
1

Mgr. Josef Běhan
kronikář

Ing. Jan Lipner
starosta



2

I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2004

Název kapitoly Strana
 I. Obsah 2
 II. Orgány obce a jejich složení 6
 III. Organizace obecního úřadu 8
 IV. Důležité body zápisů a usnesení ze zasedání 
  Rady Obce Horní Suchá, Zastupitelstva Obce Horní Suchá,
  komisí a výborů 9
 V. Hospodaření obce v roce 2003 34
 VI. Komise a výbory zvolené pro volební období 
  2002–2006 35
 VII. Volby do zastupitelstev krajů 36
  – Volební výsledky v obci 36
 VIII. Horní Suchá – letecké snímky 40
 IX. Družební obce Horní Suché 41
  – Lubomia – Polsko 41
  – Dožínky v Lubomii 42
  – Gelnica – Slovensko 42
  – Gelnický jarmok 43
 X. Dělnický dům 45
  – Nový nájemce Dělnického domu 45
 XI. Volby do Evropského parlamentu
  11.–12.června 2004 47
  – Výsledky hlasování v Moravskoslezském kraji 47
  – Okres Karviná 47
  – Obec Horní Suchá 47
 XII. Návštěva dcery slavné rodačky 48
 XIII. Hlavní investiční akce roku 2004 49
  – Rekonstrukce ulice „Vnitřní“ 50
 XIV. Změna vlastníka Dolu František 51
 XV. Stav obyvatelstva obce k 1. 1. 2004 52
  – Společenská rubrika, jubilanti, 
  významná životní výročí 53
  – Gratulace jubilantům 54
  – Společná oslava hornosušských jubilantů 54
 XVI. Úspěšní sportovci 56
  – Petra Kocurová 56
  – Ondřej Broda 58



3

  – Marek a Filip Swětíkovi 61
 XVII. Nezaměstnanost v obci 62
  – Nezaměstnanost v obci v roce 2004 
  v jednotlivých měsících 62
 XVIII.  Průmysl, stavebnictví, zemědělství, investiční akce, 
  firmy, služby 63
  – Depos Horní Suchá, a. s. 63
  – VAPES CE, s. r. o., Horní Suchá, 
  Stonavská,č.51/6 63
  – Elka Nova, s. r. o, Horní Suchá, 
  Hořanská,č.2/1324 63
  – Servis IVECO firmy Agrotec CZ, 
  Horní Suchá, U Lékárny č. 5 63
  –Hornstav CZ, s. r. o 63
  – Veřejná CNG plnící stanice, HS, 
  Těrlická 1118, areál OKD Doprava, a. s. 63
  – AGADAN spol. s r. o., 
  Na Františku 1365/3, 735 35 Horní Suchá 64
  – Firma KARIMPEX, a. s. 
  Parková č. 5, Horní Suchá 64
  – VD SLUŽBA, spol. s r. o., 
  K Prádlu 529, Horní Suchá 64
  – Alwin Start s. r. o., 
  Dělnická 1/114, Horní Suchá 64
  – Start spol. s r. o., 
  Dělnická 1/1342, Horní Suchá 65
  – OKD Doprava,a. s., Těrlická 1118, Horní Suchá 65
  – Befra Electronic, spol. s r. o., Horní Suchá 65
  – Lichtgitter CZ, spol. s r. o. HS, 
  U Lékárny 1, Horní Suchá 65
  – Slavnostní otevření nové firmy 66
 XIX. Revitalizace sídliště „Chrost“ 67
 XX. Školství 68
  – Vývoj stavu žáků na základních školách v obci: 68
  – Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, 
  příspěvková organizace 68
  –Základní škola a mateřská škola s polským 
  jazykem vyučovacím Horní Suchá, 
  příspěvková organizace 68



4

  – Zahájení školního roku v české ZŠ 68
  – První den v polské ZŠ 69
  – Žáci české školy soutěžili 70
  – Maškarní ples 70
  – Polská mateřská škola 71
  – Radovánky 71
  – Dzień dziecka 71
  – Závěr školního roku 71
  – Volba MISS 72
  – Jak było? Jak będzie? 72
  – Nejlepší vycházející žáci u starosty obce 28. 6. 2004 73
  – Šatny školy v novém 74
  – Rok v mateřské škole 74
  – Gratulace 75
  – Mateřská škola „Vnitřní“ 76
  – Hodnocení 76
 XXI. Obchod 77
 XXII. Bezpečnost a veřejný pořádek 79
  – Některé přestupky a trestné činy spáchané 
  na území obce 79
 XXIII. Kultura a osvěta 82
  – Kulturní a sportovní komise 82
  – 1. obecní ples 82
  – Bal PZKO 89
  – Oslavy Mezinárodního dne žen 89
  – MDŽ v PZKO 95
  – Májové oslavy 96
  – Majowa wystwa robót ręcznych 96
  – Hornosušská pouť 96
  – Obec vzdala čest památce padlých 97
  – Dny Těšínského Slezska v Senátu 98
  – Terenowy wyścig kolarski 2004 99
  – Inkubátor 100
  – „Vítání léta“ aneb „Klobásový festival“ 100
  – Vítání občánků 102
  – Festyn pod lipami – výstava Ing. arch. B. Firly 103
  – Suszanie 104
  – Vánoční gratulace 105
  – Pěvecký sbor „Sucha“ 105



5

  – Orientační závod 107
  – Hornické dny v Havířově 107
 XXIV. Přehled neziskových organizací, občanských sdružení 
  a spolků v Horní Suché 109
  – Kulturní a sportovní komise navrhla, 
  Zastupitelstvo schválilo 109
 XXV. Společenské organizace a zájmová sdružení 111
  – Peníze pro včelaře 111
  – Charita Český Těšín 111
  – Ples Kroužku krojovaných horníků 111
  – Ples sportovců 111
  – Sdružení rodičů české základní školy 111
  – Vesnická organizace KSČM 112
  – PZKO 112
  – Setkání představitelů obce a MK PZKO 
  v Horní Suché s delegací z Bielska Białe 112
  – Klub hornických důchodců Dolu František 
  v Horní Suché 113
  – Z činnosti Klubu hornických důchodců 113
  – Hasičanka koncertovala v Pelhřimově 116
  – TK UNO MIX patnáctiletý 117
  – TK UNO MIX v Praze 117
  – Taneční soutěž „O Zlatý pohár“ TK UNO MIX 118
  – 60. výročí popravy polských vlastenců 119
 XXVI. Tělovýchova a sport 120
  – Aerobic team show 120
  – Start Horní Suchá 120
  – Start půjde zřejmě z Havířova jinam 121
  – TJ Důl František Horní Suchá 121
  – Tělovýchovná jednota Dolu František v roce 2004 122
  – Fotbalový turnaj „O pohár starosty Horní Suché“ 124
  – Sportovní hala 124
  – Florbalový klub 126
 XXVII. Počasí v roce 2004 127
 XXVIII. Informátor 131
 XXIX. Použité zkratky 132
 XXX. Seznam příloh  134
 XXXI. Seznam vyřazených příloh 140



6

II. Orgány obce a jejich složení

Orgány obce – Zastupitelstvo Obce Horní Suchá (dále jen ZO), Rada 
Obce Horní Suchá (dále jen RO) – pracují v nezměněném složení.

Jan Lipner, Ing.
starosta – kandidoval 

za SNK

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

Karol Siwek, Ing.,
člen RO, člen finanční-
ho výboru, kandidoval 

za ČSSD

Josef Žerdík 
místostarosta – 

kandidoval za SNK

Josef Kocur, člen RO 
člen kontrolního 

výboru, člen KaSK, 
kandidoval za KSČM
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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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III. Organizace 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
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IV. Důležité body zápisů a usnesení ze zasedání Rady Obce 
Horní Suchá, Zastupitelstva Obce Horní Suchá, komisí a výborů
Poznámka: Kompletní zápisy a usnesení ze zasedání RO a ZO jsou ulože-
ny v archivu OÚ.

RO dne 15. 1.2004
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí části neinvestiční dotace 
na rok 2004 TJ Dolu František, U Lékárny 869, Horní Suchá ve výši 
20 000,- Kč
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o udělení pamětních listů u příležitosti 
konání valné hromady TJ Dolu František, U Lékárny 869, Horní Suchá 
dne 26.3.2004 těmto navrženým členům TJ: Oskar Bębenek, Ing. Bo-
humil Pelikán, Václav Štix, Jindřich Polášek, Radomír Holata, Anna 
Černíková, Mgr. Oldřich Broda, Marie Dostálová, Štefan Kisel, Václav 
Černík, Jana Chrobáková, Lubomír Straka a Věra Brandýsová.
Rada obce zároveň rozhodla o udělení pamětní plakety těmto členům 
TJ: Oskar Bębenek, Ing. Bohumil Pelikán, Jindřich Polášek, Radomír 
Holata, Anna Černíková, Marie Dostálová a Věra Brandýsová.

