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II. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně kronikáře, uvádím
svůj stručný životopis
Jmenuji se Josef Běhan. Narodil jsem se za války v roce 1941 ve starobylé Telči na Českomoravské vysočině, v okrese Jihlava, v dnešním kraji Vysočina, v rodině lesního hajného. Do obecné školy jsem začal chodit
v roce 1947. Po maturitě v roce 1959 jsem nastoupil do vojenské školy a pak
jsem studoval na Pedagogickém institutu v Jihlavě, později na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde jsem vystudoval magisterský typ učitelství pro 6.–9. ročník základní školy. Oženil
jsem se, mám dvě dospělé dcery, čtyři vnoučata. Učil jsem na základních
školách na okrese Jihlava a Karviná. Naposledy jsem pracoval jako ředitel základní školy v Havířově. Od roku 1988 bydlím v Horní Suché. Od
roku 2002 jsem v důchodu.
Kronikářem jsem byl jmenován od 1. 1. 2003.


Mgr.Josef Běhan

***
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III. Orgány obce a jejich složení
Rada Obce Horní Suchá a Zastupitelstvo Obce Horní Suchá zasedají
v tomto složení:

Jan Lipner, Ing.
starosta – kandidoval
za SNK

Josef Žerdík
místostarosta –
kandidoval za SNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfréd Lotter, člen ZO,
předseda finančního výboru,
kandidoval za KDU-ČSL
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IV. Organizace a organizační schéma obecního úřadu
Starosta: Ing. Jan Lipner
Místostarosta: Josef Žerdík
Sekretariát: Dorota Lukeszová
Finance a majetek: Halina Fialová
Matrika: Irena Korecká
Doprava,veř.zeleň,živ.prostř., odpady: Věra Kývalová
Odpady: Šárka Malerzová
Účetnictví: RNDr. Romana Bandíková
Školství,byty,nebytové prostory: Iva Káňová
Přestupky: Karla Hermanová
Stavební: Karla Hamplová
Stavební: Ing. Marie Sobolová
Investor: Mária Sládečková
Knihovna: Anna Pilchová
Správce obřadní síně a hřbitova: Rudolf Moldrzyk
V tomto roce ukončil náhradní vojenskou službu Ing.Marian Pilch
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V. Informátor 2003
1/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.88-03
2/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.89-03
3/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.91-03
4/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.92-03
5/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.94-03
6/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.93-03
7/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.96-03
8/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.97-03
9/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.98-03
10/03 – obsah čísla viz příloha č.133-03(E), celé číslo viz příloha č.99-03
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VI. Přehled a některé body zasedání Rady Obce Horní Suchá
a Zastupitelstva Obce Horní Suchá v roce 2003
Zasedání Zastupitelstva Obce Horní Suchá dne 16.12.2002
Sestavením rozpočtu obce na rok 2003 byl pověřen finanční výbor.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce, každý občan se s návrhem
mohl seznámit a vyjádřit se k němu. Projednání rozpočtu bylo stanoveno
na 10. 2. 2003. rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný – příjmy celkem činily 83 799 500Kč, výdaje celkem činily 83 799 500Kč.
Jednotlivé položky viz příloha č.104-03.
Poznámka: Rada obce se schází jednou za dva týdny, zasedání trvá
4–5 hodiny a probere se zhruba 10–20 bodů.
Převod kompetencí
K 31. 12. 2002 byly zrušeny okresní úřady. Některé úseky státní správy zůstaly a nebo byly převedeny na obec, jiné pro obec vykonávají určená
místa.
Příslušnost obce k úřadům: stavební – Horní Suchá, matriční – Horní Suchá, finanční – Havířov, katastrální – Havířov, pozemkový – Karviná, celní – Karviná, okresní soud – Karviná, vojenská správa – Ostrava.
Od 1. 1. 2003 vykonává po zrušení Okresního úřadu Karviná státní
správu pro Horní Suchou, Albrechtice, Těrlicko a Horní Bludovice kromě kraje také Magistrát města Havířova.
Jednotlivé odbory MmH a hlavní náplň jejich činnosti:
1)Odbor místního hospodářství
– dopravní úřad na úseku taxislužby
– pověřený silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy
2) Organizační odbor
– výkon civilní služby
– krizové řízení
3) Odbor životního prostředí
– ochrana ovzduší
– odpadové hospodářství
– vodní hospodářství
– ochrana přírody a krajiny
– ochrana zemědělského půdního fondu
– ochrana lesů a myslivost
– souhlas ke stavbám
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4) Odbor vnitřních věcí
– občanské průkazy a cestovní doklady
– státní občanství
– přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
– osvědčení o státním občanství
5) Odbor školství a kultury
– podklady pro rozpočty MŠ a ZŠ
6) Stavební úřad
– speciální stavební úřad
– státní památková péče
7) Odbor sociálních věcí
– dávky sociální péče
– dávky pro zdravotně postižené
– sociálně právní ochrana dětí
8) Živnostenský úřad
– průkazy a změny živnostenského oprávnění
9) Odbor dopravních evidencí
– registr silničních vozidel
– registr řidičů
– vydání a výměna řidičských průkazů
– vyřazení vozidla z provozu
Komplexní rozpis kompetencí viz příloha č.87-03 , Informátor č.1/03
viz příloha č.88-03.
Některé body zasedání Rady Obce Horní Suchá (dále jen RO) konaného
dne 2. ledna 2003 – první zasedání v roce
– Rada obce schvaluje smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní
Suchá s dopravcem ČSAD Karviná a. s. s úhradou dopravci 63 000,- Kč,
a s dopravcem ČSAD Havířov a. s. s úhradou 145 000,- Kč.
– Rada obce schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění
dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá v systému MHD Havířov, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a ČSAD Havířov a. s. s úhradou
dopravci 1 293 717,- Kč.
– Rada obce projednala a pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera
k jednání s realitní kanceláři VICTORIA CORPORATION ve věci prodeje nemovitosti – Kulturní dům, č. p. 1326, včetně přilehlých pozemků,
a taktéž pozemků v lokalitě finské domky – Podolkovice, u nichž je schválen záměr prodeje.
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Zápis z jednání RO a usnesení viz příloha č. 1-03(E).
Některé body mimořádného zasedání RO konaného dne 6. ledna 2003
– Rada obce projednala návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní
Suchá a firmou REACONT o pronájmu Kulturního domu, zpracovaný
právníkem obce JUDr. Promnou. Tento návrh obdržel každý člen rady
obce k připomínkování do příštího zasedání rady obce 16. ledna 2003.
Zápis z jednání RO a usnesení viz příloha č. 2-03(E).
Některé body zasedání RO dne 16.ledna 2003
– Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválení prodeje pozemků pč. 143/3 a 143/4 v kat. území Horní Suchá p. Hrošové za cenu 150,Kč/m2.
Poznámka: Na stavbu rodinného domu – parcela je proti smuteční síni.
– Rada obce projednala návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 28 (šatna herců) v objektu Kulturního domu v Horní
Suché Klubu hornických důchodců, a zároveň projednala možnost spolupráce mezi Obci Horní Suchá a touto organizací.
– Rada obce projednala návrh smlouvy o pronájmu Kulturního
domu firmě REACONT, a. s. s tím, že do smlouvy se zapracují následující body:
a) příjezdová komunikace bude geometrickým plánem oddělená od
zbývajícího pozemku a nebude dále pronajímána
b) veškeré služby související s provozem Kulturního domu si bude nájemce hradit sám.
c) movité věcí v Kulturním domě budou firmě prodány a nebudou
předmětem smlouvy o nájmu
d) dosavadní nájemci převzatí s nemovitostí uzavřou s Obcí samostatně smlouvy o nájmu jimi užívaných nebytových prostor a tyto prostory již nebudou předmětem smlouvy o nájmu uzavřené s firmou REACONT a. s.
– Rada obce se seznámila s potřebou sjednocení četnosti svozu a počtu popelnicových nádob u rodinných a finských domků v Horní Suché
a určení počtu osob pro přidělení popelnicové nádoby. Po bližším prostudování předložených materiálů Rada obce rozhodne o budoucím systému
svozu KO na svém příštím zasedání.
– Rada obce schválila finanční dar pro p. Ondřeje Brodu ve výší
6 000,- Kč na částečné pokrytí finančních nákladů spojených se sportovní
činnosti
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– Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválení poskytnutí daru
pro Těšínské divadlo – Polská scéna ve výší 24 000,- Kč.
– Rada obce schválila poskytnutí neinvestiční dotace TJ Důl František Horní Suchá ve výši 20 000,- Kč na provoz tohoto občanského sdružení.
Zápis z jednání viz příloha č.3-03(E).
Některé body zasedání RO dne 31. ledna 2003
– Rada obce rozhodla o stanovení následujícího systému svozu komunálního odpadu v popelnicových nádobách 110 l na území obce Horní Suchá takto:
1. Svoz na celém území obce bude sjednocen a jeho četnost bude 1× týdně.
2. Stanoviště popelnicových nádob budou:
a) u rodinných domků u každé nemovitostí se samostatným číslem popisným
b) u finských domků u každé bytové jednotky tzn. každé poloviny
domku
c) v lokalitě „Červené kolonie“ u každého vchodu
Počet nádob na stanovišti je stanoven dle počtu osob trvalé hlášených
na daném stanovišti takto:
1–4 osoby 1 ks
5–8 osob 2 ks
9–12 osob 3 ks
– Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválení
záměru prodeje obytných domů čp. 411 a čp. 412 včetně pozemků pč. 1292
v kat. území Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o tzv. Penzijní domy na ulici Stonavské.
– Rada obce schvaluje nabídku Ateliéru S2 zastoupeného Ing. arch. Josefem Starým na zpracování nového územního plánu obce Horní Suchá
za nabídkovou cenu 987 820,- Kč.
– Rada obce obdržela zpracovanou změnu č. 5 územního plánu obce
Horní Suchá předloženou Ing. arch. Starým, jednotliví členové rady obce
se s tímto materiálem seznámí do jejího příštího zasedání.
– Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce schválení členství obce
Horní Suchá ve Svazu měst a obcí České republiky.
Zápis z jednání viz příloha č.4-03(E).

14

Usnesení Zastupitelstva Obce Horní Suchá (dále jen ZO) dne 10. 2. 2003
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o jednáních RO
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočet obce na rok
2003 ve výši 83 799 500,- Kč. Podrobný rozpis schváleného rozpočtu je
uveden v příloze.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení dotací organizacím působícím v obci Horní Suchá a příspěvkovým organizacím obce takto:
Sdružení rodičů ZŠ česká Horní Suchá
Klub hornických důchodců
Dechová hudba Hasičanka
Ženský pěvecký soubor Šárka
Demokratická aliance Romů v ČR
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Český svaz chovatelů drobného zvířectva
TJ Dolu František Horní Suchá
Český Červený kříž
Polski Związek Kulturalno Oświatowy
Klub krojovaných horníků
Český zahrádkářský svaz ZO č. 16
Základní škola s pol. jaz. Vyučovacím
Základní škola česká (MŠ)
Oddělení MŠ při ZŠ s pol. jaz. Vyuč.
Skupina Matice školské při ZŠ s pol. jaz. vyuč.
Harcerstwo polskie RCz, szczep Sucha Górna
Farní sbor slezs. církve evang. a. v. v Havířově - Suché
Skupina Matice školské při MŠ polské
ZŠ česká
Základní organizace Českého svazu včelařů
CELKEM

19 000 Kč
400 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
9 000 Kč
60 000 Kč
1 500 Kč
95 000 Kč
1 500 Kč
90 000 Kč
5 000 Kč
3 500 Kč
15 500 Kč
12 000 Kč
3 600 Kč
7 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
47 000 Kč
3 000 Kč
400 000 Kč

V jednotlivých smlouvách o poskytnutí dotací budou konkretizovány akce, které budou dotovány z rozpočtu obce na základě předložených
a ověřených pokladních dokladů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků pč. 143/3 a 143/4
v kat. území Horní Suchá p. Monice Hrošové, Rudé armády 2964, Karviná-Hranice za cenu 150,- Kč/m2.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru pro Těšínské divadlo
ČeskýTěšín, Ostravská 67, 737 35 Český Těšín ve výši 24 000,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obytných domů čp. 411
a čp. 412 včetně pozemků pč. 1292 a 1293 v kat. území Horní Suchá. Pro15

dej shora uvedených nemovitostí bude realizován za následujících podmínek:
– možnost odkladu splátky kupní ceny na dobu až 3 let
– do doby zaplacení kupní ceny má obec Horní Suchá zástavní právo
– součásti kupní smlouvy bude oboustranně odsouhlasený harmonogram stavebních prací.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje členství obce Horní Suchá ve Svazu
měst a obcí České republiky.
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.5-03(E), č.6-03(E).
Některé body zasedání RO dne 13. 2. 2003
– Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a firmou
STAVIA – silniční stavby, a. s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky zastoupenou Jiřím Slívou, předsedou představenstva a Františkem
Kročilem, místopředsedou představenstva na „opravu propustku č. 3 MK
Lesní v Horní Suché“ na základě položkového rozpočtu, který tvoří součást této smlouvy o dílo. Dohodnutá cena díla činí 175 409,18 Kč.
– Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a firmou
STAVIA – silniční stavby, a. s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky zastoupenou Jiřím Slívou, předsedou představenstva a Františkem
Kročilem, místopředsedou představenstva na „přechod pro chodce na ulici Těrlická v Horní Suché“ na základě položkového rozpočtu, který tvoří
součást této smlouvy. Dohodnutá cena díla činí 40 870,81 Kč.
– Rada obce schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace
na stavební úpravy sociálního zařízení v Dělnickém domě dle zákona na
ochranu veřejného zdraví p. Ing. Vavříčkovi.
– Rada obce rozhodla o nutností zpracování celkové studie sálu Dělnického domu (osvětlení, topení, oprava parket, zlepšení akustiky).
– Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obci Horní Suchá,
Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem a firmou Atelier
S2 – Ing. arch. Josefem Starým, Hrabinská 10, Český Těšín na zpracování nového územního plánu obce Horní Suchá. Celková cena za dílo
byla stanovena 987 820,- Kč.
– Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 000,- Kč
na pokrytí výdajů spojených se sportovní činnosti Jana Kocura, Těrlická 6/ 971, Horní Suchá člena Klubu vodního lyžování a poskytnutí finančního daru ve výši 6 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených se sportovní čin16

nosti Petry Kocurové, Těrlická 6/971, Horní Suchá, člence Klubu vodního
lyžování. Darovací smlouva bude uzavřena s p. Josefem Kocurem.
– Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Obci Horní Suchá, zastoupenou starostou Ing. Janem Lipnerem a Farním sborem
Slezské církve evangelické a. v. v Horní Suché zastoupenou pastorem ThMgr. Januszem Kožušnikem o pronájmu kaple na pozemku par. č. 117/2
v kat. území Horní Suchá za účelem konání bohoslužeb. Dodatek mění bod
II smlouvy takto: pronajímatel přenechává do nájmu uvedenou nemovitost
na dobu neurčitou. Cena za pronájem je stanovená ve výši 1,- Kč ročně.
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.7-03(E).
Některé body zasedání RO dne 27.2.2003
– Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválení
prodeje bytových domů čp. 411 a č.p. 412 včetně pozemků pč. 1292 a 1293
v kat. území Horní Suchá Romanu a Ivě Vitošovým, Přímá 6/1285,
Horní Suchá za podmínek jenž byly schváleny zastupitelstvem obce na
jeho zasedání 10. 2. 2003.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy VS projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice na rekonstrukci komunikace „U Prodejny 2“. Předmětem nabídky je zpracování projektové
dokumentace v rozsahu:
– zaměření stávajícího stavu vč. vyhotovení podkladů
– zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a v podrobnosti projektu pro realizaci stavby, položkový rozpočet v CÚ 2003
– částečná inženýrská činnost – do podání žádosti o stavební povolení-nabídková cena je 33 600,- Kč, termín zpracování do 30. 4. 2003
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.8-03(E).
Některé body zasedání RO dne 13.3.2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy Beskydská stavební a. s.Vratimovská 83, Ostrava na úpravu podhledů v mateřské školce na ul. Stavební za cenu 63 811,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo 03/003 uzavřenou mezi objednatelem Obci Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem a zhotovitelem firmou VS projekt, s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem a Ing. Ivo Hejným. Předmětem smlouvy je zpracování projektové
dokumentace pro dílo „Rekonstrukce komunikace U Prodejny II v Horní Suché“ za celkovou cenu 33 600,-Kč.
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– Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválení
nabídky odkoupení akcii České spořitelny společností Global Brokers a. s.,
která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Tato společnost nabízí odkoupení 3200 akcii x 185,- Kč za jednu prioritní akcii.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o pronájmu nebytových
prostor mezi obcí Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a Klubem hornických důchodců Dolu František – občanské
sdružení, Horní Suchá zastoupeným p. Janem Bardoněm předsedou klubu. Pronajímatel přenechává nájemci nebytové prostory o výměře 45 m2
označené jako místnost č. 28 na dobu neurčitou s účinností od 15. 3. 2003
a s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Cena užívání pronajatých prostor je stanovená v roční výši 15 750,- Kč.
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.9-03(E).
Některé body zasedání RO dne 27. 3. 2003
– Rada obce schvaluje návrhy na sepsání nájemních smluv na byty
v majetku obce na základě následujících kritérií:
1. Žadatel má řádně podanou žádost dle platných kritérií pro podávání žádostí (Usnesení č. 23c / 96 a 89d / 96).
2. Rada obce přihlíží při schvalování návrhu na sepsání nájemních
smluv
– k podmínkám bydlení
– k délce žádosti
– k sociálním poměrům (přiměřenost příjmu k přidělovanému bytu)
3. V případě , že se jedná o schválení návrhu na sepsání nájemní
smlouvy žadatelem, jehož profese je pro obec přínosem, u kterého to vyžaduje zdravotní stav nebo sociální poměry, nepřihlíží rada k podmínkám
uvedeným v odst. 1 a 2 a může se žadatelem sepsat nájemní smlouvu na
byt přednostně.
4. Rozhodování dle odst. 3 je výlučně v pravomoci rady.
5. Těmito kritérií se bude rada řídit i v případě schvalování návrhu
na nájemní smlouvu na byty, které byly Obci Horní Suchá poskytnuty
jiným majitelem.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje návrhy na sepsání nájemních
smluv na byty v domě s pečovatelskou službou (DSP) v majetku obce dle
následujících kritérií :
1. žadatel má řádně podanou žádost s vyjádřením praktického lékaře
2. žadatel pobírá starobní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod
a dosáhl důchodového věku nebo pobírá plný invalidní důchod
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3. žadatel musí být schopný sebeobsluhy
4. rada obce přihlíží při schvalování návrhu na sepsání nájemních
smluv
– k podmínkám bydlení
– k vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatelek délce žádosti
5. Rada obce dále přihlíží k trvalému pobytu na území obce Horní
Suchá.
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.10-03(E).
Některé body zasedání RO dne 10.4.2003
– Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce schválit
rozpočtový výhled:
Rok 2004
Příjmy
Daňové příjmy
Neinvestiční dotace
Účelová dotace na příme náklady na vzdělání
Nedaňové příjmy
Dorovnání příjmů
Příjmy celkem

Kč
44 000
1 000
12 000
7 000
2 000
66 000

Výdaje
Běžné výdaje
Účelová dotace na příme náklady na vzdělání
Kapitálové výdaje
Stavební úpravy MK U Prodejny II
Úprava příst. chodníku k ČD
Úprava fasády PZŠ
Stavební úpravy MK Na Koutech
Oprava mostu ul. 6.srpna
Parkoviště ul. Těrlická
Plot u PZŠ
Hřiště u PMŠ
Fasáda domu čp. 424 (zateplení + ?)
Oprava KD
Rekonstrukce VO ul. Volontérská
Rekonstrukce zeleně na hřbitově
Sportoviště u sportovní haly
Úprava zahrady pro dům čp.424
Plynofikace kotelny PČR
Sadové úpravy v parku a okolí DSP
Využití areálu Dolu František pro bud.prům.zónu
Výdaje celkem

Kč
30 000
12 000
2 000
2 000
3 000
2 000
300
450
100
150
300
2 950
2 000
300
2 000
200
550
2 700
3 000
66 000
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Rok 2005
Příjmy
Daňové příjmy
Neinvestiční dotace
Neinvestiční dotace – školství
Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

Kč (tis.)
44 500
1 000
12 000
7 500
65 000

Výdaje
Běžné výdaje
Výdaje školství ze státního rozpočtu
Kapitálové výdaje
Stavební úpravy ul. Školní čp. 227
Zateplení ŠJ včetně výměny oken
Oprava stropu v ŠJ – kuchyně
Stavební úpravy v knihovně, včetně ÚT
Techn. infr.(lokal.Kouty,chodník MK Pěší-Sušanka,MK Lesní)
Kanalizace, čistírny odpadních vod
Revitalizace sídl. Chrost
Hasičská zbrojnice – přístavba
Využití Dolu František
Výdaje celkem

Kč
30 000
12 000
2 000
2 000
300
300
4 000
8 000
4 000
400
2 000
65 000

– Rada obce Horní Suchá revokuje usnesení č. 54 schválené dne
13. 2. 2003 takto:
Rada obce schvaluje ceny za užívání prostor smuteční obřadní síně
v Horní Suché na základě zákona č. 526/90 Sb. o cenách následovně:
		– pronájem smuteční obřadní síně za účelem smutečníh
		obřadu v pracovních dnech 800,- Kč
		– pronájem smuteční obřadní síně za účelem smutečního		
		obřadu sobotu, neděli a svátky 1 200,- Kč
		– pronájem smuteční obřadní síně za účelem vystavení zesnulého
		200,-Kč zajištění a provoz reprodukované hudby 100,- Kč
– Rada obce Horní Suchá bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy ul. Těrlická Mgr. Karly Wichrové o ukončení výkonu funkce ředitelky školy a současně ukončení pracovního poměru dne 27. 6. 2003.
– Rada obce Horní Suchá stanoví cenu nájemného v obecních bytech
na ul. Stavební – nástavba nad mateřskou školou (č.p. 1226) ve výši 35,- Kč
za 1 m2.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. 4/2003 uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
starostou Ing. Janem Lipnerem a zhotovitelem firmou DUKAN spol.
s r. o., Okrajová 4, Merkur – budova A, Havířov-Podlesí zastoupenou
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RNDr. Miroslavem Bielikem na rekonstrukci VO II. Etapa – Finské
domky v Horní Suché za cenu 643 335,- Kč včetně DPH.
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.11-03(E).
Usnesení ze zasedání ZO dne 14. 4. 2003
– Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
		– informace o jednáních rady obce
		– zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.2.2003
		– zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny
		ze dne 5. 3.2003
		– zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.4.2003.
– Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí daru ideální 1/30 pozemku
(PK) č. 174 v kat. území Horní Suchá od p. Józefa Palowského, Górki
Wielkie čp. 202, Polsko. Jedná se o část komunikace Na Pasekách.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje převzetí daru pozemku
p. č. 2854/2 v kat. území Horní Suchá od p. Marty Bajgerové, U Prodejny 5/245, Horní Suchá a pozemku p. č. 2931 od p. Vilmy Vrankové,
U Prodejny 316/7, Horní Suchá. Jedná se o části komunikace U Prodejny (II).
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje darovací smlouvy na převod drobného hmotného majetku:
Základní škola Horní Suchá, Těrlická 969 ............ 2 367 468,55 Kč
Základní škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá,
Těrlická 407 …………………………....................………. 1 209 742,27 Kč
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled:
Rok 2004
Příjmy
Daňové příjmy
Neinvestiční dotace
Účelová dotace na přímé náklady na vzdělávání
Nedaňové příjmy
Dorovnání příjmů
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Účelová dotace na přímé náklady na vzdělávání
Kapitálové výdaje
Stavební úpravy MK U Prodejny II
Úprava příst. chodníku k nádraží ČD

Kč
44 000
1 000
12 000
7 000
2 000
66 000
Kč
30 000
12 000
2 000
2 000
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Úprava fasády PZŠ
Stavební úpravy MK Na Koutech
Oprava mostu ul. 6.srpna
Parkoviště ul. Těrlická
Plot u PZŠ
Hřiště u PMŠ
Fasáda domu čp. 424 (zateplení + ?)
Oprava KD
Rekonstrukce VO ul. Volontérská
Rekonstrukce zeleně na hřbitově
Sportoviště u sportovní haly
Úprava zahrady pro dům čp.424
Plynofikace kotelny PČR
Sadové úpravy v parku a okolí DSP
Využití areálu Dolu František pro bud.prům.zónu
Výdaje celkem
Rok 2005
Příjmy
Daňové příjmy
Neinvestiční dotace
Neinvestiční dotace – školství
Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

3 000
2 000
300
450
100
150
300
2 950
2 000
300
2 000
200
550
2 700
3 000
66 000
Kč (tis.)
44 500
1 000
12 000
7 500
65 000

Výdaje
Běžné výdaje
Výdaje školství ze státního rozpočtu
Kapitálové výdaje
Stavební úpravy ul. Školní čp. 227
Zateplení ŠJ včetně výměny oken
Oprava stropu v ŠJ – kuchyně
Stavební úpravy v knihovně, včetně ÚT
Techn. infr.(lokal.Kouty,chodník MK Pěší-Sušanka,MK Lesní)
Kanalizace, čistírny odpadních vod
Revitalizace sídl. Chrost
Hasičská zbrojnice – přístavba
Využití Dolu František
Výdaje celkem

Kč
30 000
12 000
2 000
2 000
300
300
4 000
8 000
4 000
400
2 000
65 000

1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 pro rok
2003:
Příjmy
rozp.skladba
6409/3111
/4122
/8115

385 000
7 000 000
343 000
7 728 000
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Výdaje
rozp.skladba
3745/6121
6409/6126
2321/6126
2321/5169
3111/5171
3113/5331
3639/6141
3631/6141
3631/5171
3631/6121
6112/5137
6402/5364
6402/5366

385 000
-270 000
250 000
20 000
90 000
7 000 000
132 000
50 000
-150 000
150 000
15 000
24 000
32 000
7 728 000

– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí dotace TJ Dolu František ve výši 80 000Kč
– Zastupitelstvo obce souhlasí, aby Rada obce Horní Suchá prováděla
rozpočtová opatření po předchozím, projednání a doporučení finančním
výborem
– Usnesení Zastupitelstva obce Horní Suchá č. 4 ze dne 14. 4. 2003
k realizaci převodu akcií České spořitelny, a. s.:
Zastupitelstvo obce Horní Suchá k návrhu rady obce:
Bere na vědomí:
I. Předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu
akcií České spořitelny, a. s.
II. Schvaluje:
a) uzavření „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“ se společností Global Brokers, a. s. IČ : 61251208, se sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, čp. 2255, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7485 (dále jen „Obchodník“)
k vymezení podmínek pro uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“, na základě které dojde k prodeji 3200 ks prioritních akcií
na jméno vydaných společností České spořitelny, a. s. v zaknihované podobě, ISIN CZ0008023736 (dále jen „Akcie“), při zaplacení minimální
kupní ceny ve výši 185,- Kč za jednu Akcii, a dále k úpravě souvisejících
práv a povinností;
b) uzavření „Smlouvy o zastavení cenných papírů“ s Obchodníkem
o zřízení zástavního práva k Akciím ve prospěch Obchodníka k zajištění
jeho vymezených pohledávek;
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c) uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ s Obchodníkem, jejímž předmětem bude úplatný převod Akcií za podmínek vymezených „Smlouvou o uzavření budoucích smluv“;
d) opakované uzavírání „Smlouvy o převodu samostatně převoditelných práv“ s Obchodníkem, jejímž předmětem bude postoupení samostatně převoditelných práv spojených s Akciemi za podmínek vymezených
„Smlouvou o uzavření budoucích smluv“;
e) zřízení zástavního práva k Akciím ve prospěch Obchodníka podle
„Smlouvy o zastavení cenných papírů“, a to jeho registrací ve Středisku
cenných papírů (dále jen „SCP“);
f) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s Akciemi na majetkovém účtu obce v SCP ve prospěch obchodníka jako zástavního věřitele
podle „Smlouvy o zastavení cenných papírů“;
g) převod samostatně převoditelných práv spojených s Akciemi podle
„Smlouvy o uzavření budoucích smluv“ a „Smluv o převodu samostatně
převoditelných práv“, včetně práv evidovaných na majetkovém účtu obce
v SCP;
h) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s Akciemi na majetkovém účtu obce v SCP ve prospěch Obchodníka jako zmocněnce podle
„Smlouvy o uzavření budoucích smluv“ a „Smlouvy o úplatném převodu
cenných papírů“;
i) převod Akcií z majetkového účtu obce v SCP podle „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“ a „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“.
I. Deleguje:
Obchodníka nebo jím dále pověřenou třetí osobu, podle „Smlouvy
o uzavření budoucích smluv“, k zastupování obce na valných hromadách
České spořitelny, a. s., a to po dobu trvání „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“.
II. Ukládá:
a) zajistiti podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších
souvisejících dokumentů podle „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“;
b) kontrolovat plnění uzavřených smluv, zejména sjednaných platebních podmínek.
Zápis z jednání a usnesení viz příloha č.12-03(E), příloha č.13-03(E).
Některé body zasedání RO dne 24.4.2003
– Rada obce Horní Suchá stanovuje cenu nájemného v bytech v domě
zvláštního určení s pečovatelskou službou DPS II na 23,- Kč za 1m2.
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– Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce odkoupení těchto pozemků v kat. území Horní Suchá od p. Čechala Vlastimila
a Marcely, Pěší 6/24, Horní Suchá:
p. č. 39 výměra 2 082 m2 á 7,- Kč . . . . . . . . . . . . . . 14 574,- Kč
(PK) 436/1 výměra 602 m2 á 59,- Kč . . . . . . . . . . . 35 518,- Kč
celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 092,- Kč
Jedná se o pozemky pod chodníkem potok Sušanka – ul. Lipová.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o složení jistoty uzavřenou mezi DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, zastoupeným Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA
a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce pro účely přípravy podkladů k prodeji nemovitostí v areálu bývalého Dolu František ve výší 200 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje dohodu o provedení práce na
vedení kroniky obce za rok 2003 s Mgr. Josefem Běhanem, Dr. Glazera
1211/23, Horní Suchá od 1.5.2003 do 31.12.2003 za částku 15 750,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje výzvu ke zpracování veřejné zakázky dle § 49 a), zák. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších změn a předpisů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebně montážních prací pro stavbu „Chodník podél silnice II/475
v Horní Suché“.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje podmínky pro zpracování nabídky veřejné zakázky „Odkanalizování a čištění odpadních vod obce Horní
Suchá“. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu, který je určen zadavatelem dle studie
odkanalizování obce, zpracované firmou AGRO-EKO spol. s r. o., Ostrava-Vítkovice 02/2000.
– Rada obce Horní Suchá nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků tak jak jej navrhla OKD a. s., tzn. se směnou pozemků parc.
č. 308, 309, 310 , 440, 1546, 1546/1 v kat. území Horní Suchá ve vlastnictví obce Horní Suchá za pozemky PK 724, 725, 710/2, 996/2, 432, 434,
435/12 a 435/13 v kat. území Horní Suchá ve vlastnictví OKD, a. s., člen
koncernu KARBON INVEST, a. s., bez finančního vyrovnání. Rada
obce zároveň trvá na původním požadavku dle usnesení Zastupitelstva
obce, tzn. odkoupení pozemku parc.č. 34/1 v kat. území Horní Suchá
(park u Obecního úřadu) za cenu uvedenou ve znaleckém posudku.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o poskytování informačních a knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí na rok 2003
a smlouvu o dílo uzavřené mezi Regionální knihovnou Karviná, Kiro25

vova 2299, Karviná zastoupenou ředitelkou PhDr. Halinou Molinovou
a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou starostou Ing. Janem
Lipnerem.
– Rada obce Horní Suchá pověřuje starostu obce Ing. Jana Lipnera zahájit přípravu konkurzu a následně realizovat konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele Základní školy, ul. Těrlická 969, Horní Suchá. Rada obce
Horní Suchá stanoví tyto podmínky pro účastníky konkurzního řízení:
		– vzdělání a pedagogická praxe dle vyhlášky č. 139/1997 Sb.,
		o podmínkách odborné a pedagogické způsobilostí pracovníků
		a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
		– znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných
		právních předpisů z oblastí školství
		– občanská a morální bezúhonnost.
– Rada obce Horní Suchá pověřuje p. Káňovou Ivu funkcí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkurzní komise dle vyhlášky č. 72/2003 Sb.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu č. SME 5242 02 5207
o vypořádání podílu na nákladech energetického díla uzavřenou mezi žadatelem Obcí Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a dodavatelem Severomoravskou energetikou, a.s., 28. října,
Ostrava, zastoupenou Ing. Bohumilem Vinklerem, vedoucím oblastního
střediska Správy a rozvoje distribuční soustavy Ostrava. Jedná se úhradu
části nákladů pro vybudování kabelových rozvodů nízkého napětí pro lokalitu Kouty ve výši 81 842,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby „Světelného
a signálního zařízení (SSZ) na stávajícím přechodu pro chodce na ul. Stonavská – Osvobození“ do plánu investičních akcí, a současně o zadání
zpracování projektové dokumentace a o předložení tohoto projektu k posouzení finančnímu výboru.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla na základě posouzení statiky
domu č.p. 412 na ul. Stonavské ze dne 23.4.2003 požádat Stavební úřad
Obecního úřadu Horní Suchá o vydání rozhodnutí o odstranění stavby.
Poznámka: Po průtazích zaviněných Finančním úřadem Ostrava bylo
nutno přistoupit po dvou zimách k demolici penzijního domu (nejhorším
hospodářem je stát?).
– Rada obce Horní Suchá bere na vědomí návrh nové kupní smlouvy
na odkoupení Kulturního domu v Horní Suché a předkládá ji právníkovi
k posouzení
Zápis a usnesení z jednání viz příloha č.14-03(E).
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Některé body mimořádného zasedání RO dne 28. 4. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 10703/02 uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a zhotovitelem,
firmou UNIPS Ostrava, a. s., Pražákova 7, Ostrava-Mariánské Hory
zastoupenou Ing. Stanislavem Smugalou členem představenstva. Tímto
dodatkem se mění bod 5.1 zahájení stavby a konečný termín dokončení
díla, bod 5.7, kterým si objednatel vyhrazuje právo stanovit maximální
objem prostavěnosti a doplňuje se bod 7.9, který umožňuje zánik uzavřené smlouvy po termínu 30. 6. 2004
– Rada obce Horní Suchá schvaluje dopis vedení firmy UNIPS Ostrava a. s., Pražákova 7, Ostrava-Mariánské Hory zastoupenou Ing. Stanislavem Smugalou členem představenstva, který ve smyslu bodu 5.8.
smlouvy o dílo č. 10703/02 oznamuje možnost zahájení stavby „Sportovní hala ul. Těrlická na pozemku parc. č. 92 v kat. území Horní Suchá“
a stanovuje maximální objem prostavěnosti dle bodu 5.7 výše uvedené
smlouvy na 2 500 000,- Kč v roce 2003.
– Rada obce Horní Suchá se rozhodla přizvat p. Mgr. Apolonii Mrózkovou na další řádné zasedání konané dne 9. 5. 2003 v 7.30 hodin za
účelem projednání možnosti zlepšení vzájemné spolupráce mezi místními
organizacemi a základní školou s pol. jaz. vyučovacím v Horní Suché.
Zápis a usnesení viz příloha č.15-03(E).
Některé body mimořádného zasedání RO dne 5.5.2003
– Rada obce schvaluje smlouvu o zřízení přípojného bodu a poskytování služeb bezdrátového připojení k Internetu prostřednictvím sítě ERIDAN uzavřenou mezi TRONO GROUP s. r. o., vedená u Krajského
soudu v Ostravě oddíl C, vložka 13651, Slavíkova 1744, Ostrava-Poruba
zastoupenou p. Jiřím Forstem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou starostou Ing. Janem Lipnerem. Obsahem smlouvy je poskytování připojení k internetu recipročně za poskytnutí budovy v majetku
obce ke zřízení přípojného bodu, tzn. bez finančního plnění na obou stranách.
Zápis a usnesení viz příloha č.16-03(E).
Některé body zasedání RO dne 9. 5. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o výpůjčce objektu uzavřenou mezi půjčitelem Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
starostou obce Ing. Janem Lipnerem a vypůjčitelem Hasičským záchran27

ným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh,
zastoupeným mjr. Ing. Ivo Pietrem. Jedná se o vypůjčení objektu na
ul. Stonavské č.p. 412 v kat. území Horní Suchá na dobu od 21. 5. 2003
do 28. 5. 2003 za účelem zajištění cvičení jednotek HZS.
Poznámka: Bylo to cvičení jednotek integrovaného záchranného systému
Moravskoslezského kraje. Zúčastnili se ho hasiči a vojáci posádky z Hlučína, kteří tankem, na závěr cvičení, penzijní dům zbourali.
– Rada obce Horní Suchá zhodnotila novou situaci v záležitosti obytných domů č.p. 411 a č.p. 412 v kat. území Horní Suchá, jenž vznikla vydáním rozhodnutí o odstranění objektu č.p. 412. Po vyhodnocení situace
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit prodej
obytného domu čp. 411, pozemku parc. č. 1293 a odměřené části pozemku parc. č. 1292 vše v katastrálním území Horní Suchá. K tomuto bodu
rada obce Horní Suchá svolává mimořádné zasedání zastupitelstva obce
na den 19.5.200 v 16,30 hod. v hasičské zbrojnici.
– Rada obce Horní Suchá bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých
nákladů na vzdělávání na rok 2003 u základních škol v obci a doporučuje
finančnímu výboru řešit vzniklou situaci (nutnost dofinancování přímých
nákladů u ZŠ s pol. jaz. vyučovacím obcí) v rámci rozpočtu obce.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy P – PROJEKTA spol. s r. o., Junácká 1241/1, Havířov-Podlesí na zaměření
a zkreslení stávajícího stavu Dělnického domu v Horní Suché a ověření
stavu některých konstrukcí, za cenu 87 000,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá projednala s ředitelkou polské základní
školy p. Mgr. Apolonii Mrózkovou dosavadní a budoucí spolupráci této
školy s místními společenskými a sportovními organizacemi, českou základní školou a obcí Horní Suchá.
Zápis a usnesení viz příloha č.17-03(E).
Některé body mimořádné zasedání RO dne 19.5.2003
– Rada obce ve věci personálního obsazení ředitele Základní školy s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, Těrlická 407, okr. Karviná:
a) vzala na vědomí rezignaci Mgr. Apolonie Mrózkové na funkci
ředitele školy a její odchod do předčasného starobního důchodu ke dni
31. 8. 2003
b) rozhodla o konání konkurzního řízení na funkci ředitele této školy
c) stanovila požadavky konkurzního řízení pro veřejné oznámení
– vzdělání a pedagogická praxe dle vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilostí pracovníků a o předpokla28

dech kvalifikace výchovných poradců
– znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních
předpisů z oblastí školství
– občanská a morální bezúhonnost
d) pověřuje zaměstnance Obecního úřadu p. Káňovou Ivu funkcí tajemníka komise
e) schvaluje žádosti o nominaci jednotlivých členů konkurzní komise
– Rada obce ve věci personálního obsazení funkce ředitele Základní
školy, Horní Suchá, Těrlická 969, okr. Karviná:
a) jmenuje tyto členy konkurzní komise:
předseda: Ing. Karol Siwek, Obec Horní Suchá
členové: PaedDr. Svatopluk Novák, Magistrát města Havířova,
ZŠ Havířov
Mgr. Jarmila Bjačková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
PaedDr. Miroslav Bialoň, ČŠI
Mgr. Marie Karlovcová, ZŠ Horní Suchá
RNDr. Romana Bandíková, Obec Horní Suchá
b) navrhuje přizvání dalšího odborníka z hlasem poradním, nečlena
komise a to p. Mgr. Dagmar Regelová OROS PŠ Karviná
Zápis a usnesení viz příloha č.18-03(E).
Usnesení mimořádného zasedání ZO dne 19. 5. 2003
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje prodej domu č. p. 411,
pozemku parc. č. 1293 a části pozemku parc. č. 1292, která vznikne rozměřením pozemku v souladu s přílohou, vše v katastrálním území Horní
Suchá za dohodnutou cenu 400 000,- Kč Romanu a Ivě Vitošovým, trvale bytem ul. Přímá 6/1285, Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá deleguje místostarostu obce p. Josefa Žerdíka zástupcem obce Horní Suchá na valných hromadách DEPOS a. s. Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o spolupráci
mezi obcí Horní Suchá a obcí Lubomia (Polsko).
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje plán kontrolních akcí
kontrolního výboru obce Horní Suchá na rok 2003:
• Kontrola proběhlých inventarizací za rok 2002 se zaměřením na
provedení likvidace nepoužitelných zařízení a vyhotovení likvidačních
protokolů.
• Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
• Kontrola plnění usnesení ze zasedání rady obce.
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• Kontrola vyřizování připomínek z veřejných schůzí s občany.
• Kontrola plnění smluv uzavřených dle ustanovení a pokynů občanského zákoníku a obchodního zákoníku.
• Kontrola výběrových řízení a dodržování zákona č. 199/1994 Sb.
ve znění pozdějších změn.
Zápis a usnesení viz příloha č.19-03(E), příloha č.20-03(E).
Některé body zasedání RO dne 22. 5. 2003
– Rada obce Horní Suchá projednala koncepční záměr vedení kroniky obce, přizvala Mgr. Josefa Běhana na zasedání kulturní komise a zároveň pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera aby přizval nového kronikáře na poradu se zaměstnanci obecního úřadu.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy JUBAR,
spol. s r. o., Stonava 876 na úpravu komunikace u zdravotního střediska
a to částku 39 906,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje nabídku víceprácí v rámci stavby „Stavební úprava místní komunikace k RD ul. 6. srpna, včetně odvodnění“ v Horní Suché firmy STAVIA – silniční stavby, a. s., Střádalů
631/47, Ostrava-Kunčičky a to za částku 58 905,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje zadání veřejné zakázky „Chodník
podél silnice II/475 v Horní Suché“ firmy JUBAR, spol. s r. o., Stonava
876 a to za částku 2 095 372,70 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. 701/03 s firmou PROJEKTA spol. s r. o., Havířov-Podlesí, na zpracování projektové dokumentace oprav Dělnického domu na ul. centrum v Horní Suché
v rozsahu výměny stávající parketové podlahy v sálu, výměny stávajícího
podhledu sálu, návrh úprav svislých stěnových ploch pro zlepšení akustiky
sálu, provedení tepelné izolační vrstvy střešní konstrukce a řešení osvětlení v sálu ze cenu 80 325,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá souhlasí s vyplacením odměny při prvním odchodu do důchodu pro ředitelku základní školy v Horní Suché na
ul. Těrlické čp. 968 Mgr. Karlu Wichrovou ve výši 6 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. 1/03 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem starostou obce a Zdeňkem Skuplíkem, Nádražní 1021/121, Ostrava na demolici bytového domu čp. 412 na parc. č. 1292 v kat. území
Horní Suchá za cenu 230 000,- kč včetně DPH. Termín dokončení do
30. 6. 2003.
Poznámka: Je to Penzijní dům na ul.Stonavské, na který vinou nevyříze30

ných majetkoprávních vztahů musel být stavebním úřadem vydán demoliční výměr.
Zápis a usnesení viz příloha č.21-03(E).
Některé body zasedání RO dne 5. 6. 2003
– Rada obce Horní Suchá bere na vědomí tyto nabídky na zpracování projektové dokumentace „Odkanalizování a čištění odpadních vod obce
Horní Suchá“:
– HYDROPROJEKT CZ a.s., o. z. Ostrava, Varenská 49, Ostrava,
za cenu 598 500,- Kč
– Acon - technik a.s., U nové vodárny 901, Orlová-Lutyně, za cenu
635 250,- Kč
– Ing. Aleš R yšán, Vdovská 672/22, Ostrava-Muglinov, za cenu
754 340,- Kč
– AGRO – EKO spol. s r.o., Nerudova 24/38, Ostrava-Vítkovice,
572 250,- Kč
Rada obce pověřuje investorku obce p. Márii Sládečkovou vyhodnocením předložených nabídek a návrhů smluv o dílo na výše uvedenou akci.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. 20/05/2003
uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, ul. Sportovní 3/2, Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a firmou JUBAR,
spol. s r.o., Stonava 876, zastoupenou p. Vladimírem Bártem na stavbu
„Chodník podél silnice II/475 v Horní Suché“ za cenu 2 095 372,70 Kč
včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá jmenovala do konkurzní komise na obsazení funkce ředitele Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Horní
Suché, ul. Těrlická:
předseda: Ing. Karol Siwek, Obec Horní Suchá
členové: Mgr. Malyszová Marie, ZŠ Horní Suchá
Mgr. Roman Kaderka, ZŠ Havířov-Bludovice
Mgr. Jarmila Bjačková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Mgr. Kazimír Worek, ČŠI
Ing. Zbigniew Slowik, Obec Horní Suchá
Na jednáni konkurzní komise byl přizván další odborník s hlasem
poradním, nečlen komise Mgr. Dagmar Regelová, OROS PŠ Karviná.
– Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce ve věcí návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá:
schválit
– návrh změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá
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v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavení zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
– rozhodnutí o námitkách dle části IV. tohoto materiálu s tím, že námitkám IV/1, IV/2, IV/4, IV/6, IV/7 a IV/8 se nevyhovuje.
vymezit
– vymezit závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru
Horní Suchá v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), v platném znění, obsažený v části III. tohoto materiálu.
vzít na vědomí
– způsob vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek podaných
v rámci projednání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru
Horní Suchá, obsažený v části IV. tohoto materiálu
vydat
– v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno b) a i) zákona
č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/03 o regulativech územního rozvoje obce Horní Suchá (úplné znění) – se zpracováním závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá.
Zápis a usnesení viz příloha č.22-03(E).
Usnesení ze zasedání ZO dne 16. 6. 2003
– Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání rady obce.
– Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Horní Suchá za
rok 2002 bez výhrad a zároveň bere na vědomí zprávu auditora.
– Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků p.č. 39 za cenu
7,- Kč/m2 a PK (436/1) za cenu 59,- Kč/m2 v kat. území Horní Suchá od
p. Čechala Vlastimila a Marcely, Pěší 6/24, Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny č. 5 územního plánu sídelního úvaru Horní Suchá takto:
schvaluje
a) návrh změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá
v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavení zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob32

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
b) rozhodnutí o námitkách dle části IV-b. tohoto materiálu s tím, že
námitkám IV/1, IV/2, IV/4, IV/6, IV/7 a IV/8 se nevyhovuje.
vymezuje
– závaznou část změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), v platném znění, obsažený v části III. tohoto materiálu.
bere na vědomí
– způsob vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných v rámci
projednání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní
Suchá, obsažený v části IV. tohoto materiálu
vydává
– v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno b) a i) zákona
č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/03 o regulativech územního rozvoje obce Horní Suchá (úplné znění) – se zpracováním závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku
p. č. 104 a PK (552/26) v kat. území Horní Suchá (parkoviště polská škola) za cenu 150,- Kč/m2.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemků,
a to:
– podíl 1/10 p. č. 901/1
– podíl 1/4 PK (200/16)
vše v kat. území Horní Suchá.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá vyhlašuje záměr prodeje Kulturního domu v Horní Suché, ul. Parková čp. 1326/1 včetně pozemků, které
tvoří funkční celek.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo přemístění pomníku 4
popravených občanů Horní Suché z areálu Dolu František na jiné vhodné a důstojné místo.
Zápis a usnesení viz příloha č.23-03(E), příloha č.24-03(E).
Některé body zasedání RO dne 19. 6. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje „Smlouvu o zabezpečení úkolů
ochrany obyvatelstva“ uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, kraj33

