v Karviné (1. 5.)
Změna provozovatele prodejny na ulici Těrlické (1. 5.)
Kladení věnců (2. 5.)
Hornosušská pouť (3. 5.)
Běh přátelství Stonava – ZŠ a PZŠ (6. 5.)
KSČM – májové oslavy (8. 5.)
Zasedání RO (12. 5.)
Požár auta– zásah SDH (12. 5.)
Hornosušská paleta– ZŠ a PZŠ (12.–14.5.)
Lehkoatletický čtyřboj v Těrlicku – ZŠ (13. 5.)
Svátek matek – KHD (14. 5.)
Miss školy – ZŠ (20. 5.)
Větrná smršť – zásah SDH (22. 5.)
Ondřej Broda – Velká cena Ostravy (24. 5.)
Zasedání RO (26. 5.)
Den dětí – ZŠ (29. 5.)
Lehkoatletické závody v Třinci – PZŠ (29. 5.)
Radovánky – ZŠ (30. 5.)
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Červen
Mimořádné zasedání RO (2. 6.)
Konkurz na místo ředitele školy ZŠ (2. 6.)
Volby do Evropského parlamentu (5.–6. 6.)
Nová vláda v ČR (7. 6.)
Ondřej Broda – Český pohár (7. 6.)
Likvidace bodavého hmyzu – SDH (7. 6.)
Taktické cvičení – SDH (11. 6.)
Den otevřených dveří – SDH (11. 6.)
Cvičný požární poplach – SDH (11. 6.)
Smažení vaječiny – KHD (11. 6.)
Den otevřených dveří ZŠ (11.–12. 6.)
Závod poštovních holubů (13. 6.)
Festyn szkolny – PZŠ (13. 6.)
Zasedání RO (16. 6.)
Pasování na školáka – MŠ (16. 6.)
Letní slavnost KHD (16. 6.)
O pohár starosty – fotbal.turnaj žáků (17. 6.)
Planý poplach – SDH (18. 6.)
Zavedení vízové povinnosti při cestách do Kanady (18. 6.)
Jihlavské havířní – KHD (19.–21. 6.)
Vítání léta – amfitátr (20. 6.)
Povodně v obci (22.–28. 6.)
Vydána nová mapa Obce Horní Suchá (23. 6.)
Vycházející žáci v obřadní síni– ZŠ (24. 6.)
Povodně (24. 6.)
Rozloučení s vycházejícími žáky v obřadní síni (24. 6.)
Zemřel Jan Bardoň– čestný předseda KHD (24. 6.)
Zasedání RO (25. 6.)
Zasedání ZO (25. 6.)
Slavnostní otevření Domova seniorů (25. 6.)
Ondřej Broda – Mistrovství ČR (26.–28. 6.)
10. výročí ukončení těžby na Dole František – setkání bývalých zaměstnanců v PZF (30.6.)
Červenec
Zavedeny datové schránky, změna v doručování písemností (1. 7.)
Kosení fotbalového hřiště u ZŠ (1. 7.)
Vítání léta – hodnocení KaSK (2. 7.)
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Začátek opravy střechy Dělnického domu – kontrola statiky objektu (2. 7.)
Silná bouřka – záplavy – výpadky elektřiny a internetu (2. 7.)
Nově zvolen Výbor pro životní prostředí – první schůze (8. 7.)
Demolice obchodu na Černé cestě (8. 7.)
Zasedání RO (9. 7.)
Cenu Dr. Václava Jíry převzal Oskar Bembenek – hornosušský občan– nejvyšší fotbalové vyznamenání– za celoživotní přínos fotbalu (10. 7.)
Letní slavnost – KHD (16. 7.)
Zasedání RO (23. 7.)
Zájezd ZO KSČM (29. 7.)
Srpen
Započala rekonstrukce chodníků na ulicích Chrost a Lokalitní (3. 8.)
První případ onemocnění prasečí chřipkou v obci (3. 8.)
Zasedání RO (6. 8.)
65. výročí Životické tragédie (8. 8.)
Gorolski Swięto – Suszanie v Jablunkově (9. 8.)
Začala stavba chodníku na ulici 6. srpna (11. 8.)
Zasedání RO (13. 8.)
Zasedání ZO (13. 8.)
Začala pracovar Veřejná služba v obci (13. 8.)
Gelnický jarmok (15. 8.)
Mezinárodní folklórní festival v Písku – Suszanie (21.–23. 8.)
Mimořádné asedání RO (22. 8.)
Letní slavnost hasičů – SDH (22. 8.)
Těrlický okruh – motocyklové závody (22.–23. 8.)
Výstava na obou březích Olše – ČZS (27.–29. 8.)
Festival Castello di Bracciano – Suszanie (28.–30. 8.)
Září
Zahájení školního roku – ZŠ a PZŠ (1. 9.)
Zasedání RO (3. 9.)
Vážení nákladních vozidel (2. a 8.)
Den horníků a jubilantů – KHD (3. 9.)
Volejbalový turnaj – ASPV (5. 9.)
Začala oprava mostu přes trať ČD na ulici 6. srpna– výluka na trati Ostrava Svinov–Český Těšín (7. 9.)
Začala další etapa oprav fasády kostela sv. Josefa – osekávání omítek (7. 9.)