RO dne 29. 1. 2004:
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000,- Kč oceněnému dárci krve p. Jiřímu Bilerovi, Lesní 4, Horní Su-
chá za získání Zlatého kříže 1. třídy za 160 odběrů.
– Rada Obce Horní Suchá schválila nabídku společnosti ProSystem. 
s. r. o., Hradišťská 119, Český Těšín – Mistřovice na vytvoření, provoz 
a aktualizaci oficiálních internetových stránek Obce Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá posoudila návrh společnosti MIRPAL, 
spol. s r. o., Flemingova 2848, Karviná – Hranice na úpravu smlouvy 
za odchyt a ustájení psů a koček a sběru uhynulých zvířat na území Obce 
Horní Suchá a souhlasí s následující úpravou uvedených cen, kromě bodu 
b) cena za dopravu, zároveň rozhodla o nutností dalšího projednání této 
smlouvy:
stávající cena navrhovaná cena
a) za odchyt psa, kočky a sběr uhynulého zvířete 
150,- Kč/zvíře 160,- Kč/zvíře
b) cena za dopravu 
8,- Kč/km 10,- Kč/km
c) za pobyt psa, kočky v útulku
80,- Kč/zvíře/den 88,- Kč/zvíře/den
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Poznámka: Náklady za odchyt a pobyt zvířat v útulku jsou větší, než jsou 
současné náklady na pobyt jednoho důchodce v domově důchodců. Stát doplá-
cí na jedno lůžko v domově důchodců ze státního rozpočtu 70 050 Kč ročně. 
Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání. Úhrada se liší podle vybavení 
a počtu lůžek na pokoji. Vyhláška stanovuje, že občanu v domově důchodců 
musí zůstat kapesné ve výši 720 Kč měsíčně. Úhrada je trosložková:
A) Ubytování:
a) ubytování-lůžko 83Kč/den v jednolůžkovém pokoji
b)            -„- 70Kč/den v dvoulůžkovém pokoji
c)            -„- 61Kč/den v třílůžkovém pokoji
B) Stravování:
a) stravovací jednotka činí 63Kč/den
C) Služby:
a) 66Kč/den
Celkové náklady na jednoho občana v domově důchodců činí 5 800Kč/ mě-
síc, to znamená 194 Kč/den.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000,- Kč Ing. arch. Bronislavu Firlovi, Hornosušská 350/68, Hor-
ní Suchá na vydání publikace a přípravu výstavy jeho celoživotního díla 
k výročí jeho 80-tých narozenin.
– Rada Obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 120,- Kč paní Pavlíně Vostré, Spodní 608, Horní Suchá na úhradu po-
bytu matky doprovázející postižené dítě v Nemocnici s poliklinikou Kar-
viná, Dětské centrum Český Těšín.

RO dne 12.2.2004
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí jmenování p. Rostislava Kr-
hovjáka, nar. 2. 2. 1966, bytem Končinovka 5/927, Horní Suchá do funk-
ce velitele výjezdové jednotky dobrovolných hasičů Horní Suchá.
– Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
skytnutí neinvestiční dotace na rok 2004 ve výši 80 000,- Kč TJ Dolu 
František v Horní Suché.
– Rada Obce Horní Suchá rozhodla o prezentaci obce v publikaci „Mo-
ravskoslezský kraj“ vydavatelství PROXIMA Bohemia s. r. o., Masary-
kovo náměstí 134, Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu 1 strana velikosti 
A4 za cenu 10 000,- Kč.

ZO dne 16. 2. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:



11

 – informace o jednáních rady obce 
 – zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny 
  ze dne 28. 1. 2004 
2. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje vyhlášení výběrového řízení 
na provozování Dělnického domu, na ul. Centrum v Horní Suché.
3. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru částí pozemku 
parc. č. 377/1, 380 a 379 v kat. území Horní Suchá včetně věcného bře-
mene příjezdu od firmy EX-PR-ES, v. o. s. zastoupené p. Josefem Vriča-
nem na výstavbu příjezdové komunikace k 2 rodinným domkům, která 
by zároveň sloužila jako chodník pro pěší z ul. Stonavské do centra obce.
Poznámka: Jedná se o spojovací chodník přes Sušanku od pizzerie na 
ulici Stonavské k OÚ.
4. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá pověřuje radu obce dojednáním pod-
mínek účinkování Těšínského divadla Český Těšín – polská scéna pro ob-
čany Horní Suché s finanční podporou do částky 25 000,- Kč.
5. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá neschvaluje uložení volných finančních 
prostředků obce ve výši 500 000,- Kč formou půjčky společnosti SMART 
Financial s. r. o, Sokolská 536/22, Olomouc.
6. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace na rok 2004 ve výši 80 000,- Kč TJ Dolu František v Horní Suché.
7. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje plán činnosti finančního 
výboru obce Horní Suchá na rok 2004.

RO dne 26. 2. 2004
– Rada Obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 4/2003 o místním poplatku ze psů.
– Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí informace starosty Ing. Ja-
na Lipnera o řešení situace využití areálu Dolu František v Horní Su-
ché. Týkaly se jednání se zástupkyní ředitele agentury CZECHINVEST 
Ing. Chlebnou, s. r. o. OSA projekt Ostrava a s. p. DIAMO. Bylo konsta-
továno, že CZECHINVEST předložil diametrálně rozdílné řešení vývoje 
budoucí průmyslové zóny, než s jakým obec původně počítala.

Mimořádné zasedání ZO dne 12. 3. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku 
parc. č. 436 v kat. území Horní Suchá o velikosti 3 599 m2 od Ing. Bo-
huslava Grima, Ovocná 223/28, Životice za cenu 50,- Kč/m2 do majetku 
obce.
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Poznámka: Jedná se o pozemek pro sběrný dvůr. Původní pozemek nebyl ide-
ální také proto, že majitel sousední parcely byl proti. Sběrný dvůr bude sloužit 
bezplatně občanům Horní Suché k ukládání odpadu, včetně nebezpečného od-
padu. Po vybudování dvora bude snížen počet velkoobjemových kontejnerů.

RO dne 12. 3. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila instalaci solárního systému ohřevu 
teplé užitkové vody pro objekt sportovní haly a zároveň rozhodla o prů-
zkumu trhu dodavatelů tohoto zařízení.

Mimořádné zasedání RO dne 22. 3. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila výsledek hospodaření za rok 2003 Zá-
kladní školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Těrlická 407, 
okres Karviná, příspěvková organizace ve výši 138 177,68 Kč. Rada obce 
doporučuje, aby příděl do fondů odměn byl minimální.
– Rada obce Horní Suchá schválila výsledek hospodaření za rok 2003 
Základní školy Horní Suchá, Těrlická 969, okres Karviná, příspěvková 
organizace ve výši 485 208,21 Kč. Rada obce doporučuje, aby příděl do 
fondů odměn byl minimální.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zajištění zvláštní linkové 
dopravy na území obce Horní Suchá, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, 
Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou a společnosti 
Ján K ypús MINIBUS s. r. o., Sv. Čecha 1872/20, Karviná-Nové Měs-
to. Jedná se o přepravu dětí do školy ve dnech školního vyučování 2× den-
ně v období září–červen za cenu 19,- Kč za 1 km trasy, pouze ve dny, kdy 
doprava není zajišťovaná společností Ján K ypús BUS s. r. o. Termín 
platnosti od 1. 4. 2004.
– Doporučení ZO vyzvání vybraných projekčních organizací k vypraco-
vání studie pro další využití těžní věže F4 – skip Dolu František.
– Doporučení ZO k projednání podání žádosti o bezúplatný převod všech 
pozemků a vytypovaných budov v areálu Dolu František v Horní Suché.

RO dne 25. 3. 2004
– Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru úpravu rozpoč-
tu na rok 2004 tak, aby bylo možno poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 
60 000,- Kč nově vzniklému Florbalovému klubu Horní Suchá.
– Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru úpravu roz-
počtu na rok 2004 ve výši 2 500 000,- Kč na vybavení sportovní haly na 
ul. Těrlické v Horní Suché.
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RO dne 6.4.2004
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o výrobě a vytištění publi-
kace a kalendářů k 700. výročí Obce Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem staros-
tou obce a p. Milanem Pěgřímem – FOTO REPORT, Opletalova 608/2, 
Havířov-Šumbark za cenu 260 950,- Kč bez DPH.
Pozn.: 500 ks kalendářů, 2000 ks knih.
– Rada obce Horní Suchá doporučila ZO:
schválit zadání územního plánu Obce Horní Suchá v souladu s ustanove-
ním stavebního zákona.
Poznámka: Pořízení nového územního plánu schválilo ZO na svém zase-
dání dne 21. října 2002.