ským ředitelem a Obcí Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipnerem,
starostou obce . Předmětem smlouvy je zabezpečení plnění úkolů ochrany
obyvatelstva v souladu s § 15 odst. 1 a 2 a § 23 zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zápis a usnesení viz příloha č.25-03(E).
Některé body zasedání RO dne 3. 7. 2003
– Rada obce schvaluje žádost UNIPS Ostrava a.s., Pražákova 7, Ostrava-Mariánské Hory o odsouhlasení změny ocelové konstrukce stavby
„Sportovní hala, ul. Těrlická na pozemku p.č. 92 v kat. území Horní Suchá“ dle smlouvy o dílo č. 10703/02 (SOD) ze dne 25. 11. 2002. Jedná
se o změnu OR systému ASTRON uvedeného v realizačním projektu na
ocelovou konstrukci firmy FERRMON, spol. s. r. o. s podmínkou, že
veškeré kvalitativní i kvantitativní požadavky na OK dané projektem budou splněny. Dále rada obce stanovila maximální objem prostavěností na
výše uvedené stavbě dle bodu 5.7 SOD s firmou UNIPS Ostrava a.s. na
10 000 000,- Kč včetně DPH v roce 2003.
– Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Horní Suchá a firmou DIGIS spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, Ostrava-Poruba. Předmětem
smlouvy je:
– Aktualizace katastru nemovitostí KÚ Horní Suchá včetně spojení
mapových listů a propojení SPI a SGI
– Tvorba uliční sítě a adresních bodů
– Koordinační a řešitelská podpora zahrnující drobné změny, úpravy, převody, grafické výstupy apod.
– Soutisk map KN a PK v měřítku 1:2000 včetně parcelních čísel
a čísel popisných.
Cena za provedení prací činí 53 550,- Kč včetně DPH.
– Rada obce pověřuje Ing. Petra Chlebika vypracováním projektové dokumentace na zateplení Domu s pečovatelskou službou I čp. 1306
v kat. území Horní Suchá.
– Rada obce vyřazuje na návrh konkurzní komise tyto uchazeče na
místo ředitele Základní školy ul. Těrlická 969, Horní Suchá :
– Mgr. Gustav Dytko, Ing. Lenka Smékalová a Ing. Alena Mojžíšová.
– Rada obce rozhodla o zadání energetického auditu budovy
čp. 407 – ZŠ s pol. jaz. vyučovacím firmě RICHTER – Projekční kancelář, Národní třída č. 1, Havířov-Město. Dále RO rozhodla o zadání
vypracování projektové dokumentace na technické řešení energetických
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úspor výše uvedené budovy firmě ELEKTROPROJEKTA Rožnov, a. s.,
B. Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm.
Zápis a usnesení viz příloha č.26-03(E).
Některé body zasedání RO dne 17. 7. 2003
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost firmy REACONT,
a. s., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava o odkoupení Kulturního
domu v Horní Suché v návaznosti na vyhlášený záměr obce o jeho prodeji
ze dne 19. 6. 2003 a doporučuje žádost k projednání Zastupitelstvu obce
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zápis konkurzní komise
o průběhu konkurzu na funkci ředitele Základní školy Horní Suchá, Těrlická 969, okres Karviná a požádala Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor školství o souhlas s jmenováním prvního kandidáta v pořadí
PaedDr. Jaromíra Zelníčka do funkce ředitele od 1. 8. 2003.
Zápis a usnesení viz příloha č.27-03(E).
Některé body zasedání RO dne 31. 7. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. Z 31 – S 21/03
uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a firmou STAVIA – silniční stavby, a. s.,
Střádalů 631/47, Ostrava Kunčičky zastoupenou Jiřím Slívou předsedou
představenstva na „Úpravu prostranství před Obecním úřadem v Horní
Suché – II. etapa“ za cenu 1 240 742,50 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů a se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje jmenuje PaedDr. Jaromíra Zelníčka, bytem Horní Suchá, 6. srpna
1277/18 do funkce ředitele Základní školy Horní Suchá, Těrlická 24/969,
okres Karviná s účinností od 1. srpna 2003.
– Rada obce Horní Suchá na návrh konkurzní komise k obsazení
funkce ředitele Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Horní
Suché, ul. Těrlická 407, okres Karviná vyřazuje z konkurzu z důvodu
nesplnění podmínek stanovených zřizovatelem Mgr. Gabriela Rosocha,
J. Karola 67a, Tarnowskie Góry.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje cenovou nabídku firmy VS projekt, s.r.o, Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice na zpracování projektové dokumentace na akce:
a) Rekonstrukce ul. Vnitřní za 88 578,- Kč včetně DPH
b) Úprava ploch před ZŠ za 42 210,- Kč včetně DPH
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c) Zřízení světelného signalizačního zařízení (SSZ) na stávajícím přechodu pro chodce ul. Stonavská – Osvobození a zřízení nového přechodu pro chodce přes ul. Stonavskou v prostoru křižovatky s ul. Chrost za
69 300,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce schválení poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Baník v Horní Suché ve výši
80 000,- Kč.
Zápis a usnesení viz příloha č.28-03(E).
Některé body mimořádného zasedání RO ze dne 8. 8. 2003
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzu
k obsazení funkce ředitele Základní školy s polským jazykem vyučovacím
v Horní Suché, Těrlická 407, okres Karviná a požádala Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor školství o souhlas s jmenováním navrženého kandidáta v pořadí Mgr. Bohdana Prymuse do funkce ředitele od
1. 9. 2003.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy číslo 5242035303 uzavřenou mezi Severomoravskou energetikou, a. s.,
28. října 152, Ostrava zastoupenou Ing. Bohumilem Vinklerem a Obcí
Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce. Předmětem smlouvy je závazek uzavření „Smlouvy o vypořádání
podílu na nákladech energetického díla“ – nová trafostanice a nadzemní
vedení NN ulice Volontérská a úhrady zálohy ve výši 50 000,- Kč
Zápis a usnesení viz příloha č.29-03(E).
Jednání finančního výboru dne 13. 8. 2003
Zápis viz příloha č.30-03(E).
Některé body zasedání RO dne 14.8.2003
– Rada obce Horní Suchá v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů a se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje jmenuje Mgr. Bohdana Prymuse, bytem Stonava 1033 do funkce
ředitele Základní školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Těrlická 407, okres Karviná s účinností od 1. září 2003.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy
s Policii ČR, správa Severomoravského kraje, 30. dubna 24, Ostrava na
dobu určitou, s navýšením smluvního nájemného o 15 %.
Poznámka: Jedná se o budovu bývalé české školy na ul.Stonavské.
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– Rada obce Horní Suchá bere na vědomí žádost společnosti REACONT, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava o předběžné stanovisko na budoucí možnost pronájmu objektů v lokalitě bývalého Dolu František (specifikovaných v dopise ze dne 6. 2. 2003) v případě, že obce tyto
objekty získá od s.p. DIAMO.
Zápis a usnesení viz příloha č.31-03(E).
Usnesení ze zasedání ZO dne 18. 8. 2003
– Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání rady obce.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje návrh kupní smlouvy na
prodej objektu občanské vybavenosti čp. 1326, na pozemku parc. č. 305
a nově odměřeného pozemku parc. č. 306/1 v katastrálním území Horní
Suchá dle geometrického plánu č. 1218 – 15/2003 ze dne 28. 7. 2003 ověřeného katastrálním úřadem v Karviné dne 4. 6. 2003 pod číslem 425/03
a geometrického plánu č. 1219 – 16/2003 ze dne 12. 8. 2003 ověřeného
katastrálním úřadem v Karviné dne 19. 8. 2003 pod č. 462/03 společnosti
REACONT Trade, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava-Moravská Ostrava za dohodnutou kupní cenu 3 600 000,- Kč.
Kupní cena bude uhrazena:
• 1 600 000,- Kč v den podpisu kupní smlouvy
• 2 000 000,- Kč zápočtem mezi prodávajícím a kupujícím za provedení rekonstrukčních prací na objektu čp. 1326
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace pro TJ dolu František v Horní Suché ve výši 80 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí ČR pro akci
„Plynofikace ul. Stonavská – Brigádnická II. etapa, Horní Suchá“. Poskytovatel podpory bude požádán o vyjádření k obsahu dopisu starosty
obce Ing. Jana Lipnera ve věci změny poměrů ovlivňujících rozhodnutí
občanů o využití plynofikace.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku
parc. č. PK (410) v kat. území Horní Suchá od Ludvíka a Engelberty
Sikorových, Stonavská 271/5, Horní Suchá za cenu:
• díl 1 o výměře 135 m2 za 59,- Kč za m2
• díl 2 o výměře 298 m2 za 7,- Kč za m2
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast Obce na veřejné dražbě nemovitostí podniku MILNEA s. p. v likvidaci, Blanická 1
čp. 383, Olomouc (pozemek parc. č. 518 v kat. území Horní Suchá o výměře 750 m2 za vyvolávací cenu 5 800,- Kč), avšak do maximální částky
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40 000,- Kč.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje neuvolněným členům další odměnu za I. pololetí roku 2003 ve výši 50 % jejich měsíční odměny.
– Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí zprávu finančního
výboru o čerpání a úpravě rozpočtu na rok 2003. Zároveň zmocňuje radu
obce Horní Suchá k vhodnému investování disponibilní částky z rozpočtu ve výši 7 200 000,- Kč a sledováním výkonnosti otevřeného podílového
fondu SPOROBOND. V případě poklesu hodnoty jednoho podílového
listu pod 1,48 rozhodne rada obce jak dál naložit s tímto finančním majetkem obce.
Zápis a usnesení viz příloha č.32-03(E) , příloha č.33-03(E).
Některé body zasedání RO dne 28. 8. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. 052/2003 uzavřenou mezi Obci Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a společnosti „KUMAN“,
spol. s r.o., Rudé armády 1451, Karviná – Hranice, zastoupenou p. Janem Kubánkem, jednatelem společnosti. Předmětem smlouvy je komplexní zhotovení díla „Zateplení DSP I. v Horní Suché“ za celkovou cenu
832 433,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá bere na vědomí žádost společnosti TYRE
Trade, s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava-Moravská Ostrava
o uzavření předběžné dohody na pronájem a budoucí prodej k podnikatelskému využití objektů v lokalitě bývalého Dolu František v Horní Suché.
Jedná se o objekt č. 32 – „nová elektrikářská dílna“, včetně přilehlých pozemků a objekt č. 124 – „vila zahradník“ rovněž včetně přilehlých pozemků. Smlouvy o budoucích smlouvách můžou být uzavřeny až po nabytí
uvedených objektů do majetku obce a vyhlášení záměru obce tyto nemovitosti prodat či pronajmout.
– Rada obce Horní Suchá schválila návrh smlouvy č. 1360008959
na první nákup podílových listů otevřeného podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., TRENDBOND – otevřený dluhopisový podílový fond na nákup podílových listů tohoto fondu za částku
2 100 000,- Kč.
Zápis a usnesení viz příloha č.34-03(E).
Některé body zasedání RO dne 11. 9. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. 15/03 uzavřenou mezi objednatelem obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem starostou obce a zhotovitelem VELK s. r. o., Pří38

má 6/1285, Horní Suchá. Předmětem smlouvy je nátěr střešní krytiny
Dělnického domu v Horní Suché na ul. Centrum za celkovou částku
154 429,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení Pro Euro, Široká 4, Havířov-Město ve výši 5 000,- Kč
Zápis a usnesení viz příloha č.35-03(E).
Některé body zasedání RO dne 25. 9. 2003
– Rada obce Horní Suchá projednala bez výhrad záměr ředitele Základní školy Horní Suchá, Těrlická 969, PaedDr. Jaromíra Zelníčka povolit výjimku z počtu dětí pro jednotlivé třídy mateřské školy a určit počet
dětí ve třídě na 25.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo č. ../03 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem starostou obce a p. Zdeňkěm Skuplíkem – DOZ , Nádražní
1021/121, Ostrava – Moravská Ostrava na akci „Oprava mostu MK2 na
ul. 6. srpna přes trať v obci Horní Suchá“ za celkovou cenu 186 111,- Kč
včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá projednala na žádost ředitele Základní školy, Těrlická 969, Horní Suchá Paed.Dr. Jaromíra Zelníčka tyto skutečnosti:
• rada obce souhlasí s možností zapojení částky „školné“ v roce 2003
pro nákup učebnic a do mzdových nákladů, a to zejména mezd zaměstnanců školy vybírajících „školné“
• přiznání částky 363 545,30 Kč podle odpisového plánu
• řešení problémů s nepravidelností přísunu dotací z obecního rozpočtu ZŠ. Rada obce schvaluje žádost o přidělování 1/12 každý měsíc s tím,
že upozorňuje ředitele na problémy, které mu tímto mohou vzniknout.
• možnost rozhodování ve věci přesunů finančních částek v rámci
rozpočtu – letos ne, příští rok zřejmě služby a energie.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla v souladu s komisionářskou
smlouvou s ING Nationale – Nederlanden o nákupu podílových listů za
částku 5 100 000,- Kč.
Poznámka: Rada obce se rozhodla investovat volné finanční prostředky.
Zápis a usnesení viz příloha č.36-03(E).
Některé body zasedání RO dne 9. 10. 2003
– Rada obce Horní Suchá schvaluje zadání provedení kabeláže na
stavbě „Spotovní hala“ na ul. Těrlické v Horní Suché firmě INSTEL
Elektro, s. r. o. za cenu do 60 000,- Kč bez DPH 5%.
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– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, Ostrava zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem kraje a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem starostou obce na zakoupení kalového čerpadla
a svítilny pro jednotku dobrovolných hasičů v obci za cenu 14 000,- Kč
včetně DPH.
Zápis a usnesení viz příloha č.37-03(E).
Některé body mimořádného zasedání RO dne 16. 10. 2003
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání zakázky „Dělnický dům
ul. Centrum v Horní Suché – oprava podhledu a podlahy sálu“ společnosti HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá za celkovou cenu
2 354 951,50 včetně DPH
Poznámka: Sál byl zdevastovaný, při rekonstrukci se kromě podlahy,
oken, stropu a rozvodů elektřiny řešila i jeho akustika.
– Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce schválení
Obecně závazné vyhlášky č. 1/03 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění OZV č. 3/01 ze dne 17.12.2001 ve znění OZV č. 3/02 ze dne 16. 12. 2002.
– Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit pověření starosty obce Ing. Jana Lipnera jednáním o bezúplatném převodu areálu Dolu František v Horní Suché do majetku
obce.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání projektové dokumentace
na rekonstrukci Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Horní
Suché takto:
• elektroinstalace: firma ELEKTROPROJEKTA Rožnov, a. s.,
B. Němcové 1720, Rožnov p. Radhoštěm
• zbylé projekční práce dle vypracovaného investičního záměru (zateplení budovy, výměna oken, školní hříště, rozvody TÚV):Ing. Petr
Chlebik, Pěší 2/444, Horní Suchá
Zápis a usnesení viz příloha č.38-03(E).
Usnesení ze zasedání ZO dne 20. 10. 2003
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí informace ze zasedání

rady obce.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí zprávu z jednání fi40

nančního výboru
3. Pro vyřešení nabídky daru pozemku parc. č. 253 v kat. území Horní
Suchá Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje starostu Ing. Jana Lipnera
k dalšímu jednání s cílem komplexního řešení dopravní obslužnosti v předmětné oblasti.

Poznámka: Jedná se o příjezdovou komunikaci ke třem rodinným domkům z ulice Hornosušská – k manželům Radovým.
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku
parc. č. 617/12 v kat. území Horní Suchá od p. Bernardety Waschut, Pogwizdów nr. 6, powiat Cieszyn, Polsko a p. Macieja Kani, Czerniakowska 203/ 25,
Warszawa, Polsko za cenu 100,- Kč za m2

Poznámka: Jedná se o pozemek přiléhající ke hřbitovu mezi ulicemi 6. srona a Chalupnická.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr prodeje finského domku na ul. Vnější č.p. 1041/3 v Horní Suché.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast na dražbě těchto nemovitostí:

• budovy č.p. 921
• pozemku parc. č. 180/1 a 180/2
• budovy bez čísla popisného na pozemku parc. č. 180/2
vše v kat. území Horní Suchá za maximální cenu 3 000 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje složení dražební jistoty.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku
parc. č. 179/0 v kat. území Horní Suchá v případě vydražení budovy
č. p. 921 a to za cenu uvedenou ve znaleckém posudku.
Poznámka: Jedná se o budovu bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

č. 1/03, kterou se mění OZV č. 3/01 ze dne 17. 12. 2001 ve znění OZV č. 3/02
ze dne 16. 12. 2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/03 o místním poplatku ze vstupného.
9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/03 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/03 o místním poplatku ze psů.
11. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/03, kterou se mění OZV č. 3/98 ze dne 1. 9. 1998 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj.
12. Zastupitelstvo obce Horní Suchá ruší Obecně závaznou vyhlášku
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č. 1/ 96 o místních poplatcích.
13. Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje starostu obce Ing. Jana
Lipnera jednáním o bezúplatném převodu areálu Dolu František v Horní
Suché do majetku obce.
14. Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje starostu Ing. Jana Lipnera jednáním o záměru nabytí do majetku obce nemovitosti parc. č. 267 a 268
v kat. území Horní Suchá včetně objektu č.p. 326 na ul. Centrum.

Zápis a usnesení viz příloha č.39-03(E), příloha č.40-03(E).

Veřejná schůze s občany dne 21. 10. 2003
Poznámka: Schůze se zúčastnili převážně účastníci stavebního řízení, které se týkalo kanalizace.
Zápis viz příloha č.41-03(E).
Některé body zasedání RO dne 23. 10. 2003
– Rada obce Horní Suchá revokuje usnesení č. 498 ze dne 9. 10. 2003
takto:
• Rada obce Horní Suchá schvaluje zadání provedení kabeláže na
stavbě „Spotovní hala na ul. Těrlické v Horní Suché“ firmě INSTEL
Elektro, s. r. o. za cenu 83 935,- Kč
– Rada obce Horní Suchá schvaluje vícepráce na stavbě „Sportovní
hala na ul. Těrlické v Horní Suché“ v celkové výši 736 320,- Kč včetně
DPH, a to v položkách ústřední topení, truhlářské konstrukce, montáž
vzduchotechniky a montáž měřidel a regulace topení, vše dle přílohy.
Zápis a usnesení viz příloha č.42-03(E).
Některé body zasedání RO dne 6. 11. 2003
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o věcném břemenu uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou a společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava, zastoupenou
Doc. Dr. ing. Miroslavem K ynclem, místopředsedou představenstva
a Helmutem Grygarčíkem, členem představenstva. Věcné břemeno se
zřizuje za úplatu ve výši 17 000,- Kč. Smlouva se týká užívání pozemků
v majetku obce v lokalitě finské domky – Podolkovice.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o rozšíření rozsahu prací na
stavbě Dělnického domu, ul. Centrum v Horní Suché – oprava podhledu
a podlahy sálu o tyto práce:
a) výměna oken za plastová, výrobce MEROPS spol. s r. o., Strojnic42

ká 374, Český Těšín za cenu 98 647,50 Kč včetně DPH
b) architektonické řešení dle NIKA ATELIER, Ing. Dagmar Smejkalová, Vršovců 49, Ostrava
– vstupní prostory k sálu dle přílohy
– akustický obklad stropu a stěn dle přílohy
– obklad čelní stěny jeviště a galérie laminem pod akustickým obkladem
– lemování jeviště a dveří
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o udělení pamětního listu a plakety těmto zasloužilým členům Polského svazu kulturně osvětového v Horní
Suché: Zyder Broniław, Lotter Alfred, Sztebel Bronisław, R ychlik Edward a Mackowski Jakub. Rada obce zároveň rozhodla o udělení pamětního listu a plakety p. Janinie Rzymanové, vedoucí souboru SUSZANIE
k 50. výročí vzniku tohoto souboru.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 3 000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody
v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko
ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě po projednání finančním
výborem.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání vypracování projektové
dokumentace Ing. Dagmar Vavříčkové, Junácká 1, Havířov-Podlesí na
stavbu „Vodovod ul. Volontérská a Na Koutech“ za cenu 216 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s cenovou nabídkou společnosti
ELEKTROPROJEKTA Rožnov, a. s., B. Němcové 1720, Rožnov pod
Radhoštěm na projekt vnitřních elektrorozvodů na stavbě „Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, Těrlická 407, okres Karviná, příspěvková organizace“ za cenu 74 000,- Kč bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo č. 3/PROOF-OÚ HS uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem, starostu obce a společnosti PROOF 99 s. r. o.,
Jarošova 1217/29b, Havířov-Šumbark, zastoupenou p. Simonou Zawadskou, jednatelkou společnosti, na provádění stavebně – montážních prací
na akci „Sportovní hala ul. Těrlická, Horní Suchá“ za cenu 197 389,- Kč
bez DPH. Zhotovitel provede dodávku materiálu a montážních prací systému EZS s přístupovým systémem ACCES a dodávku materiálu a montážních prací monitorovacího systému CCTV začleněného do systému
STA.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem
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starostou obce a společnosti SIS Spektrum, spol. s r. o., Dělnická 46, Havířov-Suchá na dodání LED výsledkové časomíry typ HD 14 GP 212 za
cenu 269 850,- Kč včetně DPH.
Poznámka: Jedná se o světelnou tabuli ve Sportovní hale.
– Na základě požadavku manželů Jaroslava a Dagmar Otteových,
bytem Vnitřní 57/1121 Horní Suchá, Rada obce Horní Suchá souhlasí
s připojením parcely č. 745 přes parcelu č. 177 v kat. území Horní Suchá
na místní komunikaci ul. Vnitřní v místě dle předloženého situačního
plánku a stanoví pro zřízení sjezdu podmínky uvedené v příloze.
Zápis a usnesení viz příloha č.50-03.
Některé body zasedání RO dne 25.11.2003
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o vyhlášení záměru budoucího
pronájmu nebytových prostor v nově budované sportovní hale na pozemku parc. č. 92 v kat. území Horní Suchá ul. Těrlická za účelem provozování fitness-centra, občerstvení a klubovny.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo č. K03535015 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem starostou a Elektroprojektou Rožnov, a. s., B. Němcové 1720,
Rožnov pod Radhoštěm zastoupenou Jaromírem Gajdou předsedou představenstva na vypracování projektové dokumentace akce „Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, Těrlická 407“ (vnitřní
elektrorozvody) za cenu 77 700,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo č. 3/2003 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing, Janem
Lipnerem starostou obce a Ing. Vavříčkovou Dagmar, U Stromovky
413/56, Havířov-Město. Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Vodovod na ul. Volontérské a Na Koutech v Horní
Suché“ za celkovou cenu 216 000,- Kč bez DPH.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o podání žádosti převedení správcovství „Bezejmenného potoka“ (LB přítok Sušanky) č.h.p. 2-03-01-071
v kat. území Horní Suchá z OKD Rekultivace, a.s. Havířov na obec Horní Suchá dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb., a vyhlášky č. 470/2001 Sb.
Zároveň Rada obce rozhodla o přejmenování tohoto toku na „Lesní“.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo č. 03/014 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem, starostou obce a společností VS projekt, s. r. o., Na Obvodu
45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem
a Ing. Ivo Hejným, jednateli společnosti na akci „Rekonstrukce ul. Vnitř44

ní v Horní Suché“ za cenu 88 578,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila v souvislosti s akci: „Rekonstrukce vtl plynovodu DN 500 Suchá – Albrechtice“ s umístěním vtl plynovodu – liniová stavba, do místních komunikací ul. 6. srpna (parc.č. 3024)
a ul. Volontérská (parc. č. 1761/10) – uložení napříč těchto komunikací
dle projektové dokumentace – bezvýkopovou technikou – protlakem, za
dodržení podmínek uvedených v příloze.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o možnosti poskytnutí finančního
daru (po obdržení dopisu Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 21. 11. 2003 a vyjádření finančního výboru ze dne 24. 11. 2003)
občanům dotčeným akcí „Plynofikace ul. Stonavská – Brigádnická“ v následující výši:
a) změna způsobu vytápění na zemní plyn – 20 000,- Kč
b) napojení na přípojku plynovodu 10 000,-Kč.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o poskytnutí finančního daru ve
výši 10 000,- Kč p. Josefu Kocurovi, Těrlická 6/971, Horní Suchá na částečné pokrytí nákladů soustředění ve vodním lyžování v Bělorusku Petry
Kocurové, trojnásobné Mistryně Evropy ve figurální jízdě.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o udělení pamětního listu těmto členům tanečního souboru SUSZANIE u příležitosti 50. výročí jeho
vzniku:
Leon Bulawa, Leonard Kozok, Beata Czendliková, Gražyna Wróblová, Barbara Mračnová, Marian Pilch, Renata Szczerbová, Mgr. Dorota
Smilowská, Barbara Weiserová, Jan Zyder, Józef Bajger.
Zápis a usnesení viz příloha č.51-03(E).
Mimořádné zasedání ZO dne 3. 12. 2003
1. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast na dražbě a následnou

dražbu obytného domu čp. 931 na pozemku parc. č. 57 v kat. území Horní
Suchá na ul. Lipové. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje složení dražební
jistoty.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje prodej finského domku na
ul. Vnější č.p.1041/3 na pozemku parc. č. 128 včetně součástí a příslušenství,
které tvoří elektropřípojka, přípojka vody a kanalizace, septik a oplocení,
a pozemky parc. č. 128 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 129 – zahrada,
vše v kat. území Horní Suchá paní Miladě Marcalíkové, Borovského 5, Havířov – Podlesí za cenu 250 000,- Kč.
3. Členům kontrolního výboru, nečlenům Zastupitelstva obce – p. Pavlu
Kolesárovi, p. Jiřímu Kwiczalovi, Mgr. Edvardu R ychlikovi a Ing. Bronislavu Kuczerovi za vzorný a obětavý výkon práce, byla Zastupitelstvem obce
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Horní Suchá schválena odměna za rok 2003 ve výši 600,- Kč každému.

Zápis viz příloha č.52-03(E).
Usnesení viz příloha č.59-03(E).

Některé body zasedání RO dne 4. 12. 2003
– Rada obce Horní Suchá doporučuje začlenit do rozpočtu na rok 2004
navýšení příspěvků poskytovaných základním školám v obci o finanční
prostředky na akce pořádané těmito základ. školami v následující výši:
• základní škola s polským jazykem vyučovacím 48 500,- Kč
• základní škola ul. Těrlická 91 500,- Kč
– Dále rada obce doporučuje zastupitelstvu obce snížit položku č. 5229
v kapitole 3319 „ostatní záležitosti kultury ze 400 000,- Kč na 300 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá projednala možnost uložení finančních
prostředků obce formou úvěrového trhu a pozvala zástupce společnosti
SMART Financial s. r. o., Sokolská 536/22, Olomouc na zasedání Zastupitelstva obce dne 15. 12. 2003.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
10703/02 uzavřené mezi Obci Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem starostou obce a společnosti UNIPS Ostrava, a. s.,
Pražákova 7, Ostrava zastoupenou Ing. Stanislavem Smugalou členem
představenstva a Ing. Jaroslavem Pacltem místopředsedou představenstva. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla stanovené článkem
VII.7.1. SoD na stavbě „Sportovní hala čp. 92, ul. Těrlická, Horní Suchá“
za provedení schválených víceprací na 26 751 392,14,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o odvozu odpadů uzavřené dne 8. 1. 1997 mezi Obci Horní Suchá, Sportovní
3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou a společnosti Depos
Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321, Horní Suchá zastoupenou Milošem
Kývalou, ředitelem. Dodatek se týká bodu IV. Cena a platební podmínky – zvýšení ceny za odvoz odpadů od 1. 1. 2004 dle přílohy.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení akce „zpevnění travnaté plochy v areálu zdravotního střediska v Horní Suché“ do seznamu
investičních akcí.
Zápis a usnesení viz příloha č.53-03(E).
Usnesení ze zasedání ZO dne15. 12. 2003
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o jednáních rady obce
– termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2004
– zápis z jednání finančního výboru č. 6 a7
46