Další vážení kamionů – mapování jejich provozu na ulici Těrlické (8. 9.)
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Krádež trávní sekačky z objektu TJ – několik dnů po předání objektu
obci– nebyla pojištěna (8. 9.)
Výměna nájemců chladícího zařízení na hřbitově – p. Mejstřáková se
přistěhovala z Těrlicka zvýšil se počet pohřbů ve smuteční obřadní síni
(8.9.)
Den horníků ZO KSČM (12. 9.)
Zasedání RO (15. 9.)
Zvěřinové hody v restauraci Na Císařství – majitel Ladislav Čečotka si
pronajal honitbu v Jeseníkách (17.–20. 9.)
Albrechtická stezka – sportovní a vědomostní soutěž – ZŠ (21. 9.)
Malá sportovní olympiáda – ZŠ (23. 9.)
Vinobraní – KHD (24. 9.)
V PS schválen pozměněný úsporný balíček (25. 9.)
4. ročník Fedrování s folklórem (26. 9.)
Návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR (26.–28. 9.)
Říjen
Zasedání RO (1. 10.)
Ing. Jan Bárta – nový zaměstnanec na OÚ – investor (od 1. 10.)
Wykopki – PZKO (3. 10.)
Předčasné volby (9.–10. 10.) – nekonaly se
Zasedání RO (13. 10.)
Sněhová kalamita v celé ČR (15. 10.)
Výstava ručních prací – PZKO (17.–18.)
Další vážení kamionů projíždějících po ulici Těrlické– probíhalo v prostoru před nádražím ČD (19. 10.)
Setkání jubilantů (20. 10.)
Požární cvičení v pnírně plynu – SDH (21. 10.)
Mimořádné zasedání RO (22. 10.)
Zasedání ZO (22. 10.)
Lampionový průvod – ZŠ (23. 10.)
Vítání občánků (24. 10.)
Uzavřena prodejna papírnictví v obci – odliv kupujících do supermarketů (24. 10.)
Otevřena herna u Pizzerie – legislativní problémy s regulací (24. 10.)
Ondřej Broda – 5. kolo Čedského poháru (27. 10.)
Udělena nejvyšší státní vyznamenání (28. 10.)
Schválena výjimka pro ČR v EU (29. 10.)
Zasedání RO (30. 10.)
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Ondřej Broda– Maritin cup Trenčín (31. 10.–1. 11.)
Nadúroda všeho ovoce – hlavně jablek – v obci nebylo stanoviště jejich
výkupu – v Havířově se vykupovala jablka za 0,80 Kč/kg
Listopad
Konference – Havířov– město stromů (5. 11.)
Důležité jednání o uzavření cest II. třídy pro kamiony – ulice Těrlická– od 1. 1. 2010 (10. 11.)
Veřejná schůze s občany – Zelená úsporám (11. 11.)
Exkurze zástupců obce ve spalovně Spittelau – Vídeň (12. 11.)
Čtyřdenní ředitelské volno v ZŠ – prasečí chřipka (12.–15. 11.)
Zasedání RO (13. 11.)
Výstava poštovních holubů (14. 11.)
Den otevřených dveří – PZŠ (21. 11.)
Ondřej Broda – Velká cena Brna (21.–22. 11.)
Zahraniční návštěva v ZŠ – projekt Comenius (25.–29. 11.)
Zasedání RO (26. 11.)
Valná hromada – SDH (28. 11.)
Prosinec
Barborková veselice – KHD (3. 12.)
Sjezd PZKO v Horní Suché – žádost o dotaci na opravu Domu PZKO (5.
12.)
Ondřej Broda – Vánoční cena Zlín (5. 12.)
Výstava Kouzlo vánoc – ČZS (6. 12.)
Zbourání mostu přes trať – Firlovka (9. 12.)
Zasedání RO (10. 12.)
Mała czarna – PZKO (11. 12.)
Změna jízdnéího řádu autobusů MHD (13. 12.)
Zasedání ZO (17. 12.)
Zasedání RO (22. 12.)
Zasedání RO (31. 12.)
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XXII. Informátor
Informátor č.1/2009 viz příloha č.15–09
Informátor č.2/2009 viz příloha č.16–09
Informátor č.3/2009 viz příloha č.17–09
Informátor č.4/2009 viz příloha č.22–09
Informátor č.5/2009 viz příloha č.23–09
Informátor č.6/2009 viz příloha č.51–09
Informátor č.7/2009 viz příloha č.52–09
Informátor č.8/2009 viz příloha č.53–09
Informátor č.9/2009 viz příloha č.54–09
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XXIII. Použité zkratky
AN
a. s.
ASPV
CD
cm
č.
ČD
česká MŠ
česká ZŠ
ČEZ
ČFbU
č.j.
č.p.
ČR
ČSSD
ČZS
DD
DF
DPFO
DPH
DPPO
DPS
EAO
E.ON
ERÚ
EU
ev.
Fa
fin.
HS
KaSK
Kč
KD
KDU–ČSL
kg
KHD
KIC