ZO dne 19. 4. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
 – informace o jednáních rady obce
 – zápis z jednání finančního výboru
 – zprávu o situaci národnostních menšin v obci Horní Suchá
 – zprávu vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Horní Suché 
  o stavu trestné činnosti v obci Horní Suchá za rok 2003.
2. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2004, kterou se mění OZV č. 4/2003 o místním poplatku ze psů.
Poznámka: Obec reagovala na novou legislativu. Nejednalo se o navýšení 
poplatku, změnou je osoba poplatníka. V předešlé vyhlášce byl poplat-
níkem vlastník psa, v nové držitel psa. Také poplatková povinnost byla 
snížena na 3 měsíce věku psa.
3. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje rozdělení dotací organiza-
cím působícím v obci Horní Suchá a smlouvy o poskytnutí těchto dotací 
takto:
ORGANIZACE SCHVÁLENÁ DOTACE
Sdružení rodičů ZŠ Horní Suchá 18 000 Kč
Klub hornických důchodců 5 000 Kč
Dechová hudba „Hasičanka“ 15 000 Kč
Ženský pěvecký soubor „Šárka“, občanské sdružení 5 000 Kč
Demokratická aliance Romů v ČR 9 000 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Horní Suchá 45 000 Kč
Český svaz chovatelů drobného zvířectva, z. o. Horní Suchá 5 000 Kč
TJ Dolu František 95 000 Kč
Český červený kříž, místní skupina, Horní Suchá 2 500 Kč
PZKO Horní Suchá 60 000 Kč
Český zahrádkářský svaz ZO č. 16 5 000 Kč
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Farní sbor Slezské církve evangelické A.V. Havířov-Suchá 0 Kč
ZO ČSV Horní Suchá 2 500 Kč
Sbor Církve Bratrské v Horní Suché 5 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 3 000 Kč
Swětík Marek 0 Kč
Kroužek krojovaných horníků 5 000 Kč
Harcerstwo Polskie v ČR, skupina Horní Suchá 5 000 Kč
Skupina matice školské při ZŠ s pol. jaz. vyučovacím 8 000 Kč
Skupina matice školské při MŠ s pol. jaz. vyučovacím 7 000 Kč
C E L K E M 300 000 Kč

4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje zřízení organizační složky 
Sportovní hala Horní Suchá, Sportovní 3/2 a její zřizovací listinu, která 
je přílohou č. 1.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí informaci OKD, Ener-
go, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava o akci „Krajské integrované 
centrum využívání komunálních odpadů – Plazma Barbora“ a schvaluje 
k němu toto stanovisko obce Horní Suchá: Obec Horní Suchá podporu-
je všechny ekologické způsoby nakládání s odpady, tedy i způsob jejich 
energetického využití, což je podstatou předloženého projektu. V současné 
době z důvodu nedostatku informací o ekonomice projektu nemá zájem 
o jakoukoliv majetkovou spoluúčast na jeho realizaci.
Poznámka: Jedná se o spalovnu.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje žádost p. Karla Dedka, 
Stolařství D.E.K.S., Centrum 126, Horní Suchá o odkoupení nemovitos-
ti č. p. 126 na ul. Centrum v Horní Suché včetně skladovacího prostoru 
a pozemků, na kterých jsou stavby umístěny.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled na roky 
2005–2006:

2005
Příjmy tis. Kč
Daňové příjmy 45 000
Neinvestiční přijaté dotace
– souhrnný dotační vztah – školství, výkon st. správy, soc. 1 300
– přímé náklady na vzdělávání 17 000
Nedaňové příjmy 6 700
Zapojení přebytku hospodaření z minulých let 20 000
Příjmy celkem 90 000

Výdaje tis. Kč
Běžné výdaje 30 000
Neinvestiční dotace – přímé náklady na vzdělávání 17 000
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Záměry k realizaci  
Chodník (MK) ze Stonavské kolem Pizzerie 1 500
Nákup vozu AVIA – hasiči 2 000
Zpevnění travnaté plochy u zdrav. střediska 300
Prodloužení dešť. kanalizace 6. srpna (u p. Bugly) 900
Zateplení ŠJ, výměna oken 2 000
oprava stropu v kuchyni ŠJ 250
Dešť. svod – červ. PZŠ, dvorek – dlažba 200
Oprava izolace – červ. PZŠ, ul. Školní 50
Revitalizace sídliště Chrost 5 500
Chodník ul.Pěší – Sušanka 400
Sportoviště u ČZŠ 2 000
Vestavby PZŠ – dofinancování 6 000
Kanalizace a čištění odpadních vod 15 000
Techn. infrastruktura – lokalita Kouty 3 000
areál Dolu František 3 900
Výdaje celkem 90 000

2006
Příjmy tis. Kč
Daňové příjmy 45 000
Neinvestiční přijaté dotace  
– souhrnný dotační vztah – školství, výkon st. správy, soc. 1 300
– přímé náklady na vzdělávání 17 000
Nedaňové příjmy 6 700
Přebytek hospodaření - dotace - úvěr 20 000
Příjmy celkem 90 000

Výdaje tis. Kč
Běžné výdaje 30 000
Neinvestiční dotace - přímé náklady na vzdělávání 17 000
Záměry k realizaci  
Stavebí úpravy ul. Lesní – alternativa k ul. Volontérská 2 000
Oprava mostu 6. srpna přes trať ČD 4 000
Vodovodní řád ul. Volontérská 4 500
Fasáda bytového domu čp. 424 200
Úprava zahrady u bytového domu čp. 424 70
Podlahy – červená PZŠ 2 000
MK Centrum 6 000
Spojka MK Finská a Vnější 900
Prodloužení ul.Grabovščok k RD čp.925 500
Odvedení dešť. vod – Na Stavech a Končinovka 500
Oprava MK Zelená včetně odvodnění 800
Kanalizace a čištění odpadních vod 15 000
areál Dolu František 5 000
rezerva 1 530
Výdaje celkem 90 000
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8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá :
 a) schvaluje zadání územního plánu obce Horní Suchá v souladu 
  s ustanovením stavebního zákona
 b) bere na vědomí způsob vyhodnocení stanovisek a podnětů 
  podaných při projednání návrhu zadání
Poznámka: Toto vyhodnocení provedl Odbor územního rozvoje Magist-
ráru města Havířova, protože tento pro Obec Horní Suchá pořizuje celý 
územní plán obce, případně také jeho změny.
9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje dle zákona č. 480/2003 Sb., 
bezúplatný převod nemovitostí v areálu bývalého Dolu František v Hor-
ní Suché darovací smlouvou do majetku obce.
10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje vypracování studií využití 
těžní věže F4 – skip v areálu bývalého Dolu František v Horní Suché.
11. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc. 
č. 2889/2 v kat. území Horní Suchá o výměře 1m2 do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o MK 6. srpna.
12. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje notářský zápis, kterým se 
narovnává majetkový vztah k pozemku parcelní číslo 59 v katastrálním 
území Horní Suchá mezi Obci Horní Suchá a manžely Česlavem a Van-
dou Preiesnerovými a Bronislavem a Marií Siwkovými.
Poznámka: Jedná se o bytový dům na ulici Lipová.
13. Zastupitelstvo obce Horní Suchá po projednání žádosti p. Karla Ja-
neczka, Hornosušská 85/14, Horní Suchá ze dne 2. 2. 2004 o ošetření 
a restaurování kulturní památky „litinový kříž“ nabízí pomoc v tomto 
smyslu, že mu:
 – umožní kontakt s kompetentními orgány v předmětné věci
 – zajistí dočasné přemístění kříže, jeho uložení (deponování) 
  za účelem opravy.

RO dne 22. 4. 2004
– Rada obce Horní Suchá vyslechla nabídky následujících zájemců o pro-
vozování Dělnického domu v Horní Suché: p. Ladislav Slowik, p. Fran-
tišek Budínský, p. Jarmila Waloszková, p. Jaromír Zlámal, p. Pavel 
Groh, p. Jaroslav Mašlaň, p. David Kaluža a p. Richard Tesař.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání veřejné zakázky „Oprava 
místní komunikace Na Koutech v Horní Suché“.
Poznámka: Opravu provedla firma JANKOSTAV s. r. o., Holveko-
va 653, Ostrava-Kunčičky v ceně 2 400 000 Kč.
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RO dne 29. 4. 2004
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení odkou-
pení pozemku parc. č. 2856/1 a části pozemku parc. č. 2855/1 od pana 
Radka Badury, Těrlicko za maximální cenu 100,- Kč za m2.
Poznámka: Parcely se nacházejí v části Podolkovice. Jedná se o pozemek 
od ulice 6. srpna směrem k zahrádkářské kolonii, je to břeh potoka a byl 
vykoupen na stavbu kanalizace.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o výsledku výběrového řízení na pro-
nájem Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché ve prospěch paní 
Jarmily Waloszkové, Obecní 543, Albrechtice a o vypracování nájemní 
smlouvy na výše uvedenou nemovitost.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla ve výběrovém řízení na obsazení místa 
vedoucího organizační složky obce „Sportovní hala Horní Suchá, ul. Těr-
lická“. Rozhodnutím rady obce byl vybrán na toto místo p. Miroslav Klí-
mek, Hornosušská 87/998, Horní Suchá.