2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočet obce na rok
2004 ve výši 96 241 000,- Kč. Podrobný rozpis schváleného rozpočtu je
uveden v příloze.
3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje odkoupení nemovitostí ve vlastnictví OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a. s. – bývalá ubytovna „US KORD“ při ul. Osvobození, Horní Suchá.
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje plán práce kontrolního
výboru na rok 2004.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odměnu členům finančního výboru, nečlenům zastupitelstva obce, za vzorný přínosný výkon své
funkce ve výši: Ing. Mariolli Wróblové 1 000,- Kč, Ing. Dagmar Kocurové 1 000,- Kč a Pavlíně Dostalové 800,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za rok 2003 ve výši 1/2 měsíční odměny.
Zápis viz příloha č.54-03(E), usnesení viz příloha č.58-03(E).
Článek „Stać ją inwestycje” – Glos Ludu 18. 12. 2003, viz příloha č.100-03.
Některé body mimořádného zasedání RO dne 15. 12. 2003
– Rada obce Horní Suchá schválila úhradu soudních poplatků (náklady za JUDr. Pavlu Promnou) ve výši cca 6 000,- Kč. Jedná se o soudní spor s manžely Czyžovými o výši nájemného za pozemky, na nichž byla
vybudována místní komunikace „Na Stavech“.
– Rada obce Horní Suchá vyhlásila podmínky pro poskytování grantů
na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá.
Do konkurzu lze přihlásit projekty zaměřené na aktivity a akce podporující zejména: kulturní a zábavnou činnost, divadelní tvořivost, hudební
činnost, všechny druhy tanečního zaměření, neprofesionální činnost výtvarnou, foto, amatérský film a video, výchovnou činnost, sportovní činnost a zájmovou činnost.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání veřejné zakázky „Provozování kotelen objektů v majetku obce a dodávka tepla včetně služeb
souvisejících s provozem těchto pronajatých zařízení“ společnosti PROENER GO TRADE s. r. o., K Zimovudce 364, Orlová.
Zápis a usnesení viz příloha č.55-03(E).
Některé body zasedání RO dne 18. 12. 2003
– Rada obce Horní Suchá schválila úpravu rozpočtu č. 5 předloženou
finančním výborem.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti JUBAR, spol. s r. o., Stonava 876 na stavbu „Horní Suchá – oprava vo47

dovodní přípojky na hřbitov“za celkovou částku 125 236,65 Kč včetně
DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti
STAVIA – silniční stavby, a. s., Střádalů 631/47, Ostrava-Kunčičky na
stavbu „Chodník v parku mezi vodním tokem Sušanka a domem s pečovatelskou službou“ za celkovou částku 74 626,30 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá zvážila cenovou nabídku Generali Pojišťovny, a.s., Bělehradská 132, Praha 2, na pojištění obecního majetku za roční
pojistné 55 760 Kč, a jelikož v této pojistné smlouvě není zahrnuto pojištění
vandalismu na hřbitově, rada obce tuto nabídku smlouvy zamítla.
– Rada obce Horní Suchá trvá na původním řešení podlahy v nově
budované sportovní hale, ul. Těrlická v Horní Suché, tj. že bude použita
pružná palubková podlaha DOR-SPORT uvedená v nabídkovém rozpočtu, včetně ceny.
– Rada obce Horní Suchá schválila provedení těchto více prací na
stavbě „Dělnický dům ul. Centrum v Horní Suché – oprava podhledu
a podlahy sálu“ společností Hornstav CZ , s. r. o., Chrost čp. 986, Horní
dle projektu arch. Dagmar Smejkalové. Přístupová chodba k sálu:
• dlažba (s čisticí zónou)
• podhled
• úprava topení (přeložení do pravého výklenku)
• obložení
• osvětlení (dělené na dvě části)
• venkovní dveře na terasu (dřevěné)
• vstupní dveře do restaurace (dřevěné)
s tím, že dodavatel předloží cenovou nabídku těchto prací.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o poskytnutí finančního daru ve
výši 4000,- Kč p. Oldřichu Brodovi, Stavební 8/1220, Horní Suchá za
příkladnou reprezentaci obce Horní Suchá a na částečné pokrytí výdajů
spojených se sportovní činností jeho syna Ondřeje Brody, špičkového plavce České republiky.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o poskytnutí finančního daru ve
výši 4 000,- Kč RNDr. Romaně Bandíkové, Volontérská 1282, Horní
Suchá na částečné pokrytí nákladů sportovní činností její dcery sl. Heleny
Bandíkové, která se věnuje aerobiku a vzorně reprezentuje obec Horní
Suchá.
– Rada obce Horní Suchá schválila:
a) „Smlouvu o nájmu tepelného zařízení za účelem jeho provozování
k zabezpečování dodávek tepelné energie“ uzavřenou mezi Obci Horní
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Suchá, Sportovní 2/3, Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipnerem,
starostou a společnosti PROENER GO TRADE s. r. o., K Zimovudce 364, Orlová zastoupenou ing. Liborem Pirochtou jednatelem ve výši
1 Kč/rok za předmět nájmu
b) „Smlouvu na dodávku tepelné energie z pronajatého tepelného zařízení“ za cenu 280 Kč/GJ, přičemž tato se skládá z:
1. proměnné části ceny tepla z tepelných zařízení závislé na ceně dodaného zemního plynu a činí: 215,00 Kč/GJ
2. fixní části ceny za provozování tepelných zařízení činí 65,- Kč/GJ
Cena celkem = 280,00 Kč/GJ
– Rada obce Horní Suchá schválila provedení architektonického návrhu (sál, chodba) na Dělnický dům, u. Centrum, Horní Suchá arch. Dagmar Smejkalové za cenu 12 000,- Kč včetně DPH.
Zápis a usnesení viz příloha č.56-03(E).
Některé body zasedání RO dne 31. 12. 2003
– Rada obce Horní suchá schválila dohodu o změně doby trvání pojištění k pojistné smlouvě č. 7400001031 uzavřenou mezi Kooperativa, pojišťovna a. s., Templová 747, Praha, zastoupenou Mgr. Petrem Kaňokem
a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem
starostou. Pojištění se prodlužuje na dobu neurčitou, tzn. jako pojištění
na dobu jednoho roku s automatickou prolongací.
– Rada Obce Horní Suchá schválila zásady hospodaření příspěvkových organizací – škol s účinností od 1. 1. 2004. Zásady a položkový rozpis příspěvku, poskytovaného těmto příspěvkovým organizacím obcí jsou
uvedeny v samostatné příloze.
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o zajištění zvláštní linkové dopravy na území Obce Horní Suchá uzavřenou mezi p. Jánem K ypúsem BUS s. r. o., Rudé Armády 651, Karviná-Hranice a Obcí Horní
Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou. Dopravce provozuje zvláštní linkovou dopravu, určenou pro přepravu dětí
do školy ve dnech školního vyučování 2× denně v období září–červen za
cenu 19,- Kč za 1 km. Trasa a termíny přepravy dětí jsou přílohou této
smlouvy
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území Obce Horní Suchá v systému MHD Havířov (linky 6 a 13) uzavřenou mezi ČSAD Havířov a. s.,
Těšínská 1297, Havířov-Podlesí, zastoupenou Ing. Václavem Brabcem
generálním ředitelem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou
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Ing. Janem Lipnerem starostou za následujících platebních podmínek:
do 25. 2. 2004 – 337 018,- Kč
do 10. 5. 2004 – 337 018,- Kč
do 10. 8. 2004 – 337 018,- Kč
do 10. 11. 2004 – 337 018,- Kč
Kapitálové dovybavení činí 125 532,- Kč
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na
území Obce Horní Suchá uzavřenou mezi ČSAD Karviná a. s., Bohumínská 1876/2, Karviná-Nové Město, zastoupen Ing. Boleslavem Ciencialou
generálním ředitelem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem starostou za následujících platebních podmínek:
do 15. 1. 2004 – 15 750,- Kč
do 10. 4. 2004 – 15 750,- Kč
do 10. 7. 2004 – 15 750,- Kč
do 10. 10. 2004 – 15 750,- Kč
– Rada Obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na
území Obce Horní Suchá uzavřenou mezi ČSAD Havířov a. s., Těšínská
1297/2b, Havířov-Podlesí zastoupen Ing. Václavem Brabcem předsedou
představenstva a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem za následujících platebních podmínek:
do 15. 1. 2004 – 20 897,- Kč
do 10. 4. 2004 – 20 897,- Kč
do 10. 7. 2004 – 20 897,- Kč
do 10. 10. 2004 – 20 897,- Kč
– Rada Obce Horní Suchá souhlasila s finančním vyrovnáním za
nájemné nebytových prostor v kulturním domě společnosti REACONT,
a. s., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava ve výši 101 561,- Kč vzájemným zápočtem pohledávek do 30. 6. 2004.
– Rada Obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce zařadit nákup nového vozu CAS 8 – DAEWOO AVIA D90 A 4×4 cisternová automobilová stříkačka do rozpočtového výhledu Obce Horní Suchá.
Zápis a usnesení viz příloha č.57-03(E).
VII. Naše obec – mapy
Známe ji opravdu dobře? Podívejme se na mapky. Zobrazují situaci
v roce 2003.
Příloha č.122-03.
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(Kronika 2003-fotogalerie na CD-adresář: „Horní Suchá ve fotografii“).
VIII. Euroregion
Naše obec je členem Euroregionu „Těšínské Slezsko“ – Regionálního
sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska.
Euroregion podporuje v pohraničních územích rozvoj zejména v těch-
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to oblastech činnosti:
– výměna zkušeností a informací při rozvoji regionu
– výměna zkušeností a informací z oblasti trhu práce
– spolupráce při územním plánování
– řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel
– řešení společných problémů ekologie a životního prostředí
– spolupráci při prevenci řešení důsledků živelních pohrom
– spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní
– rozvoj turismu a cestovního ruchu včetně rozvoje a dalšího zlepšování hraničního styku
– akce podporující rozvoj kultury, osvěty a sportu, zejména poskytování informací o jednotlivých aktivitách
– kulturní výměnu a péči o společné kulturní dědictví
– vzájemnou spolupráci záchranných a horských služeb na území Euroregionu
– spolupráci mezi školami a mládeží na území Euroregionu
IX. Co nového v obci na úseku investiční výstavby
Byty nad mateřskou školou na ulici Stavební
Téměř přesně jeden rok trvala stavba bytů nad českou mateřskou
školou na ulici Stavební. Kolaudace proběhla 10. dubna 2003 za účasti
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představitelů obce a účastníků stavby. Byty zde dostalo celkem 11 rodin.
Nejedná se, jak zdůraznil starosta obce ing. Jan Lipner, v podstatě o byty
pro sociálně potřebné a všichni mu při prohlídce dokončeného díla dali
za pravdu. Náklady na stavbu vzhledem ke složitému technickému řešení
vystoupily až na konečných 15 960 000 Kč.

Pohled do kuchyně jednoho z bytů
Byty od velikosti 0+1 do velikosti 3+1 mají nadstandardní velikost
podlahové plochy a celkové nájemné u bytu 2+1 bylo stanoveno na 3800Kč
měsíčně.
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Záběr z kolaudace jednoho z bytů (zleva: Ing.Chlebik,
Ing Šipula – starosta Albrechtic, A.Lotter – předseda finančního výboru)
Článek – Havířovsko 11. 4. 2003 – viz příloha č.48-03.
Druhý dům s pečovatelskou službou

Ing.Jan Lipner, starosta obce a další hosté při slavnostním otevření
domu s pečovatelskou službou II
13. května 2003 byl slavnostně předán do užívání již druhý dům s pečovatelskou službou pro starší občany.
První slouží občanům již čtyři roky. Proto obec rozhodla, že na tomto
domě s pečovatelskou službou I provede úpravy, hlavně zateplení vnějších
stěn.
Dům s pečovatelskou službou II byl vystavěn nákladem deset a půl
milionu Kč, když státní dotace činila 750 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Podle slov starosty obce ing.Jana Lipnera se jedná na delší dobu
o poslední investici do bytové výstavby v obci.
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Celkový pohled na dům s pečovatelskou službou II
Nové bydlení zde našlo 12 žen a dva muži. Většinou se přestěhovali
z bytů nižší kategorie. Mají zde ústřední topení, teplou a studenou vodu, sociální zařízení, mohou si tedy i ve vyšším věku dopřát zaslouženého pohodlí
v 11 bytech 0+1 a 1+1. Celkové nájemné – základní nájemné za 1m2 + zálohy na služby + vybavení – bylo u bytu 0+1 stanoveno cca 1500Kč měsíčně.
Další fotografie viz příloha č.44-03.
Článek s fotografií – Havířovsko 20. 5. 2003 – viz příloha č.43-03,
„W parku nad Suszanką“ – Głos Ludu 20. 5. 2003.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD-adresář: „DPS“).

Práce na zateplení domu s pečovatelskou službou I
Oprava kanalizace u bývalé polské mateřské školy
Vzhledem k tomu, že obec chce využívat pokud možno všechny stávající stavby, přikročila i k opravě kanalizace u domu č.p.424 – bývalé polské mateřské školy.
Opravu dodavatelským způsobem zajistila firma Skupin-Žídek z Horní Suché.
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Oprava kanalizace u bývalé polské mateřské školy
Rekonstrukce místních komunikací
Nákladem 2,5 mil. Kč byla upravena ulice 6. srpna včetně dešťové
a splaškové kanalizace. Stejně tak byly dokončeny práce na ulici U Prodejny a propustek na ulici Lesní.
Velmi očekávaná byla výstavba chodníku na ulici Dělnické z centra
obce směrem ke sportovnímu areálu TJ Důl František.

Stavbu chodníku provedla firma JUBAR – je vidět posunutí příkopu dále od vozovky
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Celá léta se chodilo na stadion TJ Důl František vlastně po silnici
za plného provozu
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Chodník na ulici
Dělnické“).
Sportovní hala
Obec se rozhodla, že pro své obyvatele vystaví sportovní halu. O státní
dotaci z ministerstva pro regionální rozvoj bylo rozhodnuto kladně, ale
stavba byla zahájena ještě v době, kdy peníze byly pouze schváleny a na
účtu obecního úřadu ještě nebyly. Dotaci na výstavbu sportovní haly zbrzdila byrokracie státních úředníků.
Článek – „Własna hala sportowa“ – Głos Ludu 21. 1. 2003 – viz příloha č.63-03.
Článek – „Státní úředníci zbrzdili výstavbu sportovní haly“ – Havířovsko 7. 10. 2003 viz příloha č.75-03.
Mnozí se domnívali, že koncem roku 2003 již bude hala hotová a bude sloužit svému účelu. Nestalo se, výstavba bude pokračovat a doufáme,
že bude dokončena v roce 2004.

Výstavba sportovní haly – září 2003
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Stavbu provádí ostravská firma UNIPS a. s. za cca 26 miliónů korun. Hala je dostatečně velká, celková plocha je 1515 m2.
V hale jsou i prostory, které bude moci obec pronajímat místním podnikatelům a výtěžek z pronájmu pomůže hradit značné provozní náklady
haly.
Slavnostní otevření se předpokládá v červnu 2004, uvedení do plného
provozu v září 2004.
Fotografie zachycuje stav prací na výstavbě sportovní haly v září
2003.
Demolice „Penzijního domu“
Penzijní domy č.p. 411 a 412 na ulici Stonavské mohly být i v současnosti chloubou naší obce. Nejsou a ani už nebudou. Jeden z nich se zřítil
m.j. také proto, že Finanční úřad Ostrava nedokázal za celý rok nemovitost prodat.

Psovod se psem prohledává budovu penzijního domu
Zachránit alespoň jeden z penzijních domů byl úkol pro radu obce.
Příloha č.66-03 – „Poddolovaný motel…“ – Právo 29. 5. 2003.
Článek „Dva problémy obec vyřešila“ – Havířovsko 7. 10. 2003, viz
příloha č.76-03.
Situace, že se jeden z Penzijních domů zřítil, byla Integrovaným záchranným systémem Moravskoslezského kraje využita k námětovému
cvičení pod názvem „Omega“.
Mimořádného cvičení, jehož námětem bylo zřícení stavby a zamoření
terénu neznámou látkou, která uniká z cisterny, se zúčastnili hasiči, zdravotníci, policie se psy a dokonce i armáda.
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Výsledek se nakonec dostavil, jeden z domů byl stržen.
Všichni účastníci byli ale velmi překvapeni tím, když ve vedlejším
domě začalo skutečně hořet. Devětasedmdesátiletý důchodce Miroslav L.
s takovým zájmem sledoval cvičení, že zapomněl na zapnutý vařič. Hasiči
ani teď nezaváhali, oheň uhasili a důchodce, který se nadýchal zplodin
z hoření, vyvedli.
Článek a foto „Za drugim razem“ – Głos Ludu 31. 5. 2003, „Požár
v sousedství nebyl v plánu” – Havířovsko 31. 5. 2003, viz příloha č.67-03.

Akce „OMEGA“ se zúčastnil i Sbor dobrovolných hasičů
z Horní Suché
O akci psaly nejen regionální listy ale i např. Právo, jehož poznámky
o tom, že se občanům havířovského předměstí naskytla unikátní podívaná… čtenáře velmi pobavily. V redakci žijí asi hodně pozadu a nesledují
vývoj, protože naše obec je již dávno (15 let) samostatná.
Další viz příloha č.67-03.
Fotografie z akce „Omega“ viz příloha č. 107-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Cvičení OMEGA-Penzijní domy“).
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Penzijní domy-stav
15. 3. 2003“).
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Parkoviště před obecním úřadem
Lidé si dlouho stěžovali na nedostatek parkovacích míst před Obecním
úřadem v Horní Suché. Také návštěvy, které přijely k jednání na obecní
úřad nebo účastníci pohřbu, neměli na zaparkování vozidel dostatek místa. Vše se vyřešilo výstavbou a rozšířením parkoviště.

Při výstavbě parkoviště před obecním úřadem došlo k porušení vodovodu k domu s pečovatelskou službou a OÚ
Článek „Poszerzają parking“ – Głos Ludu 4. 10. 2003, viz příloha
č.111-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Parkoviště před
OÚ“).
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Nové sadové úpravy na hřbitově
Je hodně obyvatel v obci, kteří proto, že zde mají své blízké, chodí na
hřbitov hodně často.

Úpravy hřbitova vyzařují klid – dodala firma D. Křižánek z Albrechtic
Jistě se všem líbí nové sadové úpravy, které obec, prostřednictvím
svých zaměstnanců a dodávek od firmy, na hřbitově provádí.

Nová zeleň s lavičkami, opravené oplocení, vstupní branka…
Je to místo posledního odpočinku, udržujme ho v čistotě a klidu, určitě to v budoucnu oceníme.
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Zaměstnanci obecního úřadu R. Moldrzyk a T. Staniowski při opravě branky
Další fotografie viz příloha č.108-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Hřbitov“).
Rekonstrukce sálu v Dělnickém domě
Obec, jako vlastník Dělnického domu, rozhodl o jeho rekonstrukci.
V první fázi se oprava týkala sálu. Práce provedla firma Skupin – Hornstav z Horní Suché. Výsledný dojem je velmi pěkný.
Vzhledem k tomu, že Dělnický dům již patří v obci k historickým budovám, si nejen sál ale i celá jeho budova rekonstrukci zaslouží. Spokojeni
budou i občané, protože plesy a jiné velké společenské akce mohou uskutečnit ve skutečně krásném prostředí v centru obce.
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X. Obecní knihovna
Obecní knihovna, jejímž zřizovatelem je Obec Horní Suchá, sídlí na
ulici Sportovní č.227.
Knihovna je rozdělena na dvě jazykové části, českou a polskou. Další
členění je podle věku čtenářů a obsahového zaměření knihovního fondu.
Vedoucí v obecní knihovně je Anna Pilchová, kterou zaměstnává
obec.
K 31. 12. 2003 evidovala knihovna 15 988 knihovních jednotek, v tom
4 466 knih naučné literatury a 11 522 knih krásné literatury.
Dotace zřizovatele na nákup knihovního fondu činila v roce
2003 123 963 Kč, z toho na nákup časopisů 15 863,50 Kč. Celkem bylo
zakoupeno v tomto období 764 svazků ve složení:
– 239 svazků naučné literatury pro dospělé
– 410 svazků krásné literatury pro dospělé
– 22 svazků naučné literatury pro mládež
– 93 svazků krásné literatury pro mládež
V témže období knihovna odebírala pravidelně 30 titulů časopisů.
Kromě hlavní činnosti knihovna uspořádala 14 vzdělávacích a výchovných akcí. Jednou nejzdařilejších byla beseda pro 1. stupeň základní
školy se spisovatelkou Markétou Zinnerovou.
Knihovna uvádí také příjmy ze základní činnosti v celkové výši
1965 Kč:
– zápisné 340 Kč (platí pouze čtenáři bydlící mimo obec Horní
Suchá)
– upomínky 1018 Kč
– náhrada ztracených knih 437 Kč
– použití faxu občany 170 Kč
K 31. 12. 2003 měla knihovna 466 čtenářů, z toho 293 čtenářů do 15
let. Všichni dohromady navštívili knihovnu 3280krát a uskutečnili celkem 17 432 výpůjček, v tom 5 153 výpůjček naučné literatury pro dospělé,
7 462 výpůjček krásné literatury pro dospělé, 1 131 výpůjček dětské naučné literatury a 2 986 výpůjček dětské krásné literatury. Z celkového počtu
výpůjček činily výpůjčky periodik 7 559.
Obecní knihovna je metodicky řízena Regionální knihovnou v Karviné a spolupracuje s ostatními knihovnami v republice. Ze 40 požadavků
čtenářů na obstarání titulů z jiných knihoven jich knihovna vyřídila 38.
V knihovně jsou dva počítače, jeden slouží k evidenci (v současné době
je v počítači katalog českých knih, katalog polských knih je před dokonče63

ním), druhý je připojený k Internetu a všichni návštěvníci knihovny jej
mohou za úplatu využívat (57 Kč za jednu hodinu).
Celkové finanční náklady na knihovnu činily za rok
2003 922.705 Kč.
Knihovna obohacuje kulturní život v Horní Suché. Slouží občanům
obce kvalitním výběrem naučné i krásné literatury a časopisů pro dospělé
i děti, nabídkou informací pro čtenáře, a to jak v českém tak i polském
jazyce.
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XI. Obyvatelstvo
Podle evidence obyvatelstva byl v obci k 1. 1. 2003 tento stav:
Muži:		
1 801
Ženy:			
1 857
Chlapci do 15-ti let:
381
Dívky do 15-ti let:
331
Celkem:
4 370
Poznámka: Dalších asi 60 občanů jsou cizí státní příslušníci a v evidenci nejsou uvedeni.
Průměrný věk obyvatel v obci byl 38,2 roků.
Podle evidence obyvatelstva byl v obci k 31. 12. 2003 tento stav:
Muži:		
Ženy:			
Chlapci do 15-ti let:
Dívky do 15-ti let:
Celkem:

1 826
1 848
402
345
4 421

Narození v roce 2003:
Chlapci:
Dívky:

21
13

Úmrtí v roce 2003:
Muži:		
Ženy:			

19
23

Sňatky uzavřené v roce 2003 na obecním úřadě:

12

První narození v roce 2003 – 13. 1. 2003 – Eva Němcová.
Nejstarší občankou v roce 2003 byla Růžena Bajerová, roz. Ivanová – nar. 9. 8. 1906.
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Nezaměstnanost v obci v jednotlivých měsících roku 2003
Poznámka.: (EAO) – ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Uchazeči celkem
Leden: 461
Únor: 467
Březen: 464
Duben: 455
Květen: 439
Červen: 454
Červenec: 453
Srpen: 461
Září: 463
Říjen: 455
Listopad: 449
Prosinec: 454

EAO celkem
2 043
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071
2 071

66

Míra nezaměstnanosti
22,56%
22,55%
22,40%
21,97%
21,20%
21,92%
21,87%
22,26%
22,36%
21,97%
21,68%
21,92%

Srovnání a rozšíření údajů o obyvatelstvu v obci dle „Sčítání lidí, domů
a bytů v roce 2001
Vzhledem k tomu, že poslední celostátní sčítání lidí, domů a bytů proběhlo již v roce 2001 a v žádné z kronik obce nebylo zveřejněno, uvádím
ho v kronice za rok 2003.
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu:
Obyvatelstvo celkem:
		z toho ženy
Muži: svobodní
		ženatí
		rozvedení
		ovdovělí
		nezjištěno
Ženy:svobodné
		vdané
		rozvedené
		ovdovělé
		nezjištěno
2. Obyvatelstvo podle věku:
Z celkového počtu
0–4.
223
5–14
500
15–19
321
20–29
718
30–39
512
40–49
711
50–59
595
60–64
185
65–74
362
75+nezjištěno
243

4370
2192
931
1017
146
62
22
693
999
158
316
26

4370 bylo ve věku:
5,1%
11,4%
7,3%
16,4%
11,7%
16,3%
13,6%
4,2%
8,3%
2,3%
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání:
Obyvatelstvo 15-leté a starší
Z toho: bez vzdělání		
		základní včetně neukončeného
		vyučen a střední odborné bez maturity
		úplné střední s maturitou		
		vyšší odborné nástavbové		
		vysokoškolské		
		nezjištěné vzdělání		
4.Obyvatelstvo podle národnosti:
Z celkového počtu 4370 se hlásilo k národnosti:
		české
2940
		moravské
43
		slezské
23
		slovenské
202
		romské
4
		polské
1013
		německé
1
		ukrajinské
2
		vietnamské
1
5.Obyvatelstvo podle náboženského vyznání:
Z celkového počtu 4370 bylo
		věřících
2077
Z toho:
		církev římskokatolická		
		církev československá husitská
		církev evangelická		
		pravoslavná církev		
		nábož. spol. Svědci Jehovovi		
		bez vyznání		
		nezjištěné vyznání		
6.Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity:
Z celkového počtu 4370 bylo ekonomicky
		aktivních
2071
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3647
25
1094
1443
732
90
208
55

67,3%
1%
0,5%
4,6%
0,1%
23,2%
0,02%
0,04%
0,02%

1492
13
10
3
40
2044
249

47,39%

V tom:
		zaměstnaní
1646
		nezaměstnaní
425
Z toho:
		pracující důchodci
50
		ženy na mateřské dovol. 39
Ekonomicky neaktivní celk. 2240		
Z toho:
		nepracující důchodci
1061
		žáci,studenti,učni
739
Osoby s nezjišť.ekonom.akt.
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7.Ekonomicky aktivní podle odvětví:
Obyvatelstvo
Ekonomicky aktivní
Z toho:
		zeměď.,lesnictví,rybolov
		průmysl
		stavebnictví
		obchod,opr. mot.vozidel
		doprava, pošta, telekomun.
		veř. správa, obrana, soc. zab.
		školství, zdravotn.,
		veterinární a sociál. činn.
8.Vyjíždějící do zaměstnání a škol:
Celkem
Z toho:
		v rámci obce
		v rámci okresu
		v rámci kraje
		do jiného kraje
vyjíždějící do zaměstnání
denně mimo obec
žáci vyjíždějící denně
mimo obec
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79,48%
20,52%
3,04%
2,37%
51,26%
47,37%
33,00%

4370
2071

47,4%

31
756
108
232
106
95

0,7%
17,3%
2,5%
5,3%
2,4%
2,2%

176

4%

1501
274
945
175
46
1076
286

18,26%
63,00%
11,66%
3,06%

9. Počty domácností podle typu domácnosti:
Bytové domácnosti
1567
V tom:
		s 1 hospodařící dom.
1422
		se 2 a více hosp. dom.
145
Hospodařící domácnosti
1748
V tom:
		s 1 cenzovou dom.
1722
		se 2 a více cenz. dom.
26
Cenzové domácnosti
1775
V tom:
		úplné rodiny
1023
		z toho se závislými dětmi
478
		neúplné rodiny
241
		z toho se závislými dětmi
142
		nerodinné domácn.
42
		domácn.jednotlivců
469
10. Domovní fond:
Domy úhrnem
Z toho domy obydlené
Z úhrnu obydl.domů:
		rodinné domy
		bytové domy
domy podle vlastnictví:
		soukromých osob
		obce, státu
Svaz bytových družstev
Domy postavené do:
		1919
1920–1945
1946–1980
1981–2001

990
940
799
135
619
8
0
87
78
630
141

8,8%
7,8%
63,6%
14,2%

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení:
Domy úhrnem
940
Z toho podle podlaží:
		1–2
906
96,38%
		3–4
33
3,51%
70

		5+
Počet domů vybavených:
		příp. na kanal. síť
		vodovodem
		plynem
		ústřed. topením

0
307
939
587
659

12.Bytový fond:
Byty úhrnem
V tom:
byty obydlené
		z toho:
		v rodinných domech
		v bytových domech
byty neobydl. v obydl. domech
byty neobydl. v neob. domech
z toho podle důvodu:
		obydlených přechodně
		sloužící k rekreaci

1656
1567

94,63%

977
585
39
50

62,35%
37,33%

10
2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu:
Obydlené byty úhrnem
1567
Z toho podle právního důvodu užívání:
		ve vlastním domě
609
38,86%
		v osobním vlastnictví
6
0,38%
		nájemní
804
51,31%
		člena byt. družstva
1
0,06%
Z úhrnu podle počtu obytných místností v bytě:
		1 místnost
181
		2
603
		3
447
		4
195
		5+
130

11,55%
38,48%
28,53%
12,44%
8,30%

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení:
Obydlené byty úhrnem
1567
Byty podle vybavení:
		plyn v bytě
988
63,05%
71

		vodovod v bytě
1534
		vlastní splach. záchod
1501
		vlastní koupelna, sprch. kout 1418
		ústřední topení
1073
		etážové topení
75
Průměrný počet osob/byt
2,77
Průměrný počet na obytnou místnost:
		8+m2
1,03
Průměrný počet obytné
plochy na byt
48,78 m2
Průměrný počet
obytné plochy na osobu
7,48
Průměrný počet
obytných místností na byt
2,71

72

97,89%
95,79%
80,49%
68,47%
4,79%

Významná životní jubilea občanů Horní Suché v roce 2003:
V tomto roce oslavilo celkem 30 občanů naší obce významná životní
jubilea.
Jubilantům osmdesátiletým a starším chodí popřát s kyticí a malým
dárkem členové kulturní a sportovní komise.