autobusové nádraží
akciová společnost
asociace sportu pro všechny
kompaktní disk
centimetr
číslo
České dráhy
viz MŠ
viz ZŠ
distributor elektrické energie
Česká florbalová unie
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
distributor elektrické energie
Energetický regulační úřad
Evropská unie
Evidenční, evidence
firma
Finanční
Horní Suchá
kulturní a sportovní komise
koruna česká
kulturní dům
Křesťansko demokratická unie – Česká strana lidová
kilogram
klub hornických důchodců
krajské integrované centrum
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km
KRR
KSČM
k.ú.
L–SEČ
MČR
MDŽ
ME
MHD
m.j.
MK
MS
MSK
MŠ
MTZ
NASA
náb.
ND
ODS
OKD
OP
OPP
o.p.s.
OPŽP
OS
o. s.
OÚ
org.
o.z.
p.
parc.
PaZS
PC
PČR
pol.
polská škola
PRE

kilometr
kontrolní a revizní rada
Komunistická strana Čech a Moravy
katastrální území
Letní středoevropský čas
Mistrovství České republiky
Mezinárodní den žen
Mistrovství Evropy
městská hromadná doprava
mimo jiné
místní komunikace
Mistrovství světa
Moravskoslezský kraj
mateřská škola– česká mateřská škola– oficiální název:
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,
příspěvková organizace
materiálně technická základna
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (USA)
náboženství
národní divadlo
Občanská demokratická strana
Ostravsko–karvinské doly
okresní přebor
obecně prospěšné práce
obecně prospěšná společnost
Operační program životního prostředí
oblastní sdružení
obchodní společnost
obecní úřad
organizace
oborový závod
paní, pan
Parcela
protialkoholní a záchytná stanice
osobní počítač
Parlament České republiky
politika, politiku, politická
viz PZŠ
Pražská energetika a. s.
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PS
PZF
PZKO
PZŠ
rejstř.
RO
roz.
samost.
SEČ
SH
sk.
SNK
s.p.
spol.s. r. o.
SRPŠ
t
TJ
TJ DF
TOP 09
ul.
vč.
VH
VHP
vn
VO KSČM
VPP
VV
zab.
zam.
zł.
ZO
ZOO
ZŠ
ZUŠ
ŽP

Poslanecká sněmovna
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
Středoevropský čas
slezská humanita o. s.
s kostí
Sdružení nezávislých kandidátů
státní podnik
společnost s ručením omezeným
sdružení rodičů a přátel školy
tuna
tělovýchovná jednota
Tělovýchovná jednota Dolu František
nová politická strana v PS PČR
ulice
včetně
valná hromada
výherní hrací přístroje
vysoké napětí
vesnická organizace Komunistické strany Československa
veřejně prospěšné práce
výkonný výbor
zabezpečení
zaměstnání, zaměstnanec
zlotý – polská měna
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
zoologická zahrada
česká základní škola oficiální název: Základní škola
a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace
základní umělecká škola
životní prostředí
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XXII.

PŘÍLOHY

Seznam příloh
Příloha č.

Název

1-09

Článek „Ředitel školy a zastupitel jel autem na poradu opilý“ – Havířovský deník 18. 2. 2009
Článek „Celnicy wrócili na mosty“ – Głos Ludu 10. 2. 2009
Článek „Škola z Horní Suché s projektem uspěla“ – Havířovsko 24. 2. 2009
Článek „Ota Zaremba otevřel svou školu“ – Havířovsko
24. 2. 2009
Článek „Więcej pierwszaków“ – Głos Ludu 24. 2. 2009
Článek „Nezaměstnanost se výrazně zvýšila“ – Havířovsko
10. 2. 2009
Článek „Świniobicie z kabaretem“ – Głos Ludu 3. 3. 2009
Článek „Evropa rukojmím sporu o plyn“ – Právo 8. 1. 2009
Článek „Plyn neteče, Ukrajina ho prý krade“ – Právo
14. 1. 2009
Článek „Rusko chce summit odběratelů plynu“ – Právo
15. 1. 2009
Článek „Havířovští plavci uspěli v Opavě“ – Havířovsko
17. 3. 2009
Článek „Ukrajina ustoupila, plyn poteče“ – Právo
19. 1. 2009
Článek „Tradice plesů a bálů se po desetiletích nemění“ – Havířovsko 20. 1. 2009
Článek „Lidé rázně odmítají spalovnu mezi Havířovem
a Karvinou“ – Havířovský deník 27. 1. 2009
Informátor č.1/2009
Informátor č.2/2009
Informátor č.3/2009
Článek „Plavce Ondřeje Brodu připravil o medaili kačer“ – Havířovský deník 10. 6. 2009
Článek Uršuly Banasové „Akademie III. věku v letech
2007–2009“
Tabulka s výsledky fotbalového turnaje „O pohár starosty“
Článek „Polskie nie dla czeskiej spalarni“ – Głos Ludu
23. 5. 2009
Informátor č.4/2009