RO dne 6. 5. 2004
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení:
 – pojmenování spojnice mezi ulicemi Soustředěnou a Průjezdní,  
  jako pokračování ulice Soustředěné.
 – pojmenování odbočky z ulice Soustředěné jako Dubová
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 7 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených se sportovní činnosti repre-
zentanta v plavání Ondřeje Brody, Stavební 8/1220, Horní Suchá za pří-
kladnou prezentaci obce.
– Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 436 v kat. území Horní Suchá o výměře cca 1 500 m2 
za účelem výstavby sběrného dvora, který bude umístěn v severozápadní 
části výše uvedeného pozemku.
Poznámka: Pozemek se nachází v blízkosti křižovatky ulic Stonavské 
a Chrost.

RO dne 20. 5. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila účast na výstavě nazvané „Portréty 
obcí okresu Karviná“, jejíž vernisáž se koná ve Státním okresním archivu 
v Karviné 3. 6. 2004 v 17,00 hodin. Grafické práce zajišťuje společnost UP-
GRADE CZ s. r. o. Ostrava za celkovou cenu 6 000,- Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválení dotace:
 – investiční dotace ve výši 387 000,- Kč Tělovýchovné jednotě  
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  dolu František Horní Suchá na rekonstrukci travnatého hříště
 – automatický zavlažovací systém
 – dotace ve výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti Horní 
  Suchá na rekonstrukci střechy farní budovy
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
3 000,- Kč Českému svazu včelařů ZO 7, Horní Suchá na rozvoj včelařství 
a léčbu včel.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení po-
skytnutí dotace ve výší 62 000,- Kč Českému svazu zahrádkářů ZO č. 16 
na zakoupení pozemku pod nemovitostí č. p. 20, ve které výše uvedená or-
ganizace sídlí. Zároveň Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu 
výboru schválení úpravy rozpočtu z důvodu poskytnutí této dotace.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
7 000,- Kč panu Marku Swětíkovi, Stonavská 163, Horní Suchá jako 
podporu tanečnímu páru Marek Swětík – Renata Dohnanská, který sou-
těží v latinsko-amerických tancích a pravidelně získává medailové umís-
tění, např. v taneční soutěži „IDSF International Open Latin“ obsadil 
2. místo.
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválení závě-
rečného účtu za rok 2003

RO dne 25. 5. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí 
Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou 
obce a společností STAVIA – silniční stavby, a. s., Střádalů 631/47, Ostra-
va-Kunčičky zastoupenou Jiřím Slívou předsedou představenstva a Fran-
tiškem Kročilem místopředsedou představenstva na akci „Rekonstrukce 
ul. Vnitřní v Horní Suché“ za cenu 8 840 362,20 Kč včetně DPH.
Pozn.: Finské domky.

RO dne 3. 6. 2004
– Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce projednání od-
koupení pozemků parc. č. 306/2, 306/7, 306/8 v katastrálním území 
Horní Suchá o celkové rozloze 17 153 m2 do majetku obce od společnos-
ti AHOLD Czech republic, a. s., Slavíčkova 1a, Brno za prodejní cenu 
1 500 000,- Kč.
Pozn.: Jedná se o park před kulturním domem.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru panu 
Filipu Swětíkovi, Stonavská 163/70, Horní Suchá ve výši 7 000,- Kč jako 
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podporu tanečnímu páru Filip Swětík – Tereza Stařičná pro účast na Mi-
strovství světa v latinskoamerických tancích v Barceloně.
– Rada obce Horní Suchá nedoporučila zastupitelstvu obce schválení od-
koupení 1 ks akcie SmVaK Ostrava, a. s. v rámci povinné nabídky pře-
vzetí akcií určené všem majitelů akcií této společnosti.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo č. 2004/11 ze dne 
1. 6. 2004 uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupe-
nou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a společností HORNSTAV CZ 
s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupenou Miroslavem Žídkem a Ji-
řím Skupinem jednateli na opravu podlah a osvětlení šaten v budově zá-
kladní školy na ul. Těrlické 969 v Horní Suché za cenu 1 315 843,90 Kč 
včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o zadání projektové dokumentace 
přeložky vodovodního řádu na ul. U Prodejny dle požadavku vyjádření 
SmVaK Karviná pro stavbu „Rekonstrukce MK U Prodejny II včetně 
odvodnění“.

RO dne 11. 6. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního příspěvku 
7 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených se sportovní činností Petry Kocu-
rové, Těrlická 6/971, Horní Suchá, člence Klubu vodního lyžování. Da-
rovací smlouva bude uzavřena s p. Josefem Kocurem.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního příspěvku 
6 000,- Kč na pokrytí výdajů spojených se sportovní činnosti Jana Kocu-
ra, Těrlická 6/971, Horní Suchá člena Klubu vodního lyžování. 
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí energetický audit „Dům s pečo-
vatelskou službou“ Ing. Lubomíra Prokopa, Lidická 795, Třinec 6 týkající 
se možnosti změny otopného systému odběru TUV díky použití tepelného 
čerpadla a konstatovala značnou ekonomickou náročnost této změny díky 
existenci lokálního ohřevu TUV a jednotrubkového topného systému.

ZO dne 14. 6. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
 – informace o jednáních rady obce
 - zápis z jednání finančního výboru
 - zprávu auditora za rok 2003
2. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje pojmenování spojnice mezi uli-
cemi Soustředěnou a Průjezdní, jako pokračování ulice Soustředěné. Odbočka 
z této komunikace severním směrem bude pojmenována jako ul. Dubová
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3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje odkoupení pozemku 
parc. č. 574/10 v katastrálním území Horní Suchá za 60,- Kč za m2 od 
paní Adély Mojžíškové, Vnější 766/5, Horní Suchá jako rezervu na vý-
stavbu bytových domů.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Chrost-křižovatka ulic Chrost 
a Lokalitní.
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí investiční dotace 
ve výši 387 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Dolu František Horní Suchá 
na vybudování automatického zavlažovacího systému, který bude součás-
tí rekonstrukce travnatého hřiště.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace Římskokatolické farnosti Horní Suchá ve výši 50 000,- Kč na rekon-
strukci střechy farní budovy č. p. 450 v Horní Suché.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí investiční dotace 
Českému svazu zahrádkářů ZO č. 16 ve výši 62 000,- Kč na zakoupení po-
zemku pod nemovitostí č. p. 20, ve které výše uvedená organizace sídlí.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje zřízení předkupního práva 
pro Obec Horní Suchá k pozemku parcelní číslo 242/4 zastavěná plocha 
o výměře 419 m2 a budovy č. p. 20 stojící na pozemku parc. č. 242/4 v ka-
tastrálním území Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o zastavěnou plochu pod budovou Českého svazu 
zahrádkářů na ulici Hornosušské.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje nabídku společnosti 
AHOLD Czech Republic, a. s., Nupaky 145, Říčany u Prahy na prodej 
nemovitosti – pozemků parc. č. 306/2, 306/7, 306/8 v katastrálním úze-
mí Horní Suchá o celkové rozloze 17 153 m2 za cenu 1 500 000,- Kč a po-
věřuje starostu obce dalším jednáním o ceně maximálně do celkové částky 
1 000 000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje závěrečný účet Obce Horní 
Suchá za rok 2003 bez výhrad.
Poznámka: Jedná se o schválení hospodaření obce za rok 2003.
10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje prodej 1 ks akcie Sm-
VaK Ostrava, a. s. v rámci povinné nabídky převzetí akcií určené všem 
majitelů akcií této společnosti
11. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje neuvolněným členům zastu-
pitelstva, předsedům výborů a členům rady obce tyto měsíční odměny:
 I. člen rady 1 460,- Kč
 II. předseda výboru nebo komise rady 1 200,- Kč
 III. člen zastupitelstva 490,- Kč
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Zastupitelstvo obce Horní Suchá zároveň schvaluje neuvolněným členům 
zastupitelstva další odměnu podle Nařízení vlády ČR č. 337/2004 Sb.
12. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje bezúplatný převod stálého 
tlakově odolného úkrytu civilní obrany v areálu Dolu František v Horní 
Suché, který má v majetku svěřeném do výkonu vlastnického práva DIA-
MO, s. p., o. z. ODRA, Ostrava-Vítkovice do majetku obce.
13. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje zařazení školní jídelny – 921 
na ul. Těrlické čp. 969 a školní jídelnu-výdejnu – 923 v MŠ na ul. Stavební 
do sítě škol a školních zařízení u příspěvkové organizace Základní škola 
Horní Suchá, Těrlická 969, okres Karviná. Zároveň zastupitelstvo obce 
Horní Suchá schvaluje zařazení školní jídelny-výdejny – 923 v Základní 
škole s polským jazykem vyučovacím a školní jídelnu-výdejnu – 923 v MŠ 
s polským jazykem vyučovacím do sítě škol a školních zařízení u příspěv-
kové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, Těrlická 407, okres Karviná.