Za kulturní a sportovní komisi přišli p.Wichrové (na snímcích je
jubilantka uprostřed) gratulovat p. B. Richterová – členka komise
a p. J. Žerdík – místostarosta, předseda komise
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XII. Z činnosti některých organizací působících na území obce
VO KSČM slavila Mezinárodní den žen
7. 3. v sále Dělnického domu přivítal organizátor u příležitosti MDŽ
hlavně své příznivce – ženy. S přáním zdraví, osobní a rodinné pohody,
poseděli, pozpívali a hlavně vzpomínali na staré zlaté časy.
Oslavy Mezinárodního dne žen 8. 3. 2003 v Kulturním domě Dolu
František
Kulturní a sportovní komise obce se dohodla s Klubem hornických důchodců Dolu František a společně připravili oslavu v kulturním domě.
Organizátoři byli překvapeni ještě dříve než oslava začala, obrovským
zájmem, takže mnozí návštěvníci odešli, protože pro ně nezbylo místo.
Všechny uvítal a pozdravil místostarosta Josef Žerdík. Program moderoval hlasatel radia KISS Morava Jiří Basta.
Vlastní program zahájil ženský pěvecký sbor „Šárka“. Velmi bouřlivě byly přivítány děti z české i polské mateřské školy, líbilo se i vystoupení
starších žákyň a mažoretek, předtančení standardních tanců předvedl taneční klub Floduráček z Havířova. Vystoupení souboru „Suszanie“ bylo
plné veselí a pohody. To, že často vystupují doma i v zahraničí je vidět na
jejich profesionálním přístupu. „Smolaři“ jsou již tradiční a osvědčenou
kapelou na akcích obce, ani tentokrát nezklamali.
Vstupné pořadatel nevybíral a o občerstvení se postarala nově rekonstruovaná kavárna kulturního domu.
Hlavně ženy a dívky se těšily na módní přehlídku firmy ROYAL paní
Gorecké. Ženy sledovaly hlavně modely, mužská část spíš modelky.
Pohodové odpoledne mělo spád a jediné co je třeba vyřešit, je dostatek
míst pro všechny návštěvníky.
Článek – Havířovsko 10. 3. 03 – viz příloha č.49-03.
Oslavy Svátku práce
Základní organizace KSČM Horní Suchá připravila oslavy Svátku
práce na 1. květen. Oslavy se uskutečnily v areálu zahrádkářů a moc se
všem přítomným, mladým i těm dříve narozeným, líbily.
Kromě hudby k poslechu i k tanci mohli účastníci shlédnout vystoupení tanečního kroužku UNO MIX, účastnit se různých atrakcí, soutěží pro děti i dospělé, bylo připraveno kolo štěstí. Na akcích pořádaných
místními komunisty vždy láká skvělá domácí kuchyně.
74

XIII. REFERENDUM o vstupu České republiky
do Evropské unie
Referendum se konalo ve dnech 13. 6. 2003 od 14.00hod. do 22.00hod.,
a 14. 6. 2003 od 8.00hod. do 14.00hod.
Otázka v referendu zněla: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika
stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“
Obecní úřad připravil v české základní škole 4 hlasovací místnosti.
Výsledky referenda v obci:
Celkový počet oprávněných voličů
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet odevzdaných platných hlasů
Z platných odevzdaných hlasů „ANO“
Z platných odevzdaných hlasů“NE“

3422
1577
1576
1532
1131
401

100%
46,08%
99,93%
97,20%
73,82%
26,17%

Pro porovnání uvádím celostátní výsledky referenda:
Poznámka: procentní výsledky se týkají hlasujících občanů.
– pro vstup do EU hlasovalo 3 446 758 občanů, tj. 77,33%
– proti vstupu do EU hlasovalo 1 010 448 občanů, tj.22,67%
– celková účast voličů byla 55,21%.
Referendum o vstupu do Evropské unie – Právo 16. 6. 2003, viz příloha č.68-03.
Převaha hlasů proti vstupu do EU se projevila ve 33 obcích v celé ČR,
nejvíce hlasů proti bylo v Županovicích na Jindřichohradecku – 75%,
v Třeštici na Jihlavsku – 74% a v Těchařovicích na Příbramsku – 71%.
Ve čtyřech obcích skončilo referendum nerozhodně.
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XIV. Neděle s biskupem
V neděli 17. 8. celebroval mši svatou v našem římskokatolickém kostele
světící biskup ostravsko – opavské diecéze František Václav Lobkowicz.
Součástí mše bylo vysvěcení části oltáře.
Jak řekl kněz Miroslav Kazimierz, slova poděkování patří i naší obci,
která je příznivě nakloněna potřebám kostelních investic. I při této příležitosti pomohl částkou 100 000Kč, při celkové investici 250 000Kč.
Článek „Niedziela z biskupem“ – Głos Ludu 19. 8. 2003, viz příloha
č.109-03.
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XVI. Některé podniky a firmy působící na území obce
Skládka DEPOS Horní Suchá, a.s.
Naše obec patří mezi ty obce, na jejichž katastru se nachází řízená
skládka. Jedná se především o komunální odpad a to o úctyhodné množství – 100 000 tun za rok.
Firma sídlí na Solecké ulici č.181/321.

Skládka firmy Depos Horní Suchá, a.s.
Kromě ukládání odpadu zřídil majitel skládky, firma Depos, elektrárnu, která spaluje bioplyn vznikající na skládce. V roce 2002 skládka „vyrobila“ 393 4777 kilowatthodin elektrické energie, které dodala za
úplatu do rozvodné sítě.
Kromě nakládání s odpady firma provádí vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamiony.
Článek – „Dwie role wysypiska“ – Głos Ludu 22.5.2003 – viz příloha
č.65-03.
Firma BEFRA
Desáté výročí založení a podnikání v Horní Suché oslavila firma BEFRA ELEKTRONIC. Původně to byl společný podnik firem Befra Elektronic GmbH a OKD a. s. Důl František. Od roku 2001 převedly OKD
svůj podíl na Befru a ta se tak stala 100% vlastníkem. Hlavní sídlo má
firma v Německu nedaleko Stuttgartu.
Firma svou činnost postupně mění a rozšiřuje. Od původních řídících
systému a kabelových úseků pro doly, k vývoji a výrobě elektroniky, montáži přístrojů. Firma má vlastní konstrukční kancelář.
V současnosti firma zaměstnává 140 pracovníků, kteří pracují ve
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starších výrobních prostorách ale i ve dvou nových halách, které mají po
všech stránkách skutečně evropské parametry.
Že firma prosperuje je jasné z toho, že neustále hledá další zaměstnance.
Firma AGROTEC Truck
Na území obce, na ulici U lékárny působí firma od roku 2002. Nabízí zde prodej vozidel IVECO a vše co s tím souvisí. Nabízí vozidla od 2,9
do 48 tun celkové hmotnosti.
VD SLUŽBA s. r. o.
Firma má padesátiletou tradici, je předním evropským výrobcem
prskavek. V devadesátých létech firma zaměstnávala až 100 lidí a svými
výrobky zásobovala celou Evropu. V současnosti má firma 10 zaměstnanců.
Od roku 2002 prodává firma i zábavnou pyrotechniku. Úplnou novinkou ve výrobním programu jsou Kanadská krbová polena – uměle
vyrobená polena, která mají vysokou vyhřívací schopnost. Jedno poleno
hoří až dvě hodiny a v krbu nahradí klasické dřevo.
Všechny produkty firmy je možno najít v prodejně na ulici Černá
cesta č.919.
Firma AGADAN
Jako první v Horní Suché uvedla do provozu tepelné čerpadlo. Firma sídlí v areálu bývalého Dolu František a zabývá se výrobou Eurooken
a sběrných kartáčů.
Další foto viz příloha č.106-03.

Vrt pro tepelné čerpadlo před budovou firmy
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Tepelné čerpadlo“).
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Firma KARIMPEX a.s.
Firma je aktivní v mnoha oblastech. Nabízí pohonné hmoty, oleje,
plastická maziva, asfaltové výrobky, topné oleje, autokosmetiku a autochemii, průmyslové chemikálie, petroleje, technické benzíny a další produkty toho typu.

Benzínová čerpací stanice firmy Karimpex, a. s. na Parkové ulici
v Horní Suché

Čerpací stanice LPG firmy Karimpex, a. s. na Parkové ulici v Horní Suché
Dnešní společnost je také výhradním prodejcem důlních strojů a náhradních dílů pro ČR vyráběných v ZZM S. A. Zabrze v Polsku.
Firma START
Firma Start- spol. s r. o. sídlí v Horní Suché na ulici Dělnické č.1342/1.
Firma produkuje plastová okna a dveře a její majitel vlastní družstvo stol79

ního tenisu Start Horní Suchá.
Firma má pobočku v Praze, dalších 12 poboček po celé republice, jednu v Polsku ve Wroclawi a jednu na Slovensku v Žilině.
Majitel firmy pan Zlámal s obcí v žádném směru nespolupracuje.
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XVI. Zemědělství
Kdysi zemědělská obec Horní Suchá se v tomto směru značně změnila. Počet lidí, který se zabývá zemědělskou, po případě lesnickou či rybářskou činností, je mizivý a činí pouze 0,7% z celé ekonomicky činné populace.
V roce 2003 zůstaly pouze dvě zemědělské firmy – pan Siwek a pan
Drabik.
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XVII. Školství v obci
Zemětřesení ve školství v obci
Vzhledem k tomu, že se ze zákona všechna školská zařízení stala
k 1. 1. 2003 příspěvkovými organizacemi řízenými obcí, došlo také k jejich optimalizaci.
Spojily se tři dřívější organizace – česká mateřská škola, česká základní škola, školní jídelna a vytvořila se jedna příspěvková organizace
s právní subjektivitou. Proto k 1. 1. 2003 zaniklo aktivní místo ředitelky
mateřské školy a paní Malírzová odešla do důchodu.
S koncem školního roku 2002/2003, po mnoha letech práce ukončila
činnost ředitelka české základní školy Mgr. Karla Wichrová a ředitelka základní školy s polským jazykem vyučovacím Mgr. Apolonia Mrózková.
Článek „Horní Suchá zřejmě drží republikový primát“ – Havířovsko
12. 8. 2003, viz příloha č.82-03.
Česká základní škola
Na konci školního roku 2002/2003 byly statistické údaje o základní
škole tyto:
Název školy: Základní škola Horní Suchá, Těrlická 969
Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969
Právní forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace
IČO: 75029324
Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČO: 00575917, Sportovní 3/2, Horní Suchá
Ředitel: Mgr. Karla Wichrová
Datum zařazení do sítě škol: 24. 1. 1996, 1. 1. 2003
Součásti školy: školní družina, mateřská škola, školní jídelna
Počet tříd základní školy:
18
		z toho na 1. stupni
10
		na 2. stupni
8
Celkový počet žáků na základní škole:
411
		z toho na 1. stupni:
232
		na 2. stupni:
179
Průměrný počet žáků ve třídě:
		na 1. stupni:
23
		na 2. stupni:
22,5
Počet oddělení školní družiny:
2
Počet žáků ve školní družině:
45
Počet tříd v mateřské škole:
3
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Počet dětí v mateřské škole:
Počet zaměstnanců základní školy:
Počet pedagogických pracovníků v základní škole:
Počet provozních zaměstnanců v základní škole:
Počet vychovatelek ve školní družině:
Počet pedagogických pracovnic v mateřské škole:
Počet provozních zaměstnanců v mateřské škole:
Počet provozních pracovnic ve školní jídelně:

75
51
23
7
2
6
2
11

Škola si pro školní rok 2002/2003 stanovila tyto výchovně vzdělávací
záměry:
– výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování
– využívat aktivizujících a alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních zvláštností žáků tak, aby docházelo k plnění vyučovacích cílů vlastní poznávací prací žáků
– dokončit estetické úpravy školního prostředí
– spolupracovat s rodiči při prevenci sociálně patologických jevů
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
K posílení odborných znalostí vyučujících a hlavně k získání nových
poznatků z oblasti metodické práce přispěly kurzy a semináře v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
– oblast cizích jazyků – ( jazykový kurz angličtiny pro pokročilé – p. Cihelková, kurz anglického jazyka – p. Domesová a Kuchařová, seminář
Oxford University Press p. Nadymáčková, angličtina na jazykové škole – p. Nadymáčková )
– oblast informatiky – (informační gramotnost – 13 učitelů, školení
koordinátorů pro výuku informatiky – p. Kuchařová, školení MS Office – hospodářka)
– odbornost –(jak učit přírodovědu – p. Štyxová, Brodová, Vydrová,
zdravotní tělesná výchova – p. Havlásková, barevné zpívání – p. Straková, Adamusová, moderní metody výuky – p. Straková, Adamusová)
– bezpečnost a hygiena práce ve škole – (školení „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Požární ochrana“ – p. zástupkyně ředitele Karlovcová, vedoucí mateřské školy p. Richterová a p.Chlupová a Nadymáčková, seminář „Pracovně právní vztahy“ – zástupce ředitele p. Karlovcová,
okresním metodikem tělesné výchovy byly p. Havlásková, školení k prevenci drogových závislostí a sociálně patologických jevů absolvovala výchovná poradkyně p. Chalupová, ředitelka školy absolvovala pětidenní
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seminář k právní subjektivitě školy)
Kompletní Výroční zpráva o činnosti české základní školy viz příloha
č.114-03.
Zápis do 1.tříd
Pro školní rok 2003/2004 proběhl zápis do 1. tříd v české základní
škole 6. a 7. února 2003. Bylo zapsáno 44 žáků.
Dětský karneval
Česká základní škola uspořádala 3. dubna v kulturním domě dětský
karneval. O zábavu pro více než 100 masek se staral Nogol BEND. Také
tombola měla své kouzlo, hlavně pro ty, na něž se usmálo štěstí.
Program plný her a zábavy uváděla a řídila Mgr. M.Štyxová. Spokojeni byli i rodiče, kteří téměř zaplnili sál kulturního domu.
Na karneval přispěla i obec a sdružení rodičů.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Dětský karneval“).
Školní ples
Sdružení rodičů při české základní škole uspořádalo 21. 2. v prostorách
Kulturního domu bývalého Dolu František v Horní Suché „Školní ples
2003“. Všichni rodiče i přátelé školy se výborně bavili až do ranních hodin.
Volba MISS školy
Volba MISS je jednou z oblíbených soutěží žáků české základní školy.
Soutěž se uskutečnila 28. 5. v Dělnickém domě. Spolužáci po třech disciplínách – představení se, volná a módní přehlídka – vybrali MISS sympatie. Stala se jí Nikol Suchánková z 6.A. Potom moderátorka programu
Mgr. Pavla Slámečková oznámila výsledky soutěže pro rok 2003.
2. vicemiss – Helena Bandíková
1. vicemiss – Kristýna Kremerová
MISS školy – Nikol Suchánková
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Miss na české ZŠ“).
Adopce zvířete
Žáci celé školy udělali finanční sbírku a za vybrané peníze, získané
částečně i sběrem druhotných surovin, adoptovali v ZOO Ostrava Siamanga (primát). Vybrali celkem 14 500Kč.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Adopce zvířete v ZOO
Ostrava“).
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Beseda se spisovatelkou
Na besedě se spisovatelkou Markétou Zinnerovou se sešli žáci školy
v tělocvičně. Jejich otázky se týkaly její tvorby a také práce na scénářích
jejích děl.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Beseda se spisovatelkou M.Zinnerovou“).
Den Země
24. duben je v kalendáři uveden jako Den Země. Žáci školy tento den
oslavili prací – uklízeli kolem školy, hrabali listí, starali se, aby životní
prostředí kolem nich bylo krásnější a zdravější.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Den Země“).
Ředitel české základní školy PaedDr. Jaromír Zelníček
Jmenován do funkce ředitele české základní školy na ulici Těrlická 969 byl na základě výsledku konkurzu PaedDr. Jaromír Zelníček od
1. 8. 2003.

Čtyřicetiletý PaedDr. J. Zelníček vystudoval Pedagogickou fakultu
v Ostravě. Naposledy pracoval jako učitel na gymnáziu v Havířově.
V Horní Suché bydlí od roku 1992.
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Na konci školního roku 2002/2003 byly statistické údaje o základní
škole tyto:
Název školy: Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Sídlo školy: Těrlická ulice č.407, Horní Suchá
Právní forma: Od 1. 1. 2003 příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČO: 00575917, Sportovní 3/2, Horní Suchá
Ředitel: Mgr. Apolonia Mrózková
Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 2000, 1. 1. 2003
Součásti školy: školní družina, mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Spádová škola pro obce: Stonava, Albrechtice, Těrlicko
Počet tříd základní školy:
7
		z toho na 1. stupni
3
		na 2. stupni
4
Celkový počet žáků na základní škole:
89
Počet oddělení školní družiny:
1
Počet žáků ve školní družině:
19
Počet tříd v mateřské škole:
1
Počet dětí v mateřské škole:
20
Počet pedagogických pracovníků v základní škole:
12
Počet provozních zaměstnanců v základní škole:
8
Počet vychovatelek ve školní družině:
1
Počet pedagogických pracovnic v mateřské škole:
2
Počet provozních zaměstnanců v mateřské škole:
1
Jednotlivé ročníky se učí podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j. 16847/96 pro školy s polským jazykem vyučovacím.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
– počítačové kurzy
5
– anglický jazyk
2
– zdravotní tělesná výchova
1
Kompletní Výroční zpráva o činnosti základní školy s polským jazykem vyučovacím viz příloha č. 120-03(E).
Zápis do 1. tříd
Pro školní rok 2003/2004 proběhl zápis do 1. tříd základní školy s polským jazykem vyučovacím 11. 2. 2003. Bylo zapsáno 6 žáků.
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Ředitel základní školy s polským jazykem vyučovacím Mgr.Bohdan
Prymus
Z konkurzu na ředitele základní školy s polským jazykem vyučovacím
vyšel vítězně 48-letý Bohdan Prymus ze Stonavy, bývalý šéfredaktor „Naszej Gazetki“.
Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě – aprobace polský jazyk
a občanská výchova, ale nikdy na škole neučil.
Na polské škole v té době nebylo místo a tak nastoupil jako pedagogický pracovník v Domě pionýrů a mládeže v Českém Těšíně. V základní
škole, kromě praxe, kterou vykonal v Horní Suché a Českém Těšíně, ještě
nepracoval.
Článek „Nie ma naczelnego, jest dyrektor“ – Głos Ludu 16. 8. 2003, viz
příloha č.84-03.
Místo pedagoga zaměnil za místo novináře v „Głosie Ludu” a „Naszej Gazetce”.
Spolupráce základní školy s polským jazykem vyučovacím s základní
školou s gymnáziem v Lubomii a Syrynii
V květnu 2003 čtyřicítka žáků 7.–9. ročníku v doprovodu svých učitelů navštívila své přátele v polské Lubomii a Syrynii. Bylo to už páté jejich setkání.
Spolupráce škol navazuje na spolupráci naší obce s těmito obcemi
v Polsku.
První setkání škol se uskutečnilo v Hradci nad Moravicí a už tam
se ukázalo, že vůbec spojuje nejen společný jazyk ale i společná historie
regionu.
Bohatý program – představení na gymnáziu v Syrynii, návštěva muzea – byl zakončen diskotékou. Po ní si všichni slíbili, že budou ve vzájemných návštěvách pokračovat.
Článek z Glosu Ludu viz příloha č.46-03.
Žáci základní školy s polským jazykem vyučovacím v soutěží
„MISS Glosu Łudu“
Mezi uchazeči o titul „Wybieramy miss i mistera“, kterou vyhlásil list
Głos Ludu, byli i žáci polské základní školy z Horní Suché Beata Chlup
a Michal Weiser.
Foto z Glosu Ludu viz příloha č.47-03.
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100 let základní školy s polským jazykem vyučovací a 80 let polské
mateřské školy
Polská základní škola oslavila v květnu roku 2003 100 let od otevření
tzv. „červené budovy“. V ní se dnes učí žáci 1.–5. postupného ročníku.
80. výročí slaví i polská mateřská škola.
Žáci 1. i 2. stupně polské základní školy i děti z polské mateřské školy
k jubileu připravili v budově školy slavnostní program. Oslavy se uskutečnily 15. května.
Oslavy měly slavnostní ráz a k jejich úspěchu patřilo i setkání bývalých žáků a zaměstnanců se současnými žáky a zaměstnanci.
Článek-Głos Ludu 10.5.2003-viz příloha č.45-03.
Oslavy Dne dětí
Oslavu Dne dětí uspořádaly obě základní školy společně 27. 5. tak, že
mladší žáci závodili u základní školy s polským jazykem vyučovacím v atletice a starší žáci hráli fotbal na hřišti české základní školy.
Na výsledcích asi nezáleželo, hlavně, že byli všichni spokojeni s průběhem.
Základní škola s polským jazykem vyučovacím je rozezpívaná,
roztančená, divadelní…
Žáci školy se v roce 2003 účastnili aktivně akcí pořádaných obcí,
MK PZKO i v sousedních obcích.
Mimo hlavní náplň, kterou je výuka a výchova se žáci školy zúčastnili soutěží a olympiád v polském jazyce, v anglickém jazyce, v matematice, v hudbě a zpěvu a také ve sportu. Až budou po létech dnešní žáci,
budoucí občané obce, pročítat kroniku, možná je potěší, když v ní najdou
své jméno.
Soutěž v jazyce polském:
– Agata Rzyman ze VII. třídy se stala vítězem zeměpisné soutěže
a vyhrála i soutěž v recitaci
– Romana Mračna vyhrála recitační soutěž a postoupila do vyšší soutěže
Soutěž v jazyce anglickém:
– Daniel Rzyman a Dorota Tomasz z IX. třídy se mezi všemi základními školami s polským jazykem vyučovacím v okrese umístili v první desítce
Soutěž v matematice:
– Adam Pękala ze VII. třídy vyhrál ve své kategorií a za odměnu se
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zúčastnil třídenního pobytu ve Wiśle
– Wojciech Pribula ze VI. třídy obsadil 1. místo v „Pitagoriádě“
i v soutěži „Klokan“, v celé skupině obsadil 9. místo z 2 500 účastníků
Sport:
– Lehkoatletické závody v Třinci – 1. a 2. místo Agata Rzyman, Daniel Kolek 1.a 2. místo, Michal Weiser 1. místo
– „Májová laťka“ – Agata Rzyman 2. místo, Daniel Kolek 3. místo
1.září 2003 zůstaly školy zavřené
Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství vyhlásil na tento
den stávku. Stávky se v obci zúčastnily všechny školské právní subjekty.
Všichni zaměstnanci škol se snaží vysvětlit, že základním problémem
nejsou platové záležitosti, celková situace ve školství má dalekosáhlé důsledky na kvalitu výuky a výchovy na školách. Ti nejkvalitnější pedagogové odcházejí ze škol na lépe placená místa a absolventi pedagogických
fakult do školství vůbec nenastupují.
Rodičům dětí stávka způsobila potíže, mnozí si museli vzít dovolenou,
protože se jim o děti v dopoledních hodinách neměl kdo postarat.
Výsledek stávky byl nejasný a nejednoznačný, ministerstvo školství
přislíbilo další jednání se školskými odbory.
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XVIII. Obchod a služby
V devadesátých létech vzniklo v obci poměrně hodně obchodů i služby
poskytujících provozoven. Do dnešních dnů „přežily“ jen některé. K poklesu jejich počtu dochází neustále, nové ale téměř nevznikají. Uvádím
průměrnou cenu srovnatelného zboží z května 2003 v provozovnách,
které mají sídlo na území obce. Pro srovnání: průměrný hrubý měsíční
příjem v republice – 16 201Kč. Je třeba poznamenat, že v obci není tento
průměr dosažen.
1 kg
314 ml
580 ml
212 ml
1 kg
1 kg
1 svazek
0,5 l
0,5 l
2l
1,5 l
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 ks
1 ks
3 ks
1l
80 g
125 g
4×400
1 kg
95 g
200 g
1 kg
1 kg
1 kg

banány
mandarinky(konzerva)
ananas-plátky(konzerva)
žampiony celé(konzerva)
citrony
mrkev – karotka
ředkvičky
10°pivo
12°pivo
Pepsi – PET láhev
Minerální voda ochuc.
mouka hladká
rýže dlouhozrnná
cukr kostkový
cukr krystal
chléb obyčejný
rohlík
vajíčko
tavený sýr (Želetava)
mléko polotučné
Pribináček – smetan. krém
Vitalinea – jogurt 1% tuk
toaletní papír
Zavináče – kyselé ryby
sendvičový tuňák(konz.)
Arašídy(pražené,solené)
vepřová kýta
vepřový kotlet (sk.)
vepřový bůček (s k.)
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17,00 Kč
7,50 Kč
15,50 Kč
12,50 Kč
19,00 Kč
12,00 Kč
14,50 Kč
9,50 Kč
14,00 Kč
25,50 Kč
18,50 Kč
8,00 Kč
19,70 Kč
22,30 Kč
18,50 Kč
18,00 Kč
1,30 Kč
2,90 Kč
24,00 Kč
12,50 Kč
8,50 Kč
7,90 Kč
13,50 Kč
74,90 Kč
7,90 Kč
19,90 Kč
111,00 Kč
119,00 Kč
57,00 Kč