2-09
3-09
4-09
5-09
6-09
7-09
8-09
9-09
10-09
11-09
12-09
13-09
14-09
15-09
16-09
17-09
18-09
19-09
20-09
21-09
22-09

23-09
24-09
25-09
26-09
27-09
28-09
29-09
30-09
31-09
32-09
33-09
34-09
35-09
36-09
37-09
38-09
39-09
40-09
41-09
42-09
43-09
44-09
45-09
46-09

Informátor č.5/2009
Článek „Darkowski Maj rozpoczęty“ – Głos Ludu 5. 5. 2009
Článek „Havířovští plavci lovili z vody medaile“ – Havířovsko 26. 5. 2009
Článek „Hornosušská pouť přilákala do parku opět davy
lidí“ – Havířovský deník 5. 5. 2009
Článek „S vůní smažené vaječiny“ – Zdař bůh 25. 6. 2009
Článek „Stát možná podpoří karvinskou spalovnu“ – Havířovský deník 28. 4. 2009
Článek „Wyniki XXVII Igrysk Lekkoatletycznych Polskich
Szkól Podstawowych w Trzyńcu“ – Głos Ludu 2. 6. 2009
Článek „Policisté v Horní Suché kontrolovali i rychlost“ – Havířovský deník 30. 3. 2009
Článek „Otevření Domova seniorů Havířov“ – Zpravodaj
TCHAS, ročník XIII, číslo 1
Článek „Sucha Górna idzie jak burza“ – Głos Ludu
18. 6. 2009
Článek „Opilí řidiči v akci“ – Havířovsko 23. 6. 2009
Konečná tabulka I.A třídy skupina B
Článek „Kačer ukradl plavci medaili“ – Horník 18. 6. 2009
Článek „Gorąco wokół spalarni“ – Głos Ludu 18. 6. 2009
Článek „Ondra má z mistrovství ČR zlato“ – Havířovský
deník 7. 7. 2009
Přehled chráněných živočichů
Článek „Tańczyli w słonecznej Italii“ – Głos Ludu 12. 9. 2009
Článek „Irové byli ze závodů motorek nadšeni“ – Havířovsko 1. 9. 2009
Článek „Žáci z Horní Suché udržují evropské partnerství“ – Havířovsko 14. 7. 2009
Článek „Cenu Dr. Václava Jíry obdržel Oskar Bembenek“ – Havířovsko 14. 7. 2009
Děkovný dopis předsedy Nadačního fondu sportovních novinářů Ing. Karla Strnada starostovi obce
Článek „Ondřej Broda opět s cenným kovem“ – Horník
16. 7. 2009
Článek „W Żywocicach zapłoną znicze“ – Głos Ludu
6. 8. 2009
Článek „Szybkie motocykle w Cierlicku“ – Głos Ludu
22. 8. 2009

47-09
48-09
49-09
50-09
51-09
52-09
53-09
54-09
55-09
56-09
57-09
58-09
59-09
60-09
61-09
62-09
63-09
64-09
65-09
66-09
67-09
68-09
69-09
70-09
71-09

Článek „Letní slavnost hasičů ovládl Golem René Richter“ – Havířovsko 25. 8. 2009
Článek „Suszanie w rozjazdach“ – Głos Ludu 29. 8. 2009
Článek „Horní Suchá přivítala léto“ – Havířovský deník
23. 6. 2009
Článek „V Horní Suché otevřeli nový domov seniorů“ – Havířovský deník 29. 6. 2009
Informátor č.6/2009
Informátor č.7/2009
Informátor č.8/2009
Informátor č.9/2009
Článek „Broda opět na bedně nechyběl“ – Havířovský deník 29.10.2009
Článek „Ondřej Broda zazářil“ – Havířovsko 10. 11. 2009
Článek „Broda vyhrál, na ME nejede“ – Havířovsko
8. 12. 2009
Článek „Dobrá sezóna, ale bez závěrečné tečky“ – Horník
17. 12. 2009
Článek Henrika Małysze „Exkurze do spalovny Spittelau“
Informátor č.10/2009
Informátor č.11/2009
Článek „Sporu wokól spalarni ciąg dalszy“ – Głos Ludu
10. 12. 2009
Obce se brání výstavbě spalovny“ – Havířovsko 8. 12. 2009
Článek „O Suszanach i ich Małej czarnej“- Głos Ludu
22. 12. 2009
Článek „Gmina wesprze remont Domu PZKO“ – Głos Ludu
19. 12. 2009
Článek „Suszanie umí po havířsku i po těšínsku“ – Horník
17. 9. 2009
Článek „W Suchej Górnej na ludowo“ – Głos Ludu
10. 10. 2009
Článek „Suchá vyzve Ostravu“ – Havířovsko 20. 10. 2009
Článek „Horní Suchá byla plná folkloru“ – Havířovsko
29. 9. 2009
Článek „W Suchej Górnej folklorystyczne“ – Głos Ludu
29. 9. 2009
Článek „Folklor dokáže zaujmout a okouzlit i mladé
lidi“ – Horník 1. 10. 2009