RO dne 21. 6. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru Integro-
vanému sociálnímu ústavu v Komorní Lhotce č. p. 210, IČO 00847038 ve 
výši 10 000,- Kč.
Pozn.:Jedná se o domov důchodců a dar slouží ubytovaným jako vyrov-
návací příspěvek.
– Rada obce Horní Suchá jmenovala pana Miroslava Klímka, Horno-
sušská 998/87, Horní Suchá vedoucím organizační složky „Sportovní 
hala ul. Těrlická, Horní Suchá“ od 1. 7. 2004.
– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o pronájmu pozemku 
parc. č. 436 v kat. území Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Su-
chá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce 
a společností DEPOS Horní Suchá, a. s, Solecká 1/1321, zastoupenou 
panem Milošem Kývalou ředitelem, za účelem výstavby sběrného dvora.

RO dne 1. 7. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo č. 06/2006 uzavřenou 
mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipne-
rem starostou obce a společností Ing. Aleš Olšar, STAO, Hlavní třída 69, 
Havířov-Město na stavbu „Půdní vestavba polské základní školy v Horní 
Suché, stavební úpravy základní škola polská ul. Těrlická v Horní Suché 
včetně venkovních úprav a hřiště“ za cenu 30 679 539,- Kč včetně DPH.
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– Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo č. 1906/2004 uza-
vřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem 
Lipnerem starostou obce a společností JANKOSTAV s. r. o., Holvekova 
653, Ostrava-Kunčičky na stavbu „Oprava komunikace MK Na Koutech 
v Horní Suché“ za cenu 2 597 428,50 Kč včetně DPH.

RO dne 16. 7. 2004
– Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválení po-
skytnutí neinvestiční dotace dle rozpočtu na rok 2004 ve výši 100 000,- Kč 
TJ Dolu František v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila v souvislosti se stavbou rodinného 
domku na parc. č. 143/4 v kat. území Horní Suchá, paní Monikou Hro-
šovou, Bytem Karviná, Rudé Armády 2964 s umístěním vodovodní pří-
pojky do místní komunikace na parc. č. 142 v kat. území Horní Suchá, 
spojka mezi ul. Vnitřní a Vnější, napříč této komunikace – překopem.
Poznámka: Jedná se o parcelu proti hřbitovu.

Mimořádné zasedání ZO dne 29. 7. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá upřesňuje výčet nemovitostí v areálu 
bývalého Dolu František v Horní Suché, jejichž bezúplatný převod do ma-
jetku obce byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne 19. 4. 2004. 
Přesná specifikace – příloha č. 1. O objektu F4 (skipu) bude rozhodnuto 
v říjnu 2004 po předložení zadané studie o alternativách možného využití.
Poznámka: Studii zpracuje Vysoká škola báňská Ostrava.
2. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnické-
ho podílu 4/371 na nemovitostech uvedených na LV č. 258 pro katastrál-
ní území Horní Suchá, obec Horní Suchá od RaJ Karviná, státní podnik 
v likvidaci, Nádražní 140 Ostrava, IČ 00095745 do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o bývalý náhon – pozemek jde středem obce, má 
mnoho spoluvlastníků a tato skutečnost komplikuje stavební řízení. Mno-
zí majitelé při stavebním řízení ani nevěděli, že jsou vlastníky uvedených 
pozemků.

RO dne 29. 7. 2004
– Rada Obce Horní Suchá po srovnání doplněných nabídek rozhodla o rea-
lizaci solárního systému pro přípravu TUV pro „Sportovní halu na ul. Těr-
lické“ firmou Ing. Miloslav Mužík – MMM – SOLAR, Ostrava-Plesná. 
Jedná se o systém 24 kolektorů za cenu cca 545 000,- Kč + DPH.
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RO dne 12. 8. 2004
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o nutnosti následujících oprav bu-
dovy Dělnického domu s rekonstrukcí jeho restaurace novým nájemcem. 
Jedná se o :
 – výměnu oken
 – vybudování stříšky nad vstupem s možností konečného řešení  
  vstupu do budovy, včetně bezbariérového vstupu a řešení umístění 
  hlavního uzávěru plynu.
– Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru změnu rozpočtu 
týkající se výše uvedených oprav budovy Dělnického domu v Horní Suché.
– Rada obce Horní Suchá nedoporučila Zastupitelstvu obce přijetí daru 
a odkupu pozemků parc.č. 2966/5 v kat. území Horní Suchá a dalších, 
které tvoří pokračování ul. Lesní (vlastníci Bronislav Struś, Margita Pa-
dychová, Ladislav Waloszek) do doby schválení nového územního plánu. 
Důvodem je možnost nového komunikačního řešení dané lokality.

ZO dne 16. 8. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku 
parc. č. 100/1 zapsaného na LV 277 v kat. území Horní Suchá od Mgr. Ma-
rie Malyszové, Těrlická 9/23, Horní Suchá za cenu 90,- Kč/m2.
Poznámka: Pozemek leží mezi hřbitovem (ulice Chalupnická) a nákup-
ním střediskem na ulici Těrlické-územní plán s tímto pozemkem počítá 
jako s rezervou pro výstavbu obytných dvoupodlažních domů.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje odkoupení pozemků 
parc č. 2842, 2850/1 a 2966/7 v kat. území Horní Suchá od manželů 
Jana a Martiny Wojtasových, Volontérská 12/386, Horní Suchá za 
cenu 100,- Kč/m2.
Poznámka: Pozemek se nachází pod ulicí Trojanovská v Horní Suché-Po-
dolkovicích – k pozemku není příjezd. Územní plán řeší tento pozemek 
jako biokoridor.
3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje přijetí daru pozemku 
parc č. 2966/5 v kat. území Horní Suchá a dalších, které tvoří pokra-
čování ul. Lesní (vlastníci p. Bronislav Struś, Margita Padychová), ani 
odkoupení části pozemku od pana Ladislava Waloszka.
4. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace dle rozpočtu na rok 2004 TJ Dolu František v Horní Suché ve výši 
100 000,- Kč.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí dotace na rok 
2004 Florbalovému klubu Horní Suchá ve výši 60 000,- Kč.
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6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá s ohledem na nevyjasněné majetkové 
vztahy neschvaluje spoluúčast Města Havířova na budování průmyslové 
zóny Dolu František.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí dopis OKD, a. s. člen 
koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGE Ostrava ze dne 29. 7. 2004 
pod č. j. RK/Krá/4932/2004/253, která obsahuje nabídku převodu po-
zemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ evidence nemovitostí 
č. 1778, 1844, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ PK 
606/2 díl 2, 710/2, 724, 725, 996/2 a pozemků parc. č. 307 a 520, vše 
v katastrálním území Horní Suchá, obec Horní Suchá do majetku obce 
a pověřuje starostu obce Ing. Jana Lipnera jednáním o ceně.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje převod pozemků parc. č. 438, 
432 a 1295 v katastrálním území Horní Suchá do majetku obce, a to od-
koupením, případně směnou za pozemek parc.č. 518 v kat. území Horní 
Suchá od OKD, a. s. člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Ostrava.
Poznámka: Pozemek přiléhá k sběrnému dvoru na ulici Chrost. V bu-
doucnu se zde počítá s příjezdovou cestou k pozemkům, kde je plánovaná 
výstavba rodinných domků.

RO dne 31. 8. 2004
– Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce neschválit pro-
dej akcií společnosti DEPOS Horní Suchá, a. s. a dále doporučila naopak 
případný nákup akcií této společnosti od jiných akcionářů.
Poznámka: Nabídka na odkup akciií firmy Depos Horní Suchá, a. s. vy-
šla od podniku OKD, a. s., který chtěl nákupem podílu od některých obcí 
získat majoritu v Deposu Horní Suchá, a. s. Tím by splnil jednu z podmí-
nek svého megalomanského záměru výstavby spalovny, která by likvido-
vala odpad z velké části Moravskoslezského kraje. Spalovna by spalovala 
kromě komunálního odpadu také důlní plyn z degazace (metan) z podni-
ku OKD, a. s. Místo dohody zvolil podnik OKD, a. s. postup více méně 
nepřátelského převzetí této a. s. Obce sdružené v Deposu Horní Suchá, 
a. s. byly navíc vydírány tím, že pokud výše uvedený převod neschválí, 
OKD, a. s. nepovolí přeložku VVN vedoucí po jeho pozemcích. Tím by 
fakticky zamezil rozšíření skládky, ukládání komunálního odpadu z obcí 
a následnou likvidaci Deposu Horní Suchá, a. s. S odprodejem svých ak-
ciií však souhlasila pouze obec Stonava a město Karviná.