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 ks

hovězí maso zadní (b.k.)
135,00 Kč
Krkonošský salám
60,00 Kč
Pivní salám
118,00 Kč
Debrecínské párky
110,00 Kč
zálohovaná láhev (pivo,víno,minerálka…)
3,00 Kč
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XIX. Výstavba v obci
Rekonstrukce kuchyně a kavárny v Kulturním domě Dolu František
v Horní Suché
Firma Reacont, která odkoupila od obce kulturní dům, provedla rekonstrukci kuchyně a kavárny nákladem téměř tří milionů korun.
31. 5. firma REACONT, a. s. slavnostně otevřela kavárnu – restauraci
„Na Františku“.
Stavební práce byly prováděny podle původních projektů národního
umělce architekta J. Krohy za účinné spolupráce a dohledu Ústavu památkové péče v Ostravě. Kromě zástupců obce a podnikatelů spolupracujících s firmou REACONT a. s. se akce zúčastnili i někteří pamětníci
prvního otevření kulturního domu v roce 1959.
Součástí rekonstrukce byla i vodoinstalace a elektroinstalace a rekonstrukce přilehlých sanitárních zařízení.
K poslechu hrála hudba – skupina „Smolaři“, od 20.00 hod. vystoupil Pavel Novák s doprovodnou kapelou v pořadu nazvaném „Neřesti
a ctnosti pro dospělé“. Vstupné 50 Kč se platilo pouze na večerní program.
Pravděpodobně vlivem špatné propagace se akce zúčastnila pouze
hrstka návštěvníků.
Na rekonstrukci čeká ještě střecha, okapy…
Článek z Glosu Ludu viz příloha č.62-03.
Po rozsáhlé rekonstrukci je od ledna 2003 kulturní dům v provozu.
První akcí byl 25. 1. ples Kroužku krojovaných horníků. Občerstvení na
plese zajišťovala firma REACONT a. s. v nově rekonstruované kavárně.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Kulturní dům Dolu
František“).
Výstavba kanalizace v Horní Suché
21. 10. 2003 se mohli občané obce v Dělnickém domě na veřejném
projednávání akce seznámit s postupem výstavby kanalizační sítě v obci.
Současný stav je takový: v první polovině devadesátých let byl vytvořen páteřní kanalizační sběrač vedoucí podél Sušanky do prostoru pod
katolickým kostelem v centru. Na tento sběrač jsou již napojeny přilehlé
nemovitosti, obě kolonie finských domků a sídliště Chrost.
V roce 2003 město Havířov začalo s realizací stavby kanalizace, která navazuje na hornosušský sběrač. Pro obec nyní vyvstal úkol dokončit
kanalizaci, hlavně v oblasti Podolkovice a Kouty.
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XX. Bezpečnost a veřejný pořádek v obci
Podle zprávy, kterou předložil na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá npor. Bc. Libor Kristián, vedoucí obvodního oddělení Policie
ČR v Horní Suché, bylo v roce 2003 na území obce spácháno celkem 130
trestných činů z nichž bylo 66 objasněno, což je 50,76%. Počet trestných
činů se proti roku 2002 zvýšil o 34. Celková objasněnost trestných činů
byla v roce 2002 – 57,29%, v roce 2003 – 55,05%.
V roce 2003 nedošlo na území obce k žádné vraždě.
Největší podíl na trestné činnosti v rámci obce činí majetková trestná
činnost, zejména krádeže železa a barevných kovů a vloupání do různých
objektů včetně rodinných domů.
V roce 2003 evidovalo oddělení 346 přestupků, dalších 649 přestupků
bylo evidováno v dopravě. V blokovém řízení byly uloženy pokuty v celkové výši 569 950 Kč.
Kompletní zpráva viz příloha č.117-03.
Některé konkrétní trestné činy a přestupky spáchané na území obce
Anonymní telefonát 19. 1. oznámil, že ze střechy domu na ulici K Prádlu v Horní Suché skupina zlodějů krade plech. Policie trojici zlodějů zadržela až po varovném výstřelu do vzduchu. Nejednalo se však o naše
občany, ale jeden byl z Orlové a dva z Karviné.
Článek- Havířovsko 21. 1. 2003 – viz příloha č. 60-03.
Patnáctkrát soudně trestaný osmačtyřicetiletý J. K. z Horní Suché
byl obviněn z trestných činů násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci
a porušování domovní svobody. Stalo se to na ulici U Vlečky. Nechal se
inspirovat japonským bojovým uměním a vyhrožoval lidem zabitím mačetou. Nikdo nebyl zraněn, útočník skončil ve vazbě.
Články „Hrozil lidem mačetou“ – Havířovsko 10. 6. 2003, „Dvě školačky ztloukly a zkopaly svoji vrstevnici“ – Havířovsko 5. 8. 2003, „Zloději
ukradli komín“ – Havířovsko 5. 8. 2003, viz příloha č.69-03.
Dvě čtrnáctileté dívky ztloukly a zkopaly svoji vrstevnici. Stalo se to
také na ulici U Vlečky. Pro nízký věk pachatelek policie případ odložila.
Viz příloha č.69-03.
Na uzavřeném Dole František vládne neustále čilý ruch. Sběrači kovů
nejdříve brali to co našli na zemi, později začali rozebírat střechy a také
ukradli komín. Vlastníku objektu vznikají škody, sběrači beztrestně kradou.
Článek viz příloha č.69-03.
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Pachatel dne 3. 2. uvedl v omyl a tak se obohatil na poškozených V. B.
a R. B. z Horní Suché tím, že jim slíbil obstarání uhlí. U dolu Doubrava
v Orlové si nechal v hotovosti vyplatit 6200Kč, odjel a ve smluvenou dobu
se nevrátil. Policie zjistila, že podezřelým je J. F. z Orlové.
Dosud neznámý pachatel 4. 4. v prodejně potravin na ulici Vnitřní
odcizil z pokladny 10 000,- Kč.
V areálu bývalého Dolu František odcizili neznámí pachatelé dne 16.
5. několik elektromotorů v ceně 251 500,- Kč, 20. 5. z rozvodny elektrického
proudu tamtéž odcizil 3 ks elektrických transformátorů v ceně 300 000,-Kč.
21. 5. napadl fyzicky v Horní Suché občan M. R. občana J. C. tak, že
jej opakovaně udeřil skleněnou lahví od alkoholu do hlavy. Napadený byl
hospitalizován v nemocnici v Havířově.
V motorestu Country v Horní Suché 19. 7. neznámý pachatel ukradl
poškozenému J. K. mobilní telefon.
11. 7. neznámý pachatel vnikl na ulici Osvobození do stánku trafiky
a odcizil alkohol, cigarety a další zboží v hodnotě 40 000,- Kč.
26. 7. byl v nočních hodinách v ulici Na Splavech kontrolován hlídkou
Policie ČR, ODP Horní Suchá, řidič Š 105 I. U., který se snažil ujet. Po
dopadení bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu před jízdou.
Ani naší obci se nevyhnul nešvar, který zachvátil celou republiku.
27. 7. byla na ulici Jižní pokousána K. V. volně pobíhajícím psem. Majitelku psa M. G. oznámila Policie na obecní úřad.
Hlídkou Policie ČR ODP Horní Suchá byl dne 30. 7. kontrolován
řidič Z. S. Dechová orientační zkouška na alkohol byla pozitivní. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že řidič má rozhodnutím Okresního úřadu Karviná vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 16 měsíců.
Věc je řešena jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.
Poškozená E. Z oznámila 11. 8., že jí byl odcizen z pole na ulici Na
Stavech větší počet kedlubnů – gigantů. Pachatelé byli zjištěni a kedlubny
byly vráceny majitelce.
15. 8. byl na ulici K Prádlu, v areálu bývalého Dolu František, založen neznámým pachatelem požár, který likvidovaly 3 hasičské záchranné
sbory z Havířova, Karviné a Orlové.
Pracovnice ochranné služby 16. 8. oznámila Policii ČR, oddělení
Horní Suchá, že v areálu bývalého Dolu František dochází ke krádeži
železného šrotu. Tři zjištění pachatelé se pokusili odcizit 85 ks železných
dutých hranolů. Byli oznámeni na obecní úřad.
Neznámý pachatel se 15. 10. pokusil z areálu firmy START odcizit
plastová okna a dveře.
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19. 10. bylo Policií ČR v Horní Suché započato šetření ve věci trestného činu krádeže, kdy neznámý pachatel po vypáčení vstupních dveří do
zahradní chatky na ul. Čtvercové a dále do železného kontejneru u domu
č. 926 na stejné ulici, odcizil různé elektrické nářadí za 13 800,- Kč.
Za pomoci občanů a policisty mimo službu byli 3. 11. zadrženi podezřelí S. P. a S. D., kteří se spolupodíleli na odcizení horského kola z restaurace Na Kopečku.
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XXI. Kultura a osvěta
Charitativní Tříkrálová sbírka
V termínu od 3. do 8. ledna 2003 navštěvovali dobrovolníci – děti,
mládež i dospělí – domácnosti, aby prosili o dobrovolný příspěvek na
charitativní účely. Celý výtěžek sbírky – 12 960,- Kč byl odeslán na konto
Sdružení Česká katolická charita. 50% z celkového výtěžku sbírky se vrátí
do našeho regionu.
Vítání občánků
Vítat nové občánky obce je velmi pěkná tradice. 15. 2. 2003 bylo takto
slavnostně přivítáno 36 nových občánků Horní Suché.

Záběr z vítání občánků-na fotografii zleva: předseda kulturní a sportovní komise Josef Žerdík a členky komise – p. Richterová, p. Velíšková
a p. Makówková

Děti dětem – nejkrásnější a nejmilejší gratulace
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V obřadní síni v polské „červené“ škole se uskutečnil obřad vítání občánků 24. 5. 2003.
Kulturní dům
Jak to bylo s Kulturním domem Dolu František? Předchozí vlastník
kulturního domu, OKD, převedl v roce 2000 kulturní dům na státní podnik Diamo a ten pro něj nenašel uplatnění. Hrozilo chátrání a v budoucnu asi demolice, protože ihned po jeho uzavření v roce 2002 na podzim byl
několikrát vykraden.
Získala ho prostřednictvím obchodní veřejné soutěže Obec Horní Suchá a ta ho nejdříve pronajala, opravila a pak prodala firmě Reacont a.s.
Článek viz příloha č.76-03.
Oslavy „Dne matek“
Oslavy tohoto významného svátku se uskutečnily na Obecním úřadě
v Horní Suché 15. května.

Maminkám na OÚ přišly popřát děti z mateřské školy na ulici Stavební s p. B. Richterovou

97

a připily jim na zdraví.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Den matek na OÚ“).
Oslavy Dne matek v kulturním domě
Kulturní a sportovní komise uspořádala ve spolupráci s dalšími organizacemi důstojnou oslavu Dne matek. Oslavu zahájil místostarosta Josef
Žerdík, předseda kulturní a sportovní komise, všechny přítomné přivítal
a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Poté vystoupily s gratulací žáci škol, taneční soubor UNO-MIX, Suszanie, moc se líbila i módní přehlídka.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Den matek v KD“).
„Příběh jedné šachty“
Vzpomínkové setkání bývalých pracovníků Dolu President Gottwald – Důl František, se uskutečnilo v kulturním domě 20. září za podpory firmy REACONT a. s. a vedení Obce Horní Suchá.
Projev na akci přednesl předseda Klubu hornických důchodců v Horní Suché Jan Bardoň.
Klub sám byl založen v roce 1963. Čtyřicetiletá činnost dokázala jeho
opodstatnění. V současnosti má klub přes 500 členů, má svoji právní subjektivitu a své stálé sídlo má v bývalém Kulturním domě Dolu František
v Horní Suché.
Všichni účastníci se náramně bavili při vystoupení „Malé černé hudby“ (část „Májováku“), Smolařů, mistra republiky v černé magii a kouzlech.
Na akci bylo pozváno na 300 bývalých zaměstnanců, přišli z různých
důvodů pouze někteří.
Foto viz příloha č.95-03.
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Vystoupení mažoretek z klubu „DIXI“ Dolu Darkov se také velmi
líbilo
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Příběh jedné šachty“).
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XXII. Jak to bylo s likvidací Dolu František
Likvidace začala bouráním 23 objektů v areálu šachty, pro něž se
nenašlo využití, také byly v havarijním stavu a bylo nebezpečí, že mohou
ohrozit bezpečnost ve svém okolí.

3 fotografie dokumentují stav likvidace šachty v září 2003
Jednalo se o objekty třídírny, zásobníky těženého uhlí, prádla, zahušťovače, zásobníky praného uhlí, sušárny, sklad tlakových lahví, sklad
investičních strojů, usazovák, kanceláře úpravny, drobný prodej, vrátnice nad úpravnou, napínací stanice, přesýpací stanice, garáž buldozeru,
havarijní jímky, skládky magnetitu, skladu plynových láhví, strojovny
zatahovacího zařízení, strojovny havarijní jímky, havarijní rozvodna,
centrální řídící stanoviště a vratná stanice na skládce. Součástí komplexu
likvidovaných objektů byly i technologické mosty na uvedené objekty navazující.

Likvidaci provedla firma DAV a. s., menší objekty likvidoval státní
podnik Diamo o. z. ODRA. Podniky začaly s likvidací v roce 1999.
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Celkové náklady na likvidaci šachty přesáhnou předpokládanou částku 37,5 mil. Kč. Vyčísluje se však úspora ve výši 21,3 mil. Kč jako výsledek prodeje železného šrotu a také jako důsledek aplikací zákona o zadávání veřejných zakázek.
Otázkou je, proč opuštěný důlní areál nemůže být komerčně využíván,
stejně jako např. bývalá kasárna. Důl František je příkladem zdevastovaného areálu, který v současné době spravuje státní podnik Diamo. V obci
je mimořádný zájem ze strany podnikatelů, kterým by vedení obce rádo
pomohlo. Proto se obec snaží získat celý areál včetně pozemků. Obec chce
vložit peníze ze svého rozpočtu a pak za rozumnou cenu objekty pronajímat. Protože se vše týká komerčního využití, podle zákona to není možné
přesto, že by to v regionu mohlo pomoci řešit největší problém – nezaměstnanost.
Jen na vysvětlenou: Bezúplatné převody jsou možné pouze ve veřejném zájmu. Ten si vysvětluje ministerstvo financí pouze jako nekomerční
využití, což z pohledu obce je nepřijatelné. Uvedené nemovitosti není totiž
možné jinak než komerčně využít.
Články „Staré šachty obce přednostně nedostanou“ – Právo 24. 9. 2003,
„Nie zyska, a zapłaci“ – Głos Ludu 25. 9. 2003, viz příloha č. 110-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Důl František“).
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XXIII. Příspěvek obce na činnost kulturních a sportovních
organizací, spolků a škol
Z rozpočtu na rok 2003 vyčlenila obec 400 000,- Kč na činnost organizací. Podrobně je vše rozepsáno v rozpočtu obce na rok 2003. 24 000,- Kč
určila obec na činnost Těšínského divadla, polská scéna, zaplatila nájem
za sál v kulturním domě.
Článek z Glosu Ludu 13. 2. 2003 viz příloha č. 61-03.
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XXIV. Lubomíe oslavila 700 let
Již dlouho udržuje obec Horní Suchá dobré a přátelské styky s Lubomií v Polsku. Na oslavy jejího 700-letého výročí byli pozváni také zástupci
naší obce. Kromě starosty ing. Jana Lipnera, místostarosty Josefa Žerdíka a dalších se oslav 31. 5. a 1. 6. zúčastnil i náš sportovní klub svými
staršími žáky – fotbalisty, kteří v Lubomii a Syrynii sehráli přátelské zápasy. Oba sice prohráli, ale o sportovní výsledek v takovýchto případech
nejde především.
Předseda TJ Václav Štix pozval hostitele na fotbalový turnaj do Horní Suché v roce 2004.
Článek „Sportowa współpraca“ – Nowiny Wodzisławskie 30. 7. 2003,
viz příloha č. 103-03.
Pěvecký sbor „SUCHA“ s dirigentkou Annou Kiszkovou, taneční
soubor „SUSZANIE“ s vedoucí Janinou Rzyman a taneční klub „UNO
MIX“ s vedoucí Věrou Brandýsovou sklidili za svá vystoupení skutečné
ovace.
Fotografie z akce pořídil p. Sztebel – viz příloha č. 131-03(E).
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XXV. Vítání léta aneb Klobásový festival
Kulturní a sportovní komise, která pracuje při obecním úřadě, připravila akci, která tady ještě nebyla.
21. 6. 2003 na stadionu místní tělovýchovné jednoty se od 15.00 hod.
uskutečnilo první Vítání léta aneb Klobásový festival.
Výrobci klobás přihlásili své výrobky do anonymní soutěže, v níž porotou byli návštěvníci akce. První místo obsadilo „Řeznictví Kunovský“ Bohuslávky, druhé místo „Jan Prantl“ Žirovnice a třetí místo „Tozos Vojkovice“.
Články „Klobásový festival?…“ – Havířovsko 17. 6. 2003, „První klobásový festival…“ – Havířovsko 24. 6. 2003, fotografie, viz příloha č. 70-03.
Vzorky klobás byly zdarma. Každý divák měl lístek, který po ochutnávce všech vzorků odevzdal tomu výrobku, který se mu zdál nejlepší.
Jednu chybu to mělo, že někteří občané po ochutnávce lístek neodevzdali
a šli ochutnávat ještě několikrát. Ať jim slouží ke zdraví!

Nálada byla výborná
Lidí přišlo mnoho a nevadil ani déšť, který se během programu spustil. A bylo se na co dívat! Vstupenky byly slosovatelné a šťastní majitelé
výher se radovali z uzenin i hlavní ceny – DVD + televizoru – který do
tomboly věnovala Obec Horní Suchá.
Odpoledne, plné zábavy, her a soutěží, moderoval Radek Erben z radia Orion.
Hned začátek odpoledne byl famózní: pojídání dietních párků na čas
vyprovokovalo nejen účastníky soutěže ale i diváky. Stejně úspěšná byla
i soutěž v přetahování lanem. Soutěžila družstva okolních obcí. Diváci
ale i účastníci vlastní soutěže se bavili.
Akce se zúčastnily i delegace spřátelených měst z polské Lubomie
a slovenské Gelnice.
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Kolem 17.00 hod. začalo vystoupení hudebních skupin – právě vystupuje Elvis Presley Revival Band
Líbila se i vokální skupina Sluníčko, duo Paleček-Janík a skupina
Blaf. Večer od 21.00 hod. hrála k tanci i poslechu skupina „Smolaři“.
Po celou dobu trvání akce byla k dispozici kuchyně, guláš se náramně
povedl a všichni ho chválili stejně jako akci samu.
Program akce:
15.00 Zahájení – starosta obce ing.Jan Lipner
15.10 Zábavné odpoledne pro děti-soutěže, závody
15.45 Soutěž pro dospělé v pojídání párků na čas
16.00 Soutěž pro dospělé v přetahování lanem
16.30 Vystoupení Elvis Presley Revival Band
17.30 Vystoupení folkové kapely „SLUNÍČKO“
18.30 Vystoupení pražského folkového dua Paleček-Janík
19.30 Vystoupení jablunkovské country skupiny „Blaf“
20.15 Vyhodnocení soutěže o nejlepší klobásu
20.30 Losování tomboly
21.00 K tanci a poslechu hrají „Smolaři“
Plakát a články viz příloha č. 70-03.
Fotografie viz příloha č. 78-03.
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Na snímku družstvo Horní Suché, pozdější vítěz, při taktické přípravě na jednu ze soutěží – přetahování lanem

… a v akci
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Klobásový festival“).
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XXVI. Hornosušská pouť
Každoročně na první neděli v květnu připravuje kulturní a sportovní
komise pro spoluobčany „Hornosušskou pouť“.

Nebylo tomu jinak ani letos. Celý den proudily k obecnímu úřadu
davy lidí, aby se mohli podívat, zúčastnit se aktivně na některé z atrakcí.
Toho využívaly hlavně děti.
Nebyl vybírán poplatek za užívání veřejného prostranství – toho využila řada podnikatelů a drobných prodejců, kteří se předháněli v nabídkách sladkostí, pouťových srdíček, balónků, prostě pouťových tretek.

Bylo krásné počasí a lidé si pouť užívali – pohled do přeplněné Sportovní ulice
Našlo se i několik prodejců, kteří nabízeli zboží za vysoké ceny, ale
u obyvatel obce nepochodili a museli ceny upravit, aby také něco prodali.
Pouť se opravdu vydařila.
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Večer pokračovala zábava v areálu hasičské zbrojnice
Další fotografie z pouti viz příloha č. 90-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Hornosušská pouť“).
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XXVII. Jubilanti z obce oslavili kulatiny společně
O společnou oslavu projevilo zájem nečekané množství občanů obce.
10. října 2003 měl možnost ten, kdo v tomto roce oslaví kulaté životní
výročí nebo zlatou svatbu, reagovat na pozvání kulturní a sportovní komise a zúčastnit se ve velkém sále Domu kultury Dolu František „Srazu
jubilantů“.
Pro všechny jubilanty i jejich doprovod bylo kromě občerstvení připraveno i kulturní vystoupení žáků našich škol.
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XXVIII. Společenské organizace a zájmová sdružení
Okresní soutěž v požárním sportu a Memoriál Vladislava Febera
Okresní kolo soutěže v požárním sportu a „Memoriál Vladislava Febera“ se konal 14. 6. na hřišti TJ Dolu František v Horní Suché. Naše
družstva dosáhla největšího úspěchu, kdy mezi sedmi zúčastněnými bylo
jedno družstvo první a jedno druhé.

Velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných
Hasičů z Horní Suché Rudolf Moldrzyk

Družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Horní Suché na Memoriálu
V. Febera na ulici Centrum
Byla to vlastně soutěž mezinárodní, protože se jí zúčastnilo i družstvo
Sboru dobrovolných hasičů ze Skalitéto (Slovensko) (na dalším snímku)
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(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Memoriál V.Febra“).
Hasiči oslavili 100 let
Historie hasičského sboru v obci se začala psát v roce 1903, kdy byl založen polský spolek dobrovolných hasičů. Ale i před tímto datem existoval
Hornosušský hasičský sbor při závodu na výrobu cukru, jehož vlastník,
hrabě Larisch, založil roku 1833 hasičskou jednotku složenou z pracovníků závodu. O třicet let později byly postavena nová hasičská zbrojnice,
který s úpravami a opravami slouží svému účelu dodnes.
Naše obec má jeden z nejstarších dobrovolných hasičských sborů v regionu.

Členové sboru dobrovol-ných hasičů si v roce 1936 vybudovali vlastní
hasičskou zbrojnici
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Hasičská zbrojnice dnes
Oslavy výročí se uskutečnily 16. srpna 2003, přesně v den, kdy byl
před sto lety sbor založen. Vše se vydařilo. Půl hodiny po poledni se vydal
průvod za účasti hasičských sborů z Horní Suché, ze slovenské Gelnice
a polské Lubomíe do kostela. Zde při slavnostní mši byl vysvěcen nový
hasičský prapor, ušitý přímo k tomuto výročí. Z kostela se celý průvod
odebral k hasičské zbrojnici. Zde vyhrávala místní hasičská dechová hudba „Hasičanka“.
V blízkosti zbrojnice proběhly závody v hasičském sportu, první ročník „Poháru obce Horní Suchá“, který byl zařazen do seriálu Moravskoslezské ligy.
V průběhu akce byly pro děti připraveny zdarma různé atrakce, pro
dospělé dostatek alko- i nealko- nápojů a opékané sele. Večer proběhla
„travesti show“ a nechyběl ani ohňostroj.
Při této příležitosti je třeba jmenovat nejen současného starostu Sboru
dobrovolných hasičů Horní Suché Tomáše Stefana ale i Rudolfa Moldrzyka, s jehož životem je nerozlučně spjata veškerá činnost dobrovolných
hasičů v obci.
Články „Boj s živlem nikdy nekončí“ – Havířovsko 12. 8. 2003, „Sto lat
z sikawką“ – Głos Łudu 14. 8. 2003, viz příloha č. 83-03.
Hasiči
Kromě své hlavní práce, záchrany životů a hodnot, jíž se věnovali
průběžně po celý rok (13. 4. hořel finský domek a hospodářská budova
v ulici Na Kempce, 6. 8. hořel finský domek v ulici Vrchní, 15. 8. byl
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požár v prostoru prádla na Dole František, 20. 9. požár lesa v prostoru Havířov-Podlesí, nad hotelem Merkur ), mají hasiči čas i na zábavu
a kulturu.
Jejich dechová hudba „Hasičanka“ vyhrává při všech příležitostech
a zúčastnila se i Mezinárodního festivalu požárnických dechových hudeb
24. 5. 2003 v Pelhřimově. Mezi jedenácti zúčastněnými si naše „Hasičanka“ vedla velmi dobře a také tak byla hodnocena festivalovou porotou.
Hudební program připravil a také hudbu řídil vedoucí souboru Erich
Pazdżiora. Jak sdělil kapelník „Hasičanky“ František Smugala, kapela
přijala pozvání na festival 2004, který se opět uskuteční v Pelhřimově.

Dechová hudba „Hasičanka“ z Horní Suché při slavnostním nástupu všech hudeb při soutěži v Pelhřimově
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Smažení vaječiny
V měsíci květnu některé společenské organizace – Kroužek krojovaných horníků, VO KSˇM, MK PZKO a další – pořádaly „smažení vaječiny“. Na akci zvaly pěknými pozvánkami jako např. MK PZKO.