72-09
73-09
74-09
75-09

Článek „Má to svůj styl a je to klasika“ – Horník
1. 10. 2009
Článek „Domeček brzy změní svou tvář“ – Zdař bůh
15. 10. 2009
Článek „Senioři slavili DH“ – Zdař bůh 17. 9. 2009
Článek „Požární cvičení v plnírně plynu“ – Havířovsko
27. 10. 2009

Příloha č.1-09
Článek „Ředitel školy a zastupitel jel autem na poradu opilý“ – Havířovský deník 18. 2. 2009

Příloha č.2-09
Článek „Celnicy wrócili na mosty“ – Głos Ludu 10. 2. 2009

Příloha č.3-09
Článek „Škola z Horní Suché s projektem uspěla“ – Havířovsko 24. 2. 2009

Příloha č.4-09
Článek „Ota Zaremba otevřel svou školu“ – Havířovsko 24. 2. 2009

Příloha č.5-09
Článek „Więcej pierwszaków“ – Głos Ludu 24. 2. 2009

Příloha č.6-09
Článek „Nezaměstnanost se výrazně zvýšila“ – Havířovsko 10. 2. 2009

Příloha č.7-09
Článek „Świniobicie z kabaretem“ – Głos Ludu 3. 3. 2009

Příloha č.8-09
Článek „Evropa rukojmím sporu o plyn“ – Právo 8. 1. 2009

Příloha č.08-09
Článek „Evropa rukojmím sporu o plyn“ – Právo 8. 1. 2009

Příloha č.9-09
Článek „Plyn neteče, Ukrajina ho prý krade“ – Právo 14. 1. 2009

Příloha č.9-09
Článek „Plyn neteče, Ukrajina ho prý krade“ – Právo 14. 1. 2009

Příloha č.10-09
Článek „Rusko chce summit odběratelů plynu“ – Právo 15. 1. 2009

Příloha č.10-09
Článek „Rusko chce summit odběratelů plynu“ – Právo 15. 1. 2009

Příloha č.11-09
Článek „Havířovští plavci uspěli v Opavě“ – Havířovsko 17. 3. 2009

Příloha č.12-09
Článek „Ukrajina ustoupila, plyn poteče“ – Právo 19. 1. 2009

Příloha č.12-09
Článek „Ukrajina ustoupila, plyn poteče“ – Právo 19. 1. 2009

Příloha č.13-09
Článek „Tradice plesů a bálů se po desetiletích nemění“ – Havířovsko
20. 1. 2009

Příloha č.14-09
Článek „Lidé rázně odmítají spalovnu mezi Havířovem a Karvinou“ – Havířovský deník 27. 1. 2009

Příloha č.15-09
Informátor č.1/2009

Příloha č.16-09
Informátor č.2/2009

Příloha č.17-09
Informátor č.3/2009

Příloha č.18-09
Článek „Plavce Ondřeje Brodu připravil o medaili kačer“ – Havířovský
deník 10. 6. 2009

Příloha č.19-09
Článek Uršuly Banasové „Akademie III. věku v letech 2007–2009“

Červen je měsíc, kdy se děti těší na ukončení školního roku a na prázdniny. Absolventi studia na „Akademii III. věku“ se na ukončení studia
netěšili. Úterý 9.6.2009 bylo dnem, kdy pro 61 studentů - seniorů, z toho
bylo 5 Hornosušanů skončilo 4-semestrální studium. Všichni jsme si přáli studium ještě prodloužit. Z rukou generálního ředitele Vysoké školy sociálně správní Ing. Václava Bezecného, primátora města Havířova pana
Františka Chobota a místostarosty Horní Suché pana Josefa Žerdíka,
jsme převzali „OSVĚDČENÍ“ o ukončení studia. První a druhý semestr jsme se učili anglický nebo německý jazyk. Seznámili jsme se s prací na
PC a využití sítě internet. Zaobírali jsme se poruchami pohybového ústrojí. Třetí a čtvrtý semestr jsme měli: vybrané kapitoly právních norem, dějiny regionu, zeměpis a geografii a jiné neméně zajímavé předměty,které nám přednášeli vskutku fundovaní lektoři. Na závěr studia jsme měli
4 přednášky – vesmír a astronomie. Absolvovali jsme výlet do Ostravského planetária, kde nám velmi poutavý program připravila PaedDr. Ivana Marková. To, že jsme měli příležitost, každé úterý po dobu dvou let
navštěvovat Institut celoživotního vzdělávání v Havířově, za to bych chtěla jménem svým i ostatních kolegů z Horní Suché poděkovat Vedení naší
obce a celému zastupitelstvu.
Na závěr bych chtěla všem občanům - seniorům, studium na Vysoké
škole sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání v Havířově vřele doporučit.
absolvent: Uršula Vanadová