RO dne 9. 9. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve 
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výši 10 000,- Kč Integrovanému sociálnímu ústavu v Komorní Lhotce 
č. p. 210.
Poznámka: Jedná se o domov důchodců a finanční dar je poskytován 
na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem občanů Horní Suché 
v něm.
– Rada obce Horní Suchá posoudila návrh cenové nabídky Severomo-
ravských vodovodů a kanalizaci a. s. Ostrava na odkoupení vodovodního 
řadu na ul. Průjezdní a kanalizačních sběračů nacházejících se v Horní 
Suché. Zároveň požaduje prověření možnosti pronájmu výše uvedeného 
zařízení.
– Rada obce Horní Suchá souhlasila s navrženou výjimkou o počtu dětí 
pro třídy mateřské školy na ul. Stavební pro školní rok 2004/2005 ZŠ 
ul. Těrlická 969.
Poznámka: Jedná se o navýšení počtu dětí v jednom oddělení MŠ tak, 
aby nemuselo být otevřeno další a nenarost počet zaměstnanců a s tím 
i mzdové prostředky.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi spo-
lečností Vita – občanské sdružení, Gen. Janouška 4, Ostrava zastoupe-
nou Zdeňkem Jakubkou předsedou a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 
zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce na „Revitalizaci pane-
lového sídliště v obci Horní Suchá“ za cenu 52 500,- Kč. Rada obce záro-
veň schválila vyplacení zálohy této společnosti ve výší 26 000,- Kč.
Poznámka: Jedná se o veřejné projednání a anketu o projektu revitali-
zace sídliště „Chrost“ – parkové úpravy, chodníky, dětská hřiště a další. 
Obec Horní Suchá požádala Krajský úřad o dotaci na projektovou doku-
mentaci.

Mimořádné zasedání RO dne 13. 9. 2004
– Rada obce Horní Suchá projednala darovací smlouvu navrženou 
s. p. DIAMO Ostrava na pozemky a budovy v areálu dolu František 
v Horní Suché, konstatovala, že v současné situaci je smlouva pro Obec 
Horní Suchá nepřijatelná a pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera 
dalším jednáním o bezúplatném převodu majetku v areálu dolu František 
na obec. Důvodem je fakt, že návrh smlouvy obsahuje bod, který značně 
omezuje využití převáděných nemovitostí obcí.
Poznámka: Podle tohoto bodu by Obec Horní Suchá nemohla dále naklá-
dat s pozemky, ani je pronajímat ani prodat.
– Rada obce Horní Suchá rozhodla o převodu všech podílových listů z po-
dílového fondu TREND BOND do fondu SPOROINVEST.
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Poznámka: Hodnota podílových listů podílového fondu Trend klesala, 
u Sporoinvestu hodnota podílových listů rostla.

RO dne 23. 9. 2004
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí doporučení Národního pa-
mátkového ústavu v Ostravě k podání návrhu na prohlášení za kulturní 
památku a poté vyhlášení ochranného pásma kulturní památky pro celou 
osadu „Červené kolonie“ v Horní Suché. Současně se seznámila se zámě-
rem OKD a. s. Správa majetku celou kolonii zdemolovat.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování výměnných 
souborů polské literatury uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karvi-
ná, zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou a Obcí Horní Suchá, Spor-
tovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce.
Poznámka: Ze sdružených prostředků se nakoupí soubor knih v polském 
jazyce, který pak koluje mezi knihovnami. Jedná se o 30–40 knih a v jed-
né knihovně jsou čtenářům k dispozici 3 měsíce.

RO dne 7. 10. 2004
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s novou koncepcí územního plánu 
Obce Horní Suchá předloženou Ing. arch. Josefem Starým.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi VI-
TA – občanské sdružení, Gen. Janouška 4, Ostrava zastoupenou Zdeň-
kem Jakubkou předsedou a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou 
Ing. Janem Lipnerem starostou obce na projekt „Revitalizace panelového 
sídliště v obci Horní Suchá“ za cenu 52 500,- Kč včetně DPH. Rada obce 
zároveň schválila zaplacení zálohové faktury ve výši 26 000,- Kč.
– Rada obce Horní Suchá předložila zastupitelstvu obce ke zvážení po-
skytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč nestátnímu zdravotnickému zařízení 
Slezská humanita, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město.
Poznámka: Jedná se o vyrovnávací příspěvek na pobyt seniorů z Horní 
Suché v jejich zařízení.

ZO dne 18. 10. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
 • informace z jednání Rady Obce Horní Suchá
 • informace z jednání Finančního výboru
 • informace z jednání Výboru pro národnostní menšiny
2. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc. č. 618 
v kat. území Horní Suchá od p. Jany Foberové, K. Světlé 1368/6, Havířov.
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Poznámka: Jedná se o pozemek od mostu na ulici 6. srpna, souběžně s že-
lezniční tratí.
3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru části 47/462 po-
zemků parc.č. 1715/2 – orná půda, 1715/3 – orná půda, 2703/20 – orná 
půda, 2703/21 – orná půda, 3129 – vodní plocha a pozemků ve zjednodu-
šené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) číslo parcely 1038 
díl 1, 1038 díl 4 vedených na LV 258 pro katastr Obce Horní Suchá od 
p. Vandy Cygonkové, Na Koutech 1014/26, Horní Suchá za podmínky 
souhlasu s darem u ostatních spoluvlastníků.
Poznámka: Jedná se o břeh potoka na Koutech, důvodem je plánovaná 
výstavba kanalizace, a o potok v lese na Koutech.
4. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá :
 a) neschvaluje prodej akcií DEPOS a. s., Solecká 1, Horní Suchá
 b) schvaluje využití případných nabídek nákupu akcií DEPOS 
  a. s., Solecká 1, Horní Suchá od jiných subjektů.
5. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 15 000,- Kč nestátnímu zdravotnickému zařízení Slezska humani-
ta, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město na jeho provoz v roce 2005.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.
č. 57 zastavěná plocha o výměře 266 m2 a pozemku parc. č. 60/1 zahrada 
o výměře 1008 m2 v katastrálním území Horní Suchá (ul. Lipová).
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
č. 17950121 o poskytnutí podpory uzavřené se Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11.
Poznámka: Jedná se o plynové přípojky k jednotlivým rodinným do-
mům.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o složení jistoty reg. č. 3101613/03 ze dne 13.5.2003 uzavřené se s. p. DI-
AMO, Stráž pod Ralskem, v rámci přípravy převodu vybraných nemovi-
tostí v lokalitě bývalého dolu František, k. ú. Horní Suchá na obec Horní 
Suchá.
9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací 
listině Základní školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Těr-
lická 407, okres Karviná.
10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje odkoupení objek-
tu č. p. 329, pozemku parc.č. 267 – stavební plocha, pozemku parc. č. 
268 – zastavěná plocha vše v katastrálním území Horní Suchá za cenu 
určenou znaleckým posudkem ve výši 655 670,- Kč.
Poznámka: Jedná se o Dům chovatelů a pozemek za Dělnickým domem, 
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mezi ulicí Těrlicku a Centrum. Důvodem byla nepřiměřená cena.

RO dne 21.10.2004
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo č. 2004/26 ze dne 
20. 10. 2004 uzavřenou mezi spol. HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, 
Horní Suchá a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Ja-
nem Lipnerem starostou obce na akci „Dělnický dům ul. Centrum, Hor-
ní Suchá – vstup do Dělnického domu“ za cenu 354 984,64 Kč včetně 
DPH.
– Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválení Smlou-
vy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu části nemovitostí v areá-
lu TJ Dolu František uzavřenou mezi TJ Dolu František Horní Suchá 
a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2.
Poznámka: Pozemek na výstavbu Amfiteátru.

RO dne 4. 11. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila zadání zakázky „Parkoviště u ško-
ly na ul. Těrlické parc.č. 101/5 v Horní Suché“ uchazeči spol. JANKO-
STAV s. r. o., Holvekova 653, Ostrava-Kunčičky dle nejvýhodnější ceno-
vé nabídky za dne 3. 11. 2004.
Poznámka: Parkoviště bude proti polské škole (vedle cukrárny).
– Rada obce Horní Suchá schválila prodej kalendářů na rok 2005 vydaných 
Obcí Horní Suchá k výročí 700 let založení obce za cenu 60,- Kč za 1 ks.

RO dne 18. 11. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila možnost spolufinancování stavby 
dvou trafostanic v Horní Suché na ul. Chalupnické a ul. U Lékárny a do-
poručuje zařazení těchto nákladů do rozpočtu obce.
Poznámka: Z důvodu nedostatečné kapacity trafostanic a potřeby napá-
jení plánované výstavby Amfiteátru v areálu Tělovýchovné jednoty Dolu 
František na ulici U Lékárny.
– Rada obce Horní Suchá schválila zařazení vybudování veřejného osvět-
lení u komunikace ul. Parková v Horní Suché do seznamu budoucích in-
vestic.
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000,- Kč p. Janu Urbanovi, Těrlická 901, Horní Suchá na výstavu 
obrazů u příležitostí jeho 65-tých narozenin.
– Rada obce Horní Suchá nemá námitky k zahájení ražeb důlních děl 
v dobývacím prostoru Stonava Dolem Darkov.
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Poznámka: RO se tímto bodem zabývala na základě žádosti OKD a. s., 
člena koncernu Karbon Invest a. s.
– Rada obce Horní Suchá schválila opravu chodníku na ul. Stonavské 
u č. p. 368/1 na parc.č. 367, 306, 3140 v kat. území Horní Suchá za do-
hodnutou cenu 266 000,- Kč včetně DPH firmou VAPES CE, s. r. o., 
9. května 11/949, Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o křižovatku „U Dvora“, kolem budovy bývalého 
kina.