Z života PZKO
11. 1. se uskutečnilo Výroční shromáždění PZKO a proběhly volby,
které určily nové vedení na další dva roky.
V neděli 12. 1. přijel na návštěvu spřátelený mužský sbor „Harfa“
z Bielska-Bialej, který mj. zazpíval pro naše občany koledy v katolickém
kostele.
V sobotu 25. 1. se uskutečnil v sále Dělnického domu tradiční „Bal
PZKO“, hrála skupina „Smolaři“.
9. 3. se uskutečnily oslavy Mezinárodního dne žen, zpíval školní pěvecký sbor z Karviné-Nového Města. Chutné jídlo připravili pánové Bronislav Faja a Leszek Buchta, o obsluhu se postarali chlapci ze souboru
„Suszanie“.
Netypický ale zdařilý „Pižamowy Bal“ připravili chlapci z Klubu mladých, 29. 3. postavili také májku, kterou bylo vidět nad střechou PZKO.
Fotografie viz příloha č.130-03(E).
Terénní závod na kolech pro žáky všech základních škol v obci se uskutečnil popáté 24. května. Trasa závodu vedla po lesních, polních i asfaltových cestách. V osmi kategoriích se závodu zúčastnilo celkem 66 závodníků (v roce 2002 jich bylo 59). Mezi sponzory nechyběla ani obec. Pro
všechny závodníky, rozhodčí i diváky byl připravený bufet.
Protože se jedná o děvčata a chlapce z Horní Suché v přehledu uvádím výsledky:
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Kategorie dívek 1.–3.třída
1. Barbora Bednarzová – ZŠ
2. Petra Foltýn – PSP
3. Veronika Schőnwald – PSP
Kategorie chlapců 1.–3.třída
1. Jakub Pietrasz – ZŠ
2. Danny Přadka – ZŠ
3. Roman Siwek – PSP
Kategorie dívek 4.–5.třída
1. Nikola Opatřilová – ZŠ
2. Nikola Klepková – ZŠ
3. Teresa Tomasz – PSP
Kategorie chlapců 4.–5.třída
1. Marek Wróbel – PSP
2. Jakub Wdówka – ZŠ
3. Radek Urban – ZŠ
Kategorie dívek 6.–7.třída
1. Agata Rzyman – PSP
2. Pavlína Dudová – ZŠ
3. Nikol Suchánková – ZŠ
Kategorie chlapců 6.–7.třída
1. Kamil Beneš – ZŠ
2. Adam Pařík – PSP
3. Michal Bolek – PSP
Kategorie dívek 8.–9.třída
1. Adela Wawrzyczek – PSP
2. Ewelina Lakota – PSP
3. Dorota Tomasz – PSP
Kategorie chlapců 8.–9.třída
1. Adrian Mikula – PSP
2. Michal Weiser – PSP
3. Daniel Rzyman – PSP
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„Gama“ oslavila padesátiny
Jeden ze souborů hornosušského MK PZKO, pěvecký soubor “Gama“,
oslavil padesátiny. Překrásné výročí! Jen pro pořádek – soubor pracuje
od května 1953 a za tu dobu uspořádal na 700 vystoupení.
Gratulantů se v sobotu 7. 6. 2003 v sále Dělnického domu v Horní Suché sešlo mnoho. Gratulovat přišli i představitelé obce, hlavním gratulantem byl Ing. Jan Lipner, starosta obce. Mezi gratulanty byli i představitelé
osvětových a kulturních organizací, pěveckých sborů od nás i z Polska. Nesmím zapomenout na gratulanty z řad místních občanů, zástupců různých
spolků a organizací. Gratulovat přišel i pěvecký sbor polské základní školy
se svými sólisty, „Suszanie“ se svou vedoucí Janinou Rzyman, pěveckou
gratulaci přednesl pěvecký sbor „Sucha“, který dirigovala Anna Kiszka.
Nejvyšší svazové ocenění dostali členové „Gamy“ od ZG PZKO, gratulační
listy předali představitelé úřadu města Bielsko-Biała a přidali se i další.
Bohužel se padesátého výročí založení „Gamy“ dožila pouze polovina
původního souboru – někteří zemřeli, jiní zmizeli ve světě, a to pánové
Fryderyk Wożnica – 1.tenor, Henryk Pażdziora – 2.tenor, Włodzimierz
Szostok – baryton, a Karol Janeczek – bas.
25. výročí práce se sborem oslavil u klavíru Erich Pażdziora. Na oslavě doprovázel zpívající pány orchestr Leona Buławy. Průvodního slova
se ujala paní Barbara Weiser, dcera již nežijícího člena „Gamy“ Aloizego
Goduli, který je autorem názvu souboru.
K svému padesátému výročí vydal soubor své písně na CD.
Článek – „Na pięćdziesiątce „GAMY““ – Glos Ludu 10. 6. 2003 – viz příloha č. 64-03.
Fotografie z akce pořízené p. Szteblem – viz příloha č.132-03(E).
Vyznamenaní členové PZKO
Obec Horní Suchá vyznamenala členy MK PZKO v Horní Suché
pana B. Zydera, pana E. R ychlika a pana T. Rzymana za jejich práci
pro organizaci a také pro obec.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Vyznamenaní členové PZKO“).
Pěvecký sbor „Sucha“ v Syrynii
V rámci přátelských styků mezi naší obcí a Luibomií a Syrynií v Polsku se uskutečnil i koncert pěveckého sboru „SUCHA“ v Syrynii. Vzájemné návštěvy pěveckých sborů mají již dlouholetou tradici a bývají vyvrcholením každoroční činnosti sborů.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Sucha v Syrynii“).
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Tradiční „Wykopki“
Akce se uskutečnila 4.1 0. v Dělnickém domě.
Wykopki jsou oslavou na ukončení sklizně brambor, kterou organizátoři pořádají každoročně.
Stylový program připravily děti z polské mateřské a polské základní
školy, národopisný soubor „Lipka“ z Bukowca i Jablunkova.
Nechyběly ani tradiční „pečené brambory“. Chutná jídla připravená
„Zespólem Kobiet“ se prodávala v bufetu.
Zpěv má v obci devadesátiletou tradici
Tato tradice se započala v roce 1913, kdy byl založen smíšený sbor
Macierzy Szkolnej, proto v letošním roce oslavili členové a příznivci
90. výročí.
Po přestávce zaviněné 2. světovou válkou znovu v roce 1947 ožila tradice zpěvu. Sbory „Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej“, školní sbor pod
vedením učitele polské školy Otokara Matuszka a mužský sbor PZKO „Sucha“ pokračovaly v tradici. Po sloučení mužského sboru s ženským sborem „Tęcza“ vznikl smíšený sbor „Sucha“, který pod vedením dirigentky
Anny Kiszki vyvíjí činnost dodnes. Oslavil 90-ti letí zpěvu v obci krásným
vystoupením v kulturním domě. S ním vystoupily děti z polské mateřské
a polské základní školy a ženský pěvecký sbor „Šárka“.
Článek „Chóralna mozaika“ – Głos Ludu 21. 10. 2003, viz příloha č. 124-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Devadesát let zpěvu
v Horní Suché“).
Folklorní soubor „Suszanie“ oslavil padesátku
Bez tohoto souboru si vlastně nikdo v obci nedovede představit žádnou důležitou událost.
V čele souboru, který byl založen v roce 1953, stojí Janina Rzyman,
která do souboru sama přišla před čtyřiceti léty a třicet pět let je jeho vedoucí.
Své dovednosti prezentovali více než 700-krát. Vzhledem k umělecké úrovni zaujímá soubor popřední místo nejen mezi soubory v obci ale
i v regionu.
Na programu mají „Suszanie“ hlavně folklór Těšínského Slezska,
písně a tance různých regionů Polska. Do programu zařazuje pravidelně
i písně a tance z Čech a různých oblastí Slovenska.
Samozřejmě, že soubor vystupuje na různých soutěžích a oslavách
i v Polsku.
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Článek „Muzykę widzę w ruchu” – Głos Ludu 3. 7. 2003, viz příloha č. 8103.
29. 11. praskal na oslavách souboru kulturní dům ve švech. Oficiální
hosté a návštěvníci shlédli program, který se skládal ze tří částí – těšínské,
slovenské a polské.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Suszanie“).
Taneční soutěž „O zlatý pohár TK UNO MIX“
V sobotu 15. června 2003 se v Kulturním domě v Horní Suché uskutečnil již 2. ročník taneční soutěže „O zlatý pohár TK UNO MIX“.

Účastníci sledují pečlivě výkony svých soupeřů

Z přihlášených 19 souborů se dostavilo 14. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Zúčastnil se i soubor z Lubomie v Polsku.
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Hlavní organizátorka Věra Brandýsová při přípravě diplomů
Kulturní dům byl plný soutěžících, takže porota vedená Milošem
Hloušou měla s hodnocením jednotlivých vystoupení mnoho práce.
Hodnocení akce paní Věrou Brandýsovou, hlavní organizátorkou, viz
příloha č. 73-03.
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Uno-mix“).
Klub hornických důchodců
Je to organizace velmi aktivní také proto, že její předseda Jan Bardoň se opravdu stará.
Na podzim připravili krásnou akci „Loučení s létem“ – bylo to
23. 10.
Všichni účastníci se moc dobře bavili i na „Barborkové veselici“ 4. 12.
a také se vydařila „Vánoční beseda“ 18. 12.
Činnost Klubu hornických důchodců je závislá na tom, zda dostane
dotace na svoji činnost, zda nájmy v kulturním domě budou přijatelné…
K ynologický klub č. 021 Horní Suchá
K ynologický klub je občanským sdružením pracujícím na území Horní Suché. Sdružuje zájemce o kynologii sportovní i zájmovou.
V roce 1995 klub vybudoval nový kynologický areál, který se řadí
mezi nejlepší a nejhezčí v regionu.
Kromě výcviku psů, který je hlavní náplní činnosti, pořádal klub roce
2003 tyto akce:
12. 4.		Jarní závod
5. 5.		Zkoušky poslušnosti
8. 5.		Klubové závody AGILITY
Poznámka: Agilita je výchovná a zábavná činnost se psem – oba tvoří
jeden tým.
24. 5. Svod mladých psů
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5. 7.		4. letní výcvikový tábor
12. 7.		Sportovní kynologie a Agility
24. 8. „O Hornosušskou kost“ – závod
13. 9.		10. Jubilejní oblastní výstava
18.10. Stopařský závod
Fotografie viz příloha č. 123-03.
Český červený kříž – místní skupina Horní Suchá
Výbor místní skupiny Českého červeného kříže se scházel 1× měsíčně
každé druhé úterý v měsíci.
V měsíci březnu se konala členská valná hromada spojená se zdravotnickou přednáškou pro členy i další zájemce.
V červenci proběhla úspěšně zahradní slavnost v areálu Českého zahrádkářského svazu.
Členové výboru navštívili během roku 20 starších a nemocných členů
a předali jim květiny.
Organizace spolupracovala celoročně s Českým zahrádkářským svazem a aktivně se účastnila jejich akcí – zájezdu a přednášky na téma: „Zahrada a ovocné stromy“.
Demokratická aliance Romů
31. 5. se konal již 3.r očník fotbalového turnaje Romů za účasti těchto
fotbalových družstev: H. Suchá, Karviná, Orlová, Č. Těšín. Hrálo se na
fotbalovém hřišti české základní školy. Turnaj vyhrálo fotbalové družstvo
Orlové, které si odneslo pohár pro vítěze a další sportovní vybavení. Sportovním vybavením byla odměněna i další družstva, která se umístila na
dalších místech.
Byl vyhlášen i nejlepší hráč, který jako odměnu obdržel hodinky.
Všichni hráči využili připraveného občerstvení.
Demokratická aliance Romů poděkovala starostovi obce Ing. Janu Lipnerovi a místostarostovi obce panu Josefu Žerdíkovi za podporu.
Všichni účastníci už se těší na 4. ročník turnaje.
Fotografie viz příloha č. 118-03.
Aliance uspořádala pro děti ještě dvě další akce, 1. 6. oslavu Dne dětí
a 6. 12. mikulášskou nadílku. Obou akcí se kromě dětí zúčastnili i jejich
rodiče. Obě akce se vydařily díky podpoře Obce Horní Suchá.
Hlavním organizátorem všech výše uvedených akcí byl pan Ladislav
Toráč, předseda Demokratické aliance Romů v Horní Suché.
Fotografie z oslavy Dne dětí viz příloha č. 119-03.
120

Kroužek krojovaných horníků
Ples v Kulturním domě Aplaus Centrum pravidelně v lednu zahajuje
činnost KKH.
V květnu „smažení vaječiny“ a v červnu zájezd, to jsou pravidelné
akce kroužku.
V Kulturním domě v Horní Suché připravil pro sebe a své příznivce
Kroužek krojovaných horníků 19. července „Zahradní slavnost“.Všichni se při programu výborně bavili. Kromě občerstvení byla připravena
i tombola.
Klub hornických důchodců Dolu František
Hlavní činnost zahájil KHD 30. 1., kdy v kulturním domě uspořádal „Havířský bál“. Pozvánka lákala na hudbu, tanec, zpěv, přátelskou
společnost, znamenitou kuchyni, obsluhu až ke stolu a bohatou tombolu,
v níž skoro každý vyhrává.
Dalšími důležitými akcemi byly: 15. 5. oslava „Svátku matek“, 5. 6.
„Smažení vaječiny“, 10. 7. „Letní slavnost“, 11. 9. v rámci oslav Dne horníků „Oslavy jubilantů“, 23. 10. „Loučení s létem“ a 4. 12. „Barborková
veselice“.
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XXIX. Tělovýchova a sport
Cyklistické závody
V polovině června se v obci konalo několik významných akcí. Určitě
mezi ně patří i cyklistický závod „Podolkovice“.
Text a výsledky viz příloha č. 113-03.

Diváci závodníkům uhýbali z cesty – na snímku G. Wróblová-Pilchová

Když se na trasu závodu vydala zvláštní kategorie „Ukrajina“, diváci zmizeli (na kole E. Mikula)
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Časoměřiči Zyder a Rzyman měli se sledováním průběhu závodu
plno práce (na kole E. Lipnerová)
Každý závod má své vítěze a poražené, ale o to v tomto závodu nešlo.
Všichni se pobavili, někteří závodníci přesto podali opravdu sportovní
výkon.

Vítěz kategorie žáků M.Weiser
Další fotografie z cyklistického závodu viz příloha č. 129-03(E).
(Kronika 2003 – fotogalerie na CD – adresář: „Cyklistické závody 15. 6.“).
Atletický čtyřboj
Atletický čtyřboj mezi vesnickými školami za účasti družstev z Horní
Suché, Albrechtic, Těrlicka a Stonavy se uskutečnil na novém atletickém
areálu v Těrlicku 9. 5.
Dvacet žáků z každé školy, rozděleni do věkových kategorií, závodilo
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v běhu na 60 m, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí a vytrvalostním běhu na 600 m, 800 m a 1000 m.
Výsledky:
Mladší žáci: 1. Těrlicko, 2. Stonava, 3. Horní Suchá, 4. Albrechtice.
Mladší žákyně: 1. Těrlicko, 2. Albrechtice, 3. Horní Suchá, 4. Stonava.
Starší žáci: 1. Stonava, 2. Těrlicko 3. Albrechtice, 4. Horní Suchá.
Starší žákyně: 1. Těrlicko, 2. Horní Suchá, 3. Albrechtice, 4. Stonava.
O pohár starosty Horní Suché
V úterý 20. 5. se na hřišti TJ Důl František konal žákovský turnaj
v kopané „O pohár starosty Horní Suché“. Zúčastnila se družstva čtyř
vesnických škol. Turnaj skončil takto: 1. Těrlicko, 2. Albrechtice, 3. Horní Suchá a 4. Stonava.
Postup fotbalistů TJ Důl František
Fotbalistům tělovýchovné jednoty Důl František se sezóna v okresním přeboru velmi vydařila. Už před závěrečným kolem měli zajištěný
postup do I. B třídy Slezské fotbalové župy.
Článek „Horní Suchá postupuje“ – Havířovsko 10. 6. 2003, Havířovsko
24.6.2003, „Střízlivý plán nováčka“ – Havířovsko 24. 6. 2003, viz příloha č.67a-03.
Foto viz příloha č. 86-03.

Radost hráčů z postupu do 1.B třídy Slezské župy
Závěrečné kolo, možná již pod vidinou postupu, se fotbalistům moc
nepovedlo a prohráli s ŽD Bohumín B.
Článek „Loučení Horní Suché“ – fotbal – Havířovsko 17. 6.2003, viz příloha č.71-03.
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Mužstvo má však pro příští sezónu velmi střízlivé plány. Podle slov
trenéra Jaromíra Bębenka a jeho asistenta J. Kantorka, hlavním důvodem postupu jsou hráči a jejich odpovědný vztah ke hře. I posily byly přijaty s ohledem na postupové ambice. Udržet je všechny v mužstvu je prvořadý úkol. A úkol mužstva – udržet se v prvním roce ve vyšší třídě a podle
možností a vývoje pomýšlet i výš.
Články „Horní Suchá postupuje“ – Havířovsko 10. 6. 2003, „Střízlivý
plán nováčka“ – Havířovsko 24. 6. 2003, viz příloha č. 67a-03.
Fotbalové družstvo v 1. B třídě bojovalo se střídavými úspěchy. A málo se jim dařilo i na domácím hřišti.
Článek „Horní Suchá nakonec bod získala“ – Havířovsko 4. 11. 2003, viz
příloha č. 125-03.
Během celého roku měla Tělovýchovná jednota Dolu František bohatý program pro všechny.
Oddíl kopané pořádal v dubnu soutěž žáků škol ve fotbale „Panenka
CUP“, v květnu žákovskou soutěž „O pohár starosty obce“, letní tábor
mladých fotbalistů na přelomu července a srpna, samozřejmě jarní a podzimní část všech družstev oddílu kopané.
Oddíl tenisu pořádal v červnu soutěž mladšího žactva, v září pohárovou soutěž „Hornosušský kahan“ a také turnaj dorostu a závěrečný oddílový turnaj.
Oddíl volejbalu se celoročně účastnil volejbalové soutěže a také uspořádal soutěž družstev.
Oddíl ASPV (Asociace sportu pro všechny) se zúčastnil a pořádal soustředění v aerobiku, jeho členové v květnu vystoupili na Prašivou, v srpnu
se uskutečnil tradiční a velmi oblíbený volejbalový turnaj na sídlišti Chrost
„Volehraj“ a v říjnu se členové úspěšně zapojili do turnaje v kuželkách.
Tělovýchovná jednota se zabývá i kulturní činností. Tak např. členové
ASPV 11. 1. uvítali zábavným programem vstup do nového roku, na plesech pořádaných různými organizacemi vystoupil taneční kroužek UNO-MIX v lednu a únoru. Plesu sportovců v areálu tělovýchovné jednoty se
1. 2. zúčastnila sportovně naladěná část obce a totéž se stalo na Country
bále 15. 3., který byl také v areálu tělovýchovné jednoty.
Taneční kroužek UNO – MIX se v březnu zúčastnil taneční soutěže v Příboře, v dubnu v Ostravě a v květnu v Bohumíně. Oddíl kopané
pořádal 20. 4. pomlázkovou veselici a v květnu mnohé oddíly „smažili
vaječinu“. Na kole do Komorní Lhotky se každoročně v červnu vydávají členové a příznivci ASPV. Ve spřátelených městech v zahraničí – polské Lubomii a slovenské Gelnici vystoupil taneční kroužek UNO – MIX
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v červenci a srpnu, v září byl na soutěži v Praze. Mikulášská zábava pořádaná oddílem kopané v areálu tělovýchovné jednoty kulturní akce roku
2003 ukončila.
Statistický přehled-Tělovýchovná jednota Dolu František Horní Suchá:
– v roce 2003 měla TJ 444 členů sdružených v oddíle kopané (182),
tenisu (47), volejbalu (65), ASPV-Asociace sportu pro všechny (123) a aerobiku (27)
– výbor TJ měl 6 členů a 3 členy revizní komise – předsedou TJ je
Milan Machálek
– družstvo mužů oddílu kopané postoupilo do 1.B třídy krajského
přeboru Moravskoslezského kraje
– mladší žáci oddílu kopané-20 členů-hrají okresní přebor-v ročníku
2002/2003 skončili na 8. místě, starší žáci (18) hrají okresní přebor, skončili na 11. místě, dorost (18) hraje okresní přebor, skončil na 3. místě
– předsedou výboru oddílu kopané je Václav Štix
– oddíl tenisu neměl v roce 2003 žádné družstvo přihlášené do soutěže
– předsedou výboru oddílu tenisu je Ing. Vladimír Skácel
– družstva volejbalu hrají tyto soutěže: A družstvo mužů hraje krajskou soutěž a ostatní družstva (B družstvo mužů, dorostenky, starší žačky
a mladší žačky) hrají okresní přebor
– předsedou výboru oddílu volejbalu je Ing. Bořivoj Bohanus
– oddíl ASPV cvičí 2× týdně aerobik, 1× týdně zdravotní cvičení
a 1× týdně relaxační volejbal
– předsedkyní výboru oddílu ASPV je Anna Černíková
– oddíl aerobik Uno-Mix – předsedkyně výboru oddílu je Věra Brandýsová
– areál TJ je využíván i ostatními organizacemi (25. 1. ples mysliveckého sdružení „Velký les“, 22. 2. ples VO KSČM, 26. 4. romská svatba,
14. 6. okresní přebor hasičů, 21. 6. Vítání léta, 22. 8. oslava narozenin,
25. 6. svatba, 30. 6. nadační koncert, atd.)
Kompletní přehled viz příloha č. 121-03(E).
Stadion TJ neslouží pouze sportu
V sobotu 30. srpna 2003 se v sále na stadionu TJ Dolu František
uskutečnil „Benefiční koncert pro Lumíra Salzmana“, signatáře „Charty 77“ (mezi signatáři byl i V. Havel-prezident republiky, V. Chramostová – herečka a další umělci, sportovci, pracovníci vědy a kultury.
(Smyslem „Charty“ byla podpora demokracie v komunistickém Českoslo126

vensku), L. Salzman pochází z Havířova a byl pro nemoc odkázán na
umělou ledvinu.
Do akce se aktivně zapojil i místostarosta obce Josef Žerdík.
Došlo zde propojení sport-kultura-charita. Nikdo z těch co přišli, nelitoval 70 Kč, protože kromě hudebního zážitku získal dobrý pocit, že pomohl.
Bohužel, za dva měsíce po akci Lumír Salzman zemřel.
Článek „Rockoví muzikanti pro charitu“ – Havířovsko 26. 8. 2003, viz
příloha č. 77-03.
Start Horní Suchá
Vynikajících výsledků dosáhlo družstvo stolního tenisu Start Horní
Suchá. Byli nejlepší a dosáhli na titul Mistra ČR, který obhájili.
Také mezi jednotlivci uspěl hráč Startu Petr Korbel. Byl nejlepší mezi
jednotlivci v republice a na světě obsadil 27. místo. Moravskoslezský kraj
ho ocenil jako sportovní osobnost roku 2003. Vynikající úspěch.
Článek „Petr Korbel si polepšil…“ – Havířovsko 17. 6. 2003, viz příloha č.
72-03, životopisná data a přehled největších úspěchů viz příloha č. 115-03.
I ženy Startu dosahují vynikajících sportovních výsledků. Lenka Harabaszová na mistrovství Evropy jednotlivců získala v srbském Novém
Sadu dvě bronzové medaile z celkem jedenácti, které získali reprezentanti
ČR.
Článek – „Dvě medaile Lenky Harabaszové“ – Havířovsko 22. 7. 2003,
viz příloha č. 79-03.
Mezi ženami byla sportovní osobností roku 2003 vyhlášena Moravskoslezským krajem hráčka Startu Renáta Štrbíková, obsadila 1. místo
v žebříčku ČR.
V prosinci stále stolní tenisté Startu Horní Suchá českou extraligou
procházeli bez zaváhání a poráželi všechny své soupeře.
Zatímco doma se Startu dařilo, v mezinárodní Superlize už tak úspěšný nebyl. Obě utkání hraná na domácí půdě prohrál. Družstvo mužů bylo
Moravskoslezským krajem za 1. místo na Mistrovství ČR a 5.–8. místo
v Evropské lize stolního tenisu vyhlášeno jako nejúspěšnější v roce 2003.
Článek „START na mezinárodní scéně úspěšný nebyl“ – Havířovsko
23. 12. 2003, viz příloha č. 102-03.
Korbel a Štrbíková a extraliga v roce 2003 viz příloha č. 116-03.
Start Horní Suchá patří k opravdové špičce stolního tenisu v republice a to v kategorii mužů i žen.
Články „Horní Suchá vede suverénně extraligu stolních tenis127

tek“ – Havířovsko 4. 11. 2003, „Start se v Ostravě zapotil“ – Havířovsko
11. 11. 2003, viz příloha č. 127-03.
Článek „Start Horní Suchá v čele“ – Havířovsko 25. 10. 2003, viz
příloha č. 128-03.
Petra Kocurová, čtrnáctiletá žákyně základní školy z Horní Suché je
evropskou šampiónkou
Pracovitá, skromná, ve sportovní přípravě poctivá Petra je důkazem
toho, že nemusí jít o Prahu, aby se zrodil mistr.