Příloha č.20-09
P�íloha �.20-09

Tabulka s výsledky fotbalového turnaje „O pohár starosty“
Tabulka s výsledky fotbalového turnaje „O pohár starosty“

Turnaj Starosty obce Horní Suché 17.6.2009
Horní Suchá

Albrechtice

T�rlicko

Stonava

5-1

0-1

6-1

3-2p

2-0

TJ DF Horní Suchá
Albrechtice

1-5

T�rlicko

1-0

2-3p

Stonava

1-6

0-2

1

Horní Suchá - Albrechtice

2

T�rlicko - Stonva

3

Horní Suchá - T�rlicko

4

Albrehtice - Stonava

5

Horní Suchá - Stonava

6

Albrechtice - T�rlicko

1 T�rlicko

3-1
1-3

5-1
3-1
0-1
2-0
6-1
3-2p

3-2-0-1-0

6:4

7 bod�

3-2-0-0-1

11:3

6 bod�

3 Albrechtice

3-1-1-0-1

6:7

5 bod�

4 Stonava

3-0-0-0-3

2:11

0 bod�

2 Horní Suchá

Příloha č.21-09
Článek „Polskie nie dla czeskiej spalarni“ – Głos Ludu 23. 5. 2009

Příloha č.22-09
Informátor č.4/2009

Příloha č.23-09
Informátor č.5/2009

Příloha č.24-09
Článek „Darkowski Maj rozpoczęty“ – Głos Ludu 5. 5. 2009

Příloha č.25-09
Článek „Havířovští plavci lovili z vody medaile“ – Havířovsko 26. 5. 2009

Příloha č.26-09
Článek „Hornosušská pouť přilákala do parku opět davy lidí“ – Havířovský deník 5. 5. 2009

Příloha č.27-09
Článek „S vůní smažené vaječiny“ – Zdař bůh 25. 6. 2009

Příloha č.28-09
Článek „Stát možná podpoří karvinskou spalovnu“ – Havířovský deník
28. 4. 2009

Příloha č.29-09
Článek „Wyniki XXVII Igrysk Lekkoatletycznych Polskich Szkól Podstawowych w Trzyńcu“ – Głos Ludu 2. 6. 2009

Příloha č.30-09
Článek „Policisté v Horní Suché kontrolovali i rychlost“ – Havířovský deník 30. 3. 2009

Příloha č.31-09
Článek „Otevření Domova seniorů Havířov“ – Zpravodaj TCHAS, ročník XIII, číslo 1

Příloha č.32-09
Článek „Sucha Górna idzie jak burza“ – Głos Ludu 18. 6. 2009

Příloha č.33-09
Článek „Opilí řidiči v akci“ – Havířovsko 23. 6. 2009

Příloha č.34-09
Konečná tabulka I.A třídy skupina B

Příloha č.35-09
Článek „Kačer ukradl plavci medaili“ – Horník 18. 6. 2009

Příloha č.36-09
Článek „Gorąco wokół spalarni“ – Głos Ludu 18. 6. 2009

Příloha č.37-09
Článek „Ondra má z mistrovství ČR zlato“ – Havířovský deník 7. 7. 2009

Příloha č.38-09
Přehled chráněných živočichů

Příloha č.39-09
Článek „Tańczyli w słonecznej Italii“ – Głos Ludu 12. 9. 2009

Příloha č.40-09
Článek „Irové byli ze závodů motorek nadšeni“ – Havířovsko 1. 9. 2009

Příloha č.41-09
Článek „Žáci z Horní Suché udržují evropské partnerství“ – Havířovsko
14. 7. 2009

Příloha č.42-09
Článek „Cenu Dr. Václava Jíry obdržel Oskar Bembenek“ – Havířovsko
14. 7. 2009

Příloha č.43-09
Děkovný dopis předsedy Nadačního fondu sportovních novinářů Ing. Karla Strnada starostovi obce.