RO dne 26. 11. 2004
– Rada obce Horní Suchá revokovala své usnesení č. 443 ze dne 21. 10. 2004 
takto: Rada obce Horní Suchá schválila spol. HORNSTAV CZ, s. r. o. 
Horní Suchá provedení prací uvedených v příloze na opravách Dělnické-
ho domu v Horní Suché, kromě položky malby, nátěry a zabezpečovacího 
zařízení za cenu 321 597,11 bez DPH.
Poznámka: Práce na opravě sálu a restaurace.
– Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo č. 2004/25 uzavřenou 
mezi spol. HORNSTAV CZ, s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá zastoupe-
nou p. Jiřím Skupinem a Miroslavem Žídkem, jednateli a Obcí Horní 
Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce 
na stavbu „Dělnický dům ul. Centrum, Horní Suchá – stavební úpravy 
v restauraci Dělnického domu v rozsahu přiložených rozpočtů“ za cenu 
382 700,56 Kč včetně DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 1 se spol. JANKOSTAV, 
s. r. o, Holvekova 653, Ostrava-Kunčičky a Obcí Horní Suchá, Sportovní 
3/2 , kterým se mění cena díla „Oprava přístupových chodníků k nádraží 
ČD v Horní Suché“ na celkovou cenu 1 384 590,10 Kč včetně DPH.
Poznámka: Důvodem byla úprava chodníku k čekárně ČD na jižní stra-
ně nádraží tak, aby byl možný dojezd osobním automobilem-bezbariérový 
přístup.

Mimořádné zasedání RO dne 13. 12. 2004
– Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Florbalového klubu 
Horní Suchá, Hlavní třída 242/2a, Havířov o poskytnutí dotace na rok 
2005 ve výši 60 000,- Kč a doporučila její zařazení do rozpočtu obce na 
rok 2005.
– Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení grantů na spolufinancování 
kulturních a sportovních projektů na rok 2005, jejíchž cílem bude rozvoj 
kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských 
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organizací, sdružení a církví v Obci Horní Suchá.
Poznámka: Viz tabulka v části „Kulturní a sportovní komise navrhla, 
zastupitelstvo schválilo“.

ZO dne 13. 12. 2004
1. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá bere na vědomí:
 • informace z jednání Rady Obce Horní Suchá
 • informace z jednání Finančního výboru 
  dne 15. 11. 2004 a 24. 11. 2004
 • informace z jednání Kontrolního výboru
 • studii využití těžní věže F4 skip – Prof. Ing. Vítězslav Kuta CSc,  
  VŠB Ostrava
 • prezentaci možného využití bývalé mateřské školy v areálu 
  finských domků – Dipl. Ing. arch. Jan Benetka
2.  Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočet Obce Horní Suchá 
na rok 2005 ve výši 67 192 000,- Kč – příloha č. 1.
3. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Darovací smlouvu na bezú-
platný převod nemovitostí v areálu dolu František uzavřenou mezi DIA-
MO, s. p., Máchova 201, Stráž pod Ralskem a Obcí Horní Suchá, Spor-
tovní 3/2. Zároveň pověřuje starostu obce Ing. Jana Lipnera podpisem 
této smlouvy – příloha č. 2.
4. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku 
parc. č. 100/1 zapsaného na LV 277 v kat. území Horní Suchá za cenu 
80,- Kč za m2 a pozemku parc.č. 616/2 v kat. území Horní Suchá za cenu 
90,- Kč za m2 od paní Mgr. Marie Malyszové, Těrlická 9, Horní Suchá 
a současně zrušuje své usnesení č. 1 ze dne 16. 8. 2004.
5. Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 57 – zastavěná plocha pod nemovitostí č.p. 391 o výměře 266 
m2 za cenu 150,- Kč za m2 a pozemku parc. č. 60/1 – zahrada o výměře 
1008 m2 za cenu 80,- Kč za m2 společnosti GOFORIT, s. r. o., Frýdlant-
ská 1789, Frýdek-Místek.
6. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2004 Obce Horní Suchá , kterou se zrušuje vyhláška č. 2/93 Obce 
Horní Suchá o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřských škol a školních družin včetně dodatku č. 1 k 31. 12. 2004.
Poznámka: Vyhláška reaguje na vznik samostatných příspěvkových or-
ganizací ve školství. Obec nemá právo určovat výši příspěvku na částeč-
nou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole a školní družině.
7. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje následující termíny zasedá-
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ní ZO v roce 2005: 15. 2. 2005, 19. 4. 2005, 14. 6. 2005, 16. 8. 2005, 
18. 10. 2005 a 13. 12. 2005. Zasedání bude zahájeno vždy v 1530 hodin.
8. Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje starostu obce Ing. Jana 
Lipnera jednáním s radou Statutárního města Havířov ve věci možnosti 
využití objektu bývalé mateřské školky v areálu finských domků v Horní 
Suché jako sociálního zařízení pro seniory.
9. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové od-
měny členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a to:
 • členům finančního výboru:
  Ing. Mariola Wróblová  1 000,- Kč
  Ing. Dagmar Kocurová  1 000,- Kč
  p. Pavlína Dostalová  1 000,- Kč
 • členům kontrolního výboru:
  Ing. Bronislav Kuczera 900,- Kč
  Ing. Eduard R ychlik 900,- Kč
  p. Jerzy Kwiczala 900,- Kč
  p. Pavel Kolesár 900,- Kč
10. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje plán práce kontrolního vý-
boru na rok 2005 – příloha č. 3.
11. Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje Radu obce Horní Suchá 
provést rozpočtovou úpravu v položkách příjmů a výdajů pro rok 2004, 
které se týkají dotací a příspěvků pro příspěvkové organizace obce, a to 
bez projednávání ve finančním výboru.
12. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje podle Nařízení vlády ČR 
č.591/2004 Sb., kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odmě-
ny ve druhém pololetí roku 2004, neuvolněným členům zastupitelstva dal-
ší odměnu ve výši 25 % jejich měsíční odměny.
13. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje podle NV 337/2004 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitelstev, od 1. 1. 2005 měsíční odměnu ve 
výši 850,- Kč členům zastupitelstva p. Evženu Fajovi a Ing. Marku Chlupovi.
14. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí jednorázové od-
měny ve výši 500,- Kč členům Kulturní a sportovní komise, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce. Seznam členů této komise – příloha č.3.
15. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje pojmenování spojky mezi 
ul. Trojanovskou a ul. Lesní jako ulice Modrá.
16. Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úplatný převod pozemků 
parc.č. 306/2, 306/7, 306/8 v katastrálním území Horní Suchá o celko-
vé rozloze 17 153 m2 od společnosti AHOLD Czech Republic, a. s., Nupa-
ky 145, Říčany u Prahy do majetku obce za maximální cenu 1,5 mil. Kč.
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RO dne 16. 12. 2004
– Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s reprezentaci Ondřeje Brody, 
českého reprezentanta v plavání a dvojnásobného mistra ČR, bytem Sta-
vební 8/1220, Horní Suchá na mistrovství Evropy ve Vídní.