Petra Kocurová na stupních vítězů jako Mistryně Evropy dofénů v jízdě
za elektrickým vlekem
Letos Petra získala již třetí evropský mistrovský titul v řadě ve figurální jízdě na vodních lyžích v kategorii dofének.
Článek „Petra Kocurová obhájila mistrovský titul“ – Moravskoslezský Deník 24. 9. 2003, viz příloha č. 112-03.
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Petra v akci
V této kategorii letos startovala naposled. Přejeme jí, aby byla stejně
úspěšná i nadále a reprezentovala skvěle svoji obec jako dosud.
Je třeba poznamenat, že trenérem je její otec, Josef Kocur, reprezentační trenér mládeže, který zasedá v Radě obce Horní Suchá.
Články „Velký úspěch vodních lyžařů“ – Petra Kocurová – Havířovsko 2. 9. 2003, „Titul mistryně Evropy do Horní Suché“ – Havířovsko
7. 10. 2003, viz příloha č. 74-03.
Petra byla výborná i na mistrovství republiky v jízdě za motorovými
čluny v Kostelci u Jihlavy. I přes velmi nepříznivé počasí a málo netrénovaných hodin překonala tři své osobní rekordy a získala zlato ve slalomu
a kombinaci, stříbro ve figurách a bronz za skok 17,50 m.
Článek viz příloha č. 74-03.
Další fotografie viz příloha č. 85-03.
Petře se dařilo i na elektrickém vleku ve Stráži pod Ralskem při mistrovství ČR. Získala tři zlaté medaile (slalom, figurální jízda a kombinace), ve skocích skončila druhá.
Ondřej Broda
Další hornosušský občan, který svou obec proslavil svými plaveckými
sportovními výkony. Závodí sice za Slávii Havířov, ale své kořeny má
v naší obci a je členem naší tělovýchovné jednoty – oddílu „Asociace sportu pro všechny“(ASPV).
Jen předcházející nečekané zranění bylo příčinou poklesu formy a vlivem tréninkového výpadku mu unikla medaile na Mistrovství ČR.
Článek „Plavec Ondřej Broda…“ – Havířovsko 15. 7. 2003, viz příloha
č. 80-03.
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V listopadu se Ondřej Broda splněním limitů probojoval na Mistrovství Evropy.
Článek „Plavec Broda se podívá na Evropu“ – Havířovsko 9. 12. 2003
viz příloha č. 101-03.
Že patří Ondřej Broda k evropské špičce dokázal v brněnském bazénu. V závodě na 50 m kraul nenašel přemožitele přesto, že se zúčastnili
závodníci z Rakouska a Slovenska. Zvítězil časem 23,55 s, když za sebou
na druhém místě nechal posledního mistra republiky Fleischmanna.
Článek „Ondřej Broda plaval nejrychleji“ – Havířovsko 4. 11. 2003, viz
příloha č. 126-03.
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XXX. Počasí
V průběhu počasí roku 2003 bylo zaznamenáno mnoho zajímavých
extrémů a výrazných zvratů, takže je tento rok jedním z nejneobvyklejších
za celou dobu pozorování počasí u nás.
Z hlediska klimatického to byl rok teplotně průměrný – s průměrnou
teplotou 7,5°. Relativně nízké teploty měsíců leden až březen stáhly roční
průměr teplot dolů. I tak se roční teplota pohybuje nad dlouhodobým průměrem, který činí 7,18° C.
Z hlediska téměř nulových srážek byl rok 2003 katastrofální. Zajímavostí roku je, že jaro vlastně trvalo jen jeden měsíc, podzim byl normální a když v listopadu nastoupily holomrazy, delší dobu již nepozorované,
o výjimečnosti roku, pokud se týká počasí, bylo rozhodnuto.
Z hlediska sněhové pokrývky byl začátek roku lehce nadprůměrný,
na konci ho pak bylo méně, než bývá u nás zvykem. Přiložené grafy znázorňují průměrnou měsíční teplotu, měsíční úhrn srážek a měsíční úhrn
slunečního svitu v severomoravském regionu.
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LEDEN
Jak se později ukázalo, byl tento rok velmi suchý. Paradoxně ale začal výraznými srážkami, kdy za 2. a 3. ledna napršel celoměsíční normál – asi 49 mm – a mnohé oblasti, především v Čechách, se již po páté
od katastrofálního srpna 2002 potýkaly tentokrát se zimními povodněmi.
Přitom na Nový rok teploty klesly na -15° C a tento trend se udržel, takže
již 9. ledna byla naměřena minimální teplota -20° C. Další, i když ne tak
výrazné teplotní houpačky, následovaly až do konce měsíce.
ÚNOR
Únor byl nejmrazivějším měsícem roku. Průměrná teplota klesla na
-4,3° C. Měsíc se vyznačoval extrémními rozdíly teplot mezi dnem a nocí.
V období mezi 15.–25. únorem se denní teploty vyhouply na 18–19° C,
zatímco noční teploty klesaly k -20° C, což při nízké sněhové pokrývce
vedlo k promrznutí půdy do hloubky. Zároveň tento měsíc naznačil to,
co se později ukázalo jako typické pro celý rok 2003, totiž neobvykle
slunečné a suché počasí. Právě v únoru bylo dosaženo roční minimum
měsíčních srážek – 6–8 mm znamenalo nejnižší únorové srážky od roku
1976.
BŘEZEN
Předjarní měsíc březen prohloubil srážkový deficit a především dosáhl ještě výraznější teplotní amplitudy, kdy mrazivá rána s teplotami kolem
-10° C střídala jarní odpoledne s teplotami 10–15° C, takže některý den
byl rozdíl minima a maxima 23° C. Sníh nebyl žádný, bylo dokonáno vymrznutí zejména ozimů.
DUBEN
Měsíc přinesl další paradoxy, a to zejména rychlý přechod od zimního počasí rovnou do léta. Vždyť do poloviny měsíce pravidelně mrzlo
s minimem více než -10° C, to vše při vlastně nepatrné sněhové pokrývce,
která dosahovala místy slabých 20 cm. Naopak na konci dubna byly zaznamenány první letní dny, kdy např. 30. dubna byla v obci naměřena
teplota 28° C ve stínu.
KVĚTEN
V měsíci květnu bylo počasí velmi různorodé. V první dekádě byla
až třicetistupňová vedra, objevily se bouřky z tepla a první tropický den
jsme zaznamenali 8. května, což znamenalo rekord, protože nikdy před
tím nebyl zaznamenán tak brzy, ve druhé dekádě se velmi ochladilo, noční teploty klesaly pod 10° C, ve dne bylo kolem 16° C a často pršelo. V některých oblastech republiky, především v Čechách a západně Moravě, se
znovu vyskytly záplavy, práci měli záchranáři i hasiči při odstraňování
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škod. Naší obci se živelní pohromy vyhnuly. Ve třetí dekádě se počasí znovu zlepšilo, teploty vystoupily na 23–30° C a jen místy pršelo.
ČERVEN
Měsíc červen byl teplotně nejteplejším měsícem za posledních 250 let.
Denní teploty často vystoupily nad 30° C, v některých dnech až na 33° C
ve stínu. Bylo i několik tropických nocí – teplota neklesla pod 20° C. Extrémnost měsíce nebyla ani tak ve vysokých teplotách jako spíše v dlouhodobém souvislém trvání tropických dnů. Srážky byly minimální, měsíc je
považován za srážkově podprůměrný – srážky dosáhly zhruba 40% dlouhodobého průměru.
Červen se tak zapsal do historie sledování počasí jako nejteplejší první
letní měsíc s průměrnou denní teplotou kolem 19° C, což je o více než 3° C
teplota vyšší než je dlouhodobý průměr.
Zajímavá je i hodnota počtu hodin slunečního svitu, více než 300 hodin, což je v našich podmínkách hodnota dosud nezaznamenaná.
ČERVENEC
Aby nezůstal pozadu, začal červenec hned první den tropickou teplotou, téměř 35° C a byla to současně nejvyšší hodnoty za celý loňský rok
v naší oblasti. Ještě tentýž den přišly prudké bouřky s vysokými srážkami, které se během měsíce několikrát opakovaly. Tím došlo k přerušení
dlouhodobého sucha a ke zmírnění celkových následků na úrodu zemědělců, zahrádkářů … Dopad sucha na vegetaci nebyl tak katastrofální jako
třeba na počátku 90-tých let či známém roce 1947. A tak úroda ovoce byla
celkem slušná a dobrá byla i jeho kvalita. Bohužel, houbaři si na své nepřišli, v lesích bylo stále sucho a houby nerostly.
SRPEN
Druhý vrchol léta nastal v srpnu. Mimořádné teploty se vyšplhaly
opět až k 35° C, na jižní Moravě až 39° C. Zároveň byly naměřeny žalostně nízké srážky, podobně jako v červnu. Nějakých 15 mm srážek ukazuje
na nejnižší zaznamenané srážky v obci od roku 1931. Sluneční svit vykazoval opět hodnotu přes 300 hodin.
ZÁŘÍ
Ještě i září se blýsklo mnoha slunečnými a teplými dny, kdy v období
mezi 18. až 23. září trvaly letní dny s teplotou blížící se 30° C., což znamená dosud nejvyšší naměřenou teplotu.
Přesto se v tomto měsíci vyskytly i dosti studené dny s prvními podzimními ranními přízemními mrazíky.
Opětovné prohlubování vláhového deficitu se projevilo již i na spodních vodách a na Stonávce byl zaznamenán minimální průtok.
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Sucho bylo veliké, vyschl i propustek na Sušance pod OKD-Doprava
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Ještě jeden doklad o nebývalém suchu – vyschlá Sušanka pod
OKD – Doprava v místech, kde pravidelně způsobuje záplavy parku pod
obecním úřadem
ŘÍJEN
Teprve tento měsíc ukončil trvale nadnormální denní teploty, které trvaly prakticky od května. Podle celkového hodnocení byl z dlouhodobého
pohledu teplotně podnormální, kdy ke konci měsíce se objevily mrazy až
-5° C.
Zároveň napršelo hodně srážek, vyjádřeno v procentech dělaly srážky
170% dlouhodobého normálu.
LISTOPAD
Předposlední měsíc roku zaznamenal opět teplejší a sušší počasí. Sníh
nepadal, takže Martin na bílém koni nepřijel.
PROSINEC
Sněhu bylo na začátku měsíce málo. Teploty byly celkově nadnormální, kolem vánoc ale klesly na -16° C. Na Silvestra sněžilo, celkem napadlo
20 cm nového sněhu a tak tyto vyšší srážky pomohly pozvolna snižovat
vláhový deficit, který se vytvářel po celý rok.
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Sněhová pokrývka se udržela i na začátku roku 2004.
Co bylo na roce 2003 zajímavé je kombinace vysokých teplot, mimořádného slunečního svitu a často velmi nízkých srážek. Z těchto tří veličin
vyniká právě sluneční svit, přes 2000 hodin. Další rekord padl v počtu
letních dnů s teplotou nad 25° C, bylo jich celkem 79, což je údaj, který
o 20 dnů převyšuje údaje z roku 2002. Více než dvacet dnů bylo tropických, s teplotou nad 30° C.
Neobvyklé je právě to, že naměřené extrémní hodnoty se vměstnaly
do letních měsíců. Podle údajů z pražského Klementina bylo léto nejteplejší od počátku pozorování, tj. od roku 1775, a to již stojí za povšimnutí.
Ať už budeme spekulovat o vlivu skleníkových plynů či jiných problémech v klimatu naší matičky Země, v posledních létech nápadně často
posunujeme rekordy denních maxim, měsíčních či ročních teplotních průměrů právě směrem nahoru.
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XXXI. Vybrané události roku 2003 v měsíčním přehledu
leden: Tříkrálová sbírka
Bal PZKO
únor:
Školní ples- česká základní škola
Vítání občánků
březen: Zahájení výstavby sportovní haly
Oslavy MDŽ
Pyżamowy Bal
duben: Kolaudace bytů nad mateřskou školou na ulici Stavební
Dětský karneval-česká základní škola
květen: demolice jednoho z „Penzijních domů“
Předání druhého domu s pečovatelskou službou
Sadové úpravy na hřbitově
Oslavy Svátku práce
Volba Miss české základní školy
Návštěva Lubomie a Syrynie žáky polské základní školy
Oslavy stého výročí vzniku polské základní školy
a osmdesátého výročí vzniku polské mateřské školy
Oslavy dne dětí-všechny školy
Rekonstrukce kavárny a dalších prostor v kulturním domě
Vítání občánků
Oslavy Dne matek
Oslavy 700 let Lubomie-účast delegace
Terénní závod
Hornosušská pouť
Fotbalový turnaj-Demokratická aliance Romů
Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“
červen: Referendum o vstupu ČR do EU
Celostátní
taneční
soutěž
„O
zlatý
pohár“,
pořádal UNO MIX
Požární soutěž dětská
Vítání léta aneb Klobásový den pořádaný kulturní
a sportovní komisí
Okresní soutěž v požárním sportu
Vítání léta aneb Klobásový festival
50 let pěveckého souboru „GAMA“
Taneční soutěž „O zlatý pohár TK UNO-MIX
Cyklistické závody „Podolkovice“
Postup fotbalistů TJ do 1.B třídy
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červenec: Zahradní slavnost-Kroužek krojovaných horníků
srpen: Neděle s biskupem
Výměna ředitelů obou škol v obci
Sto let Sboru dobrovolných hasičů v Horní Suché
Benefiční koncert
září:
1. září zůstaly školy zavřené-stávka zaměstnanců
Výstavba parkoviště před obecním úřadem
Vzpomínkové setkání bývalých zaměstnanců
František (Gottwald)
Petra Kocurová-Mistryně Evropy
říjen:
Společná oslava jubilantů
Wykopki
90 let sborového zpěvu
Loučení s létem – Klub hornických důchodců
listopad: 50 let tanečního a pěveckého souboru „Suszanie“
prosinec: Ondřej Broda-úspěšný plavec
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dolu

XXXII. Použité zkratky
+
a. s.
ASPV
CD
č. p.
ČSAD
ČSSD
DPH
DPS
(E)
EAO
EU
IČO
KaSK
KD
KDU-ČSL
KHD
KKH
KSČM
LPG
MHD
MK
MmH
MŠ
ODS
OKD
OÚ
parc.
PD
PZKO
PZŠ
RD
RO
SmVaK
SNK
s. p.
SSZ

A více (příklad: 5+ znamená pět a více)
Akciová společnost
Asociace sportu pro všechny
Kompaktní disk (tzv.cédéčko)
Číslo popisné
Česká automobilová doprava
Česká strana sociálně demokratická
Daň z přidané hodnoty
Dům s pečovatelskou službou
Elektronická příloha (na CD)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Evropská unie
Identifikační číslo organizace
Kulturní a sportovní komise
Kulturní dům
Křesťansko demokratická unie-Česká strana lidová
Klub hornických důchodců
Kroužek krojovaných horníků
Komunistická strana Čech a Moravy
Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný topný plyn
Městská hromadná doprava
Místní komunikace
Magistrát města Havířova
Mateřská škola
Občanská demokratická strana
Ostravsko-Karvinské doly
Obecní úřad
Parcela
Projektová dokumentace
Polski Związek Kulturalno Oświatowy
Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Rodinný dům
Rada Obce Horní Suchá
Severomoravské vodovody a kanalizace
Sdružení nezávislých kandidátů
Státní podnik
Světelné signalizační zařízení
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TJ
US-DEU
VO
VS
ZO
ZŠ

Tělovýchovná jednota
Unie svobody-Demokratická unie
Vesnická organizace
Vítkovické stavby
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
Základní škola

Pozn.: Náhradní vojenská služba – výkon veřejných prací místo základní
vojenské služby.
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XXXIII. Seznam příloh kroniky
Obce Horní Suchá za rok 2003
Příloha č.

Téma

1-03(E)
Zápis ze zasedání Rady Obce Horní Suchá
(dále jen RO) 2. 1. 2003
2-03 (E)
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 6. 1. 2003
3-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 16. 1. 2003
4-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 31. 1. 2003
5-03(E)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
Obce Horní Suchá (dále jen ZO) 10. 2. 2003
6-03(E)
Zápis ze zasedání ZO 10.2.2003
7-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 13. 2. 2003
8-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 27. 2. 2003
9-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 13. 3. 2003
10-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 27. 3. 2003
11-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 10. 4. 2003
12-03(E)
Zápis ze zasedání ZO 14. 4. 2003
13-03(E)
Usnesení ze zasedání ZO 14. 4. 2003
14-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 24. 4.2003
15-03(E)
Zápis a usnesená z mimořádného zasedání RO 28. 4. 2003
16-03(E)
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 5. 5. 2003
17-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 9. 5. 2003
18-03(E)
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 19. 5. 2003
19-03(E)
Zápis z mimořádného zasedání ZO 19. 5. 2003
20-03(E)
Usnesení z mimořádného zasedání ZO 19. 5. 2003
21-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 22. 5. 2003
22-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 5. 6. 2003
23-03(E)
Zápis ze zasedání ZO 16. 6. 2003
24-03(E)
Usnesení ze zasedání ZO 16. 6. 2003
25-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 19. 6. 2003
26-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 3. 7. 2003
27-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 17. 7. 2003
28-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 31. 7. 2003
29-03(E)
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 8. 8. 2003
30-03(E)
Zápis z jednání finančního výboru 13. 8. 2003
31-03(E)
Zápis a usnesení ze zasedání RO 14. 8.2003
32-03(E)
Zápis ze zasedání ZO 18. 8. 2003
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33-03(E)
34-03(E)
35-03(E)
36-03(E)
37-03(E)
38-03(E)
39-03(E)
40-03(E)
41-03(E)
42-03(E)
43-03
44-03
45-03
46-03
47-03
48-03
49-03
50-03(E)
51-03(E)
52-03(E)
53-03(E)
54-03(E)
55-03(E)
56-03(E)
57-03(E)
58-03(E)
59-03(E)
60-03
61-03

Usnesení ze zasedání ZO 18. 8. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 28. 8. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 11. 9. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 25. 9. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 9. 10. 2003
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 16. 10. 2003
Zápis ze zasedání ZO 20. 10. 2003
Usnesení ze zasedání ZO 20. 10. 2003
Zápis z veřejné schůze s občany 21. 10. 2003
Zápis a usnesení z jednání RO 23. 10. 2003
„Otevřeli nový dům pro důchodce“ – Havířovsko
20. 5. 2003 – článek s fotografií,
„W parku nad Suszanką“ – Głos Ludu 20. 5. 2003
Kolaudace a sadové úpravy za Domem s pečovatelskou
službou II
100 let základní školy s polským jazykem vyučovacím
a 80 let polské mateřské školy-Głos Ludu 10. 5. 2003
Návštěva žáků polské základní školy v Lubomii
a Syrynii-Głos Ludu 3. 5. 2003
Miss i Mister Glosu Ludu 6. 5. 2003 – účast žáků
polské základní školy
Přístavba bytů nad mateřskou školou na ulici
Stavební-Havířovsko 11. 4. 2003
Oslavy Mezinárodního dne žen 5. 3. 2003
v KD – Havířovsko 10. 3. 03
Zápis a usnesení ze zasedání RO 16. 11. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 25. 11. 2003
Zápis z mimořádného zasedání ZO 3. 12. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 4. 12. 2003
Zápis ze zasedání ZO 5. 12. 2003
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 15. 12. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 18. 12. 2003
Zápis a usnesení ze zasedání RO 31. 12. 2003
Usnesení ze zasedání ZO 15. 12. 2003
Usnesení z mimořádného zasedání ZO 3. 12. 2003
Krádež plechu ze střechy na ulici K Prádlu – Havířovsko
21. 1. 2003
Příspěvek obce na kulturní a sportovní činnost – Głos Ludu
13. 2. 2003
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62-03
63-03
64-03
65-03
66-03
67-03
67a-03
68-03
69-03

70-03
71-03
72-03
73-03
74-03
75-03
76-03
77-03
78-03
79-03
80-03
81-03
82-03

Rekonstrukce kuchyně a kavárny v kulturním
domě – Głos Ludu 4. 2. 2003
„Własna hala sportowa“ – Głos Ludu 21. 1. 2003
Padesáté výročí souboru „Gama” – Glos Ludu 10. 6. 2003
„Dwie role wysypiska“ – Głos Ludu 22. 5. 2003
„Poddolovaný motel…“ – Právo 29. 5. 2003
„Za drugim razem“ – Głos Ludu 31. 5. 2003,
„Požár v sousedství nebyl v plánu” – Havířovsko 31. 5. 2003
„Horní Suchá postupuje“-Havířovsko 10. 6. 2003,
„Střízlivý plán nováčka“ – Havířovsko 24. 6. 2003
Referendum o vstupu do Evropské unie – Právo 16. 6. 2003
„Hrozil lidem mačetou“ – Havířovsko 10. 6. 2003,
„Dvě školačky ztloukly a zkopaly svoji vrstevnici“
Havířovsko 5. 8. 2003, „Zloději ukradli komín“ – Havířovsko
5.8.2003
„Klobásový festival?…“ – Havířovsko 17. 6. 2003,
„První klobásový festival…“ – Havířovsko 24. 6. 2003,
fotografie
„Loučení Horní Suché“ – fotbal – Havířovsko 17. 6. 2003
„Petr Korbel si polepšil…“ – Havířovsko 17. 6. 2003
Taneční soutěž „O zlatý pohár UNO MIX“
„Velký úspěch vodních lyžařů“ – Petra Kocurová
Havířovsko 2. 9. 2003, „Titul mistryně Evropy do Horní
Suché“ – Havířovsko 7. 10. 2003
Sportovní hala – „Státní úředníci zbrzdili výstavbu
sportovní haly“ – Havířovsko 7. 10. 2003
„Dva problémy obec vyřešila“ – záchrana jednoho
z penzijních domů, Kulturní dům Dolu František
Havířovsko 7. 10. 2003
„Rockoví muzikanti pro charitu“ – Havířovsko 26. 8. 2003
Žánrové fotografie z Klobásového festivalu
Start Horní Suchá-„Dvě medaile Lenky Harabaszové“
Havířovsko 22. 7. 2003
„Plavec Ondřej Broda…“ – Havířovsko 15. 7. 2003
„Muzykę widzę w ruchu” – „Suszanie“ oslavili padesátku
Głos Ludu 3. 7. 2003
„Horní Suchá zřejmě drží republikový primát“ – Změny
na ředitelských postech ve školách v obci
Havířovsko 12. 8. 2003
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83-03
84-03
85-03
86-03
87-03(E)
88-03
89-03
90-03
91-03
92-03

93-03
94-03
95-03
96-03
97-03
98-03

99-03

„Boj s živlem nikdy nekončí“ – „Požární sbor oslaví sto
let“ – Havířovsko 12. 8. 2003, „Sto lat z sikawką“ – Głos
Łudu 14. 8. 2003
„Nie ma naczelnego, jest dyrektor“ – Bohdan
Prymus – ředitel základní školy s polským jazykem
vyučovacím – Głos Ludu 16. 8. 2003
Petra Kocurová, mistryně Evropy – fotografie
Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Důl František Horní
Suchá postoupili do 1.B třídy Slezské župy-fotografie
Převedení kompetencí po zrušení okresních úřadů
Informátor č. 1/03
Informátor č. 2/03
Hornosušská pouť – foto
Informátor č. 3/03
Informátor č. 4/03
(E)Oznámení o době a místě konání referenda
o přistoupení České republiky k Evropské unii
(E)Zawiadomienie o czasie i miejscu referendum
w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej do UE
Informátor č. 6/03
Informátor č. 5/03
„Příběh jedné šachty“ – foto ze setkání zaměstnanců Dolu
František (Gottwald ) 20. 9. v kulturním domě
Informátor č. 7/03
Informátor č. 8/03
Informátor č. 9/03
(E)Obecně závazná vyhláška č.3/2003 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
(E)Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místním poplatku
ze vstupného
Informátor č. 10/03
(E)Kalendář svozu odpadu na 1. čtvrtletí 2004 v obci
Horní Suchá
(E)Obecně závazná vyhláška č.6/03, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška o místním poplatku za provoz,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 3/01 ze dne
17. 12. 2001 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/02
ze dne 16. 12 .2002
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100-03
101-03
102-03
103-03
104-03
105-03(E)
106-03
107-03
108-03
109-03
110-03
111-03
112-03
113-03
114-03(E)
115-03
116-03
117-03
118-03(E)
119-03(E)
120-03(E)
121-03(E)
122-03(E)

(E)Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku
ze psů
„Stać ją inwestycje” – Glos Ludu z 18. 12. 2003
„Plavec Broda se podívá na Evropu“ – Havířovsko
9. 12. 2003
„START na mezinárodní scéně úspěšný nebyl“ – Havířovsko
23. 12. 2003
„Sportowa współpraca“ – Nowiny Wodzisławskie 30. 7. 2003
Rozpočet obce na rok 2003
Organizační schéma obecního úřadu – obsazení
Vrt pro tepelné čerpadlo firmy AGADAN – foto
Fotografie z akce „Omega“ – bourání „Penzijního domu“
Nové sadové úpravy na hřbitově-foto
„Niedziela z biskupem“ – Głos Ludu 19. 8. 2003
„Staré šachty obce přednostně nedostanou“ – Právo
24. 9. 2003
„Nie zyska, a zapłaci“ – Głos Ludu 25. 9. 2003
„Poszerzają parking“ – Głos Ludu 4. 10. 2003
„Petra Kocurová obhájila mistrovský titul“ – Moravskoslezský
Deník 24. 9. 2003
Terenowy wyścig kolarski
Výroční zpráva o činnosti české základní školy za školní
rok 2002/2003
Petr Korbel – životopisná data a přehled největších
úspěchů – Internet
Stolní tenisté Korbel a Štrbíková zatím bez problémů – Internet,
Stolně tenisová extraliga v roce 2003 – Internet
Zpráva vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Horní
Suché npor. Bc. Kristiana Libora:
„Stav nápadu trestné činnosti na území obce Horní Suchá“
Fotografie z fotbalového turnaje pořádaného
Demokratickou aliancí Romů
Fotografie ze Dne dětí pořádaného Demokratickou aliancí
Romů
Výroční zpráva o činnosti základní školy s polským
jazykem vyučovacím za školní rok 2002/2003
Přehled činnosti Tělovýchovné jednoty Dolu František za
rok 2003
Orientační mapky Horní Suché
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123-03(E)
124-03
125-03
126-03
127-03
128-03
129-03(E)
130-03(E)
131-03(E)
132-03(E)
133-03

K ynologický klub Horní Suchá – foto
„Chóralna mozaika“ – Głos Ludu 21. 10. 2003
„Horní Suchá nakonec bod záskala“ – Havířovsko
4. 11. 2003
„Ondřej Broda plaval nejrychleji“ – Havířovsko 4. 11. 2003
„Horní Suchá vede suverénně extraligu stolních tenistek“
Havířovsko 4. 11. 2003,
„Start se v Ostravě zapotil“ – Havířovsko 11. 11. 2003
„Start Horní Suchá v čele“ – Havířovsko 25. 10. 2003
Cyklistický závod v Podolkovicích
Stavění máje – fotografie
700 let Lubomíe – fotografie (p. Sztebel)
Oslava padesátin souboru „GAMA“ – fotografie (p. Sztebel)
Stručný obsah Informátoru za rok 2003
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