Příloha č.44-09
Článek „Ondřej Broda opět s cenným kovem“ – Horník 16. 7.2009

Příloha č.45-09
Článek „W Żywocicach zapłoną znicze“ – Głos Ludu 6. 8. 2009

Příloha č.46-09
Článek „Szybkie motocykle w Cierlicku“ – Głos Ludu 22. 8. 2009

Příloha č.47-09
Článek „Letní slavnost hasičů ovládl Golem René Richter“ – Havířovsko
25. 8. 2009

Příloha č.48-09
Článek „Suszanie w rozjazdach“ – Głos Ludu 29. 8. 2009

Příloha č.49-09
Článek „Horní Suchá přivítala léto“ – Havířovský deník 23. 6. 2009

Příloha č.50-09
Článek „V Horní Suché otevřeli nový domov seniorů“ – Havířovský deník
29. 6. 2009

Příloha č.51-09
Informátor č.6/2009

Příloha č-52-09
Informátor č.7/2009

Příloha č.53-09
Informátor č.8/2009

Příloha č.54-09
Informátor č.9/2009

Příloha č.55-09
Článek „Broda opět na bedně nechyběl“ – Havířovský deník 29. 10. 2009

Příloha č.56-09
Článek „Ondřej Broda zazářil“ – Havířovsko 10. 11. 2009

Příloha č.57-09
Článek „Broda vyhrál, na ME nejede“ – Havířovsko 8. 12. 2009

Příloha č.58-09
Článek „Dobrá sezóna, ale bez závěrečné tečky“ – Horník 17. 12. 2009

Příloha č.59-09
Článek Henrika Małysze „Exkurze do spalovny Spittelau“

Plánovaná výstavba krajského integrovaného centra pro energetické využívání komunálních odpadů v areálu bývalého dolu Barbora na Karvinsku, 2,5 km
od centra obce Horní Suchá, nese s sebou spoustu otázek a mnohdy i nedůvěry. Z tohoto důvodu Moravskoslezský krajský úřad, odbor životního prostředí zorganizoval pro vedení obce Horní Suchá již druhou exkurzi do srovnatelné spalovny v sousedním Rakousku. Naši jižní sousedé mají s energetickým využíváním komunálního odpadu bohaté zkušenosti a proto jsme se byli podívat, jak likvidují komunální
odpad v centru Vídně.
Jelikož první exkurze se nemohli zúčastnit všichni zájemci, krajský úřad vyšel vstříc a dne 12.11.2009 zorganizoval pro 6 osob druhou exkurzi mikrobusem
do spalovny Spittelau. Za odbor životního prostředí MS kraje byl přítomen Ivo Valový, za obec Horní Suchá se exkurze zúčastnil starosta Jan Lipner, člen rady obce
Karol Siwek, dále zastupitelé Evžen Faja, Marian Pilch a člen výboru pro životní
prostředí Václav Zyder. Exkurze se zúčastnil i zastupitel MS kraje Henryk Małysz.
Na návštěvy a exkurze ve spalovně Spittelau jsou zvyklí a velmi dobře připraveni, je to součást osvěty, jak předcházet vytváření komunálního odpadu. Náš průvodce, mluvčí spalovny Ernst Schauer nám sdělil, že se klade důraz na výchovu
dětí školního věku, aby si uvědomili, že životní prostředí máme jen jedno a nemůžeme se chovat slabomyslně, jako bychom za naší zemí táhli ještě další dvě zeměkoule na uskladnění odpadu. V Rakousku platí od počátku roku 2009 zákaz skládkování komunálního odpadu a tak likvidace spalováním je jediná možnost, jak se
jej legálně zbavit. Zůstala jen jedna skládka, kam se ukládá neutralizovaný a zdraví neškodný struskocementopopílkový odpad ze spalovny. Krom strusky a popílku
se získává spalováním i takzvaný filtrační koláč obsahující v budoucnu využitelné
suroviny, které se uchovává ve vytěženém solném dole v Německu. „Z jednoho tisíce tun spáleného odpadu vznikne jedna tuna těžkých kovů, kadmia a zinku. V solném dole jsou specifické podmínky, které nepustí škodliviny ven. A až třeba někdy
v budoucnu bude nedostatek zinku, jsme schopni jej z těchto filtračních koláčů dostat,“ říká mluvčí spalovny. Vyspělé země jako je například Švédsko nebo Švýcarsko, ale též Rakousko, mají dokonale propracovaný a léty vylepšovaný způsob využití odpadu. „Odpad je cenná surovina a podle toho s ním také zacházíme,“ říká
Ernst Schauer.
V první řadě je třeba učit děti ekologickému chování, aby nekupovali výrobky ve zbytečných obalech, jako prevenci vytváření komunálního odpadu. Je spousta možností jak ušetřit své vlastní peníze i náklady na zpracování odpadů. Například opakovaným používáním polyetylenových nákupních tašek. „Jedna PE-LD
taška může být použita až 30x. Nosím ji složenou v zadní kapse u kalhot a vždy ji
mám k dispozici, kdykoliv je třeba. Takto šetřím životní prostředí já“ říká Schauer.