RO dne 30. 12. 2004
– Rada obce Horní Suchá se seznámila s výsledky jednání zástupců obce 
s ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
Ing. Nytrou o možnosti spoluúčasti kraje ve výši 50% na zakoupení no-
vého požárního vozidla pro SDH v Horní Suché. Názor Ing. Nytry na 
spoluúčast je kladný pouze v případě přechodu jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů v Horní Suché z Jednotky požární ochrany 3 na Jednotku 
požární ochrany 2. Vzhledem k tomu, že členové jednotky SDH v Horní 
Suché jsou v pracovním poměru a tento stupeň vyžaduje držení hotovostní 
výjezdové jednotky, není výše uvedený přechod možný, proto není v zájmu 
obce toto realizovat.
– RO schválila Smlouvu o dílo č. 05/002 uzavřenou mezi VS projekt, 
s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miro-
slavem Skupníkem, jednatelem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastou-
penou Ing. Janem Lipnerem starostou obce. Předmětem smlouvy je vy-
pracování projektové dokumentace pro stavbu „Spojka ul. Vnější–Finská 
v Horní Suché“ za cenu 31 059,- Kč včetně DPH, Rada obce Horní Suchá 
schválila Smlouvu o dílo č. 05/003 uzavřenou mezi VS projekt, s. r. o., 
Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem 
Skupníkem, jednatelem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 zastoupenou 
Ing. Janem Lipnerem starostou obce. Předmětem smlouvy je vypracování 
projektové dokumentace pro stavbu „Ul. Zelená, odvodnění u zemědělské-
ho areálu Pašůvka v Horní Suché“ za cenu 44 744,- Kč včetně DPH.
– RO schválila Smlouvu o dílo č. 05/004 uzavřenou mezi VS projekt, 
s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miro-
slavem Skupníkem, jednatelem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 za-
stoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce. Předmětem smlouvy je 
vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Ul. Hluboká vč. odvod-
nění do Sušanky v Horní Suché“ za cenu 52 598,- Kč včetně DPH.
– RO schválila Smlouvu o dílo č. 05/005 uzavřenou mezi VS projekt, 
s. r. o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miro-
slavem Skupníkem, jednatelem a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2 za-
stoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce. Předmětem smlouvy je 
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vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Ul. Hluboká vč. odvod-
nění do Životického potoka v Horní Suché“ za cenu 69 139,- Kč včetně 
DPH.
– Rada obce Horní Suchá schválila následující stanovisko k dopisu Se-
veromoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. ze dne 22. 11. 2004 
o odkoupení vodovodu a kanalizace: Obec Horní Suchá nesouhlasí s pod-
mínkami uvedenými ve výše uvedeném dopise, zejména s nabídnutou 
kupní cenou převáděného majetku, tzn. 10 % v pěti ročních splátkách. 
Důvodem je stanovování podmínek SmVaK Ostrava a. s., při stavebním 
řízení, jejichž plnění neúměrně navyšuje náklady staveb prováděných obcí 
Horní Suchá. Jedná se zejména o místní komunikace v jejichž tělese nebo 
blízkosti se nachází vodárenské zařízení.
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V. Hospodaření obce v roce 2003

Dík investičním dotacím, které obec dostala na dostavbu druhého 
DPS a na výstavbu sportovní haly, skončil rok 2003 přebytkem ve výši 
1 611 416Kč.

Celkové příjmy dosáhly částky 90 583 259 Kč, výdaje 88 971 843 Kč.
Na co obec peníze vynakládala?
 – dostavba druhého DPS 3 019 000 Kč (z toho 2 394 000 Kč bylo 

  uhrazeno ze státní dotace)
 – zateplení prvního DPS 712 000 Kč
 – dokončení výstavby bytů nad MŠ 

  na ul. Stavební 5 093 000Kč
 – rekonstrukce ul. U Prodejny 1 315 000 Kč
 – výstavba chodníku podél ul. Dělnické 2 369 000 Kč
 – rozšíření parkoviště před OÚ 925 000 Kč
 – rekonstrukce Dělnického domu 2 275 000 Kč
 – sportovní hala 21 916 000 Kč (z toho 14 798 000 Kč 

  ze státní dotace)
Závěrečný účet obce za rok 2003 schválilo Zastupitelstvo Obce Horní 

Suchá na svém zasedání 14. 6. 2004 bez výhrad.
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VI. Komise a výbory zvolené pro volební období 2002–2006

Kulturní a sportovní komise Komise k projednávání přestupků
Marian KOTAČKA Jan ŠKUTEK, JUDr., předs.
Vladislav PILCH Evžen KIEDROŇ, JUDr.
Milan PŘEČEK, Ing. Karla HERMANOVÁ
Marie MALYSZOVÁ, Mgr. Blanka RICHTEROVÁ
Jan GALUSZKA,Ing. Jan GALUSZKA, Ing.
Anna PILCHOVÁ Jindřich FUNIOK, Ing.
Marian PILCH, Ing. Kristina MRÓZKOVÁ, Mgr.
Hedvika MAKÓWKOVÁ 
Dagmar HAVLÁSKOVÁ, Mgr.
Bronislav ZYDER 
Renata WDÓWKOVÁ 
Petr CHLEBIK,Ing.
Danuta CHLUPOVÁ
Josef KOCUR
Josef ŽERDÍK
Věra BRANDÝSOVÁ
Václav ŠTIX
Jaromír ZELNÍČEK, PaedDr.
Josef BĚHAN, Mgr.

Výbor pro národnostní menšiny
Evžen KIEDROŇ, JUDr.
Pavel KOLESÁR
Ladislav TORÁČ

Kontrolní výbor Finanční výbor
Vladislav PILCH Alfréd LOTTER
Marek CHLUP, Ing. Pavlína DOSTALOVÁ
Pavel KOLESÁR Halina FIALOVÁ
Bronislav KUČERA, Ing. Evžen FAJA
Edward RYCHLÍK, Mgr. Dagmar KOCUROVÁ, Ing.
Mariola WRÓBLOVÁ, Ing. Karol SIWEK, Ing.
Josef KOCUR
Jerzy KWICZALA
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VII. Volby do zastupitelstev krajů

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 se konaly volby do zastupitelstev kra-
jů. I když první voliči stáli před českou základní školou na ul.Těrlické již 
před 14. hodinou (viz snímek), volby proběhly bez většího zájmu obyvatel 
naší vesnice.

Ve škole byly zřízeny 4 volební místnosti a voliči mohli své hlasy ode-
vzdat 5. 11. v době 14.00–22.00 a 6. 11. v době od 8.00–14.00 hod.

Pro ty voliče, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit voleb, 
byly připraveny přenosné volební schránky.

Další fotografie a obal souboru hlasovacích lístků viz příloha č. 72-04.
Další fotografie: Kronika 2004-fotogalerie na CD: „Volby do zastupi-

telstva kraje“.

Volební výsledky v obci
Okrsky Voliči 

v sezn.
Vydané 
obálky

Vol. 
účast 
v %

Ode-
vzd.

obálky

Platné 
hlasy

% plat. 
hlasůcelk. zpr. v %

4 4 100,00 3530 924 26,18 924 910 98,48

Kód Název strany Platné hlasy Předn. hlasycelk. v %
4 Strana pro otevřenou společnost 0 0.00 X 
8 Křesť. demokr. unie–Čs. str. lid. 64 7.0 X 
14 Unie svobody–Demokratická unie 57 6.2 X 
15 Republikáni Miroslava Sládka 0 0.0 X 
19 NEZÁVISLÍ 10 1.0 X 
21 Strana zelených 12 1.3 X 
23 Strana práce 2 0.2 X 
25 České hnutí za národní jednotu 0 0.0 X 
26 Občanská demokratická strana 212 23. X 
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Kód Název strany Platné hlasy Předn. hlasycelk. v %
30 SVOBODNÍ 0 0.0 X 
32 Helax-Ostrava se baví 0 0. X 
33 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0.1 X 
34 Pravý Blok 0 0. X 
36 Česká strana sociálně demokratická 150 16. X 
39 Evropští demokraté 8 0. X 
41 SNK sdružení nezávislých 120 13. X 
45 Strana zdravého rozumu 0 0. X 
51 Morava 0 0. X 
52 Národní sjednocení 0 0.0 X 
53 Občanská demokratická aliance 1 0.1 X 
54 Komunistická strana Čech a Moravy 273 30. X

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ČR 5.–6.listopadu 2004
Abecední seznam zvolených zastupitelů

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příjmení, jméno, tituly Věk Kandidátní 
listina

Poř.
číslo

Navrh.
strana Polit.přísl.

Přednostní 
hlasy

abs. v %
Adamec Petr 46 8 KDU-ČSL 2 KDU-ČSL KDU-ČSL 3 498 11,44
Adamová Dagmar, Mgr. 49 26 ODS 12 ODS ODS 1 112 1,08
Antalová Naděžda 42 54 KSČM 5 KSČM KSČM 2 147 3,62
Auinger Bohumil, Ing. 57 26 ODS 19 ODS ODS 311 0,30
Babka Josef, JUDr. 48 54 KSČM 1 KSČM KSČM 4 509 7,61
Baráthová Alena, Ing. 48 54 KSČM 7 KSČM KSČM 857 1,44
Brabec Michal, Ing. 42 26 ODS 6 ODS ODS 1 138 1,11
Carbol Jiří, Ing. 45 8 KDU-ČSL 1 KDU-ČSL KDU-ČSL 5 305 17,35
Drobil Pavel, Mgr. 33 26 ODS 10 ODS ODS 921 0,90
Figura Josef 55 8 KDU-ČSL 6 KDU-ČSL KDU-ČSL 458 1,49
Gola Vít 49 26 ODS 9 ODS ODS 548 0,53
Hahn Andreas, Ing. 36 26 ODS 21 ODS ODS 1 014 0,99
Hajda Vlastimil 58 26 ODS 28 ODS ODS 415 0,40
Heczko Eduard, Ing. 56 54 KSČM 8 KSČM KSČM 1 703 2,87
Hrabec Dalibor, Ing. 32 26 ODS 14 ODS ODS 1 165 1,14
Jakubek Petr 28 54 KSČM 15 KSČM KSČM 1 401 2,36
Jalowiczor Petr 30 36 ČSSD 10 ČSSD ČSSD 506 1,21
Jalůvka Josef, Ing. 49 26 ODS 4 ODS ODS 3 597 3,52
Janásek Jan