Příloha č.59-09
Článek Henrika Małysze „Exkurze do spalovny Spittelau“

Nákupem balených nápojů v PET lahvích se vytváří problém znečištění přírody
nevytříděním tohoto odpadu. Limonády v PET láhvích, balená voda a podobně, to
všechno je možné zakoupit i v zálohovaných obalech, které můžeme opakovaně naplnit. Pokud zákazníci nebudou kupovat zboží v PET lahvích a i nadále budou preferovat sklo, které je možno několikanásobně použít, výrobce od PET obalu upustí.
Vše záleží na tom, jak se bude chovat zákazník, tedy my všichni.
Nejlépe by bylo nevyrábět odpad vůbec, ale pokud to nejde, je zde druhý pilíř
jak vyřešit problém komunálního odpadu a tím je třídění a recyklace. Klademe silný důraz na nutnost recyklace, na opětovné využívání surovin. V prvé řadě je potřeba provádět mezi širokou veřejností osvětu, aby lidé pochopili, že co nevytřídí, to
se nezrecykluje. Z recyklovaného odpadu je možné opět získat surovinu na výrobu
nového obalu a není nutno spotřebovávat například drahocennou ropu, jejíž zásoby jsou omezené. Ve Vídni obyvatelé města třídí odpad do kontejnérů na kov, plasty, papír, barevné sklo a bílé sklo. To vše se dále zpracovává a opětovně využívá.
Do spalovny by mělo směřovat pouze to, co již dále recyklovat nelze, v opačném případě celý projekt ztrácí smysl.
Pokud se ovšem dostaneme do bodu, kdy jsme svým chováním omezili výrobu
směsného odpadu na minimum, vytřídili jsme k další recyklaci vše nač jsou sběrné
kontejnery a přece jen nám zůstane nevytřiditelný odpad, je třeba se zamyslet nad
tím, zda je lepší jej uskladnit na skládce, anebo z této „suroviny“ získat teplo a elektrickou energii…
Ve Vídni se vyrábí teplo ve třech spalovnách komunálního odpadu (Spittelau,
Flötzersteig, Pfafenau) a jedné spalovně nebezpečného odpadu a odpadu z čističek
odpadních vod (Simmeringer Heide). V létě tato produkce pokryje celkovou spotřebu tepla, v zimě jsou k dispozici další zdroje. Klade se důraz na to, aby se zlikvidovalo komunální odpad v místě jeho vzniku a nevznikalo další znečištění transportem
do vzdálené spalovny, proto je „zařízení pro dálkové vytápění Spittelau“, jak se spalovna oficiálně jmenuje, umístěna v centru města. Zpracovává 250 000 tun komunálního odpadu ročně, zásobuje teplem zhruba 300 000 domácností a 6 000 velkoodběratelů tepla, což jsou například nemocnice, veřejné budovy, úřady anebo třeba supermarkety,“ líčí mluvčí spalovny. „Denně přijmeme kolem 250 kukavozů s komunálním odpadem. Vyrábíme v první řadě teplo pro dálkové vytápění ale i elektřinu
pro svou vlastní spotřebu a přebytky dodáváme do veřejné sítě. Krom toho v nabídce najdeme i chlad pro klimatizace dálkového chlazení, které se vyrábí hlavně v letních měsících pomocí absorbčních přístrojů,“ vysvětluje mluvčí spalovny ve Spittelau Ernst Schauer. Z 250 000 tun komunálního odpadu ročně ve Spittelau vyrobí:
40 000 MWh elektrické energie, 470 000 MWh tepla, 6 000 tun železného šrotu
a 60 000 tun strusky, popela a filtračního koláče.

Příloha č.60-09
Informátor č.10/2009

Příloha č.61-09
Informátor č.11/2009

Příloha č.62-09
Článek „Sporu wokól spalarni ciąg dalszy“ – Głos Ludu 10. 12. 2009

Příloha č.63-09
Článek „Obce se brání výstavbě spalovny“ – Havířovsko 8. 12.2009

Příloha č.64-09
Článek „O Suszanach i ich Małej czarnej“ –Głos Ludu 22. 12. 2009

Příloha č.65-09
Článek „Gmina wesprze remont Domu PZKO“ – Głos Ludu 19. 12. 2009

Příloha č.66-09
Článek „Suszanie umí po havířsku i po těšínsku“ – Horník 17. 9.2009

Příloha č.67-09
Článek „W Suchej Górnej na ludowo“ – Głos Ludu 10. 10.2009

Příloha č.68-09
Článek „Suchá vyzve Ostravu“ – Havířovsko 20. 10. 2009

Příloha č.69-09
Článek „Horní Suchá byla plná folkloru“ – Havířovsko 29. 9. 2009

Příloha č.70-09
Článek „W Suchej Górnej folklorystyczne“ – Głos Ludu 29. 9. 2009

Příloha č.71-09
Článek „Folklor dokáže zaujmout a okouzlit i mladé lidi“ – Horník
1. 10. 2009

Příloha č.72-09
Článek „Má to svůj styl a je to klasika“ – Horník 1. 10. 2009

Příloha č.73-09
Článek „Domeček brzy změní svou tvář“ – Zdař bůh 15. 10. 2009

Příloha č.74-09
Článek „Senioři slavili DH“ – Zdař bůh 17. 9. 2009

Příloha č.75-09
Článek „Požární cvičení v plnírně plynu“ – Havířovsko 27. 10. 2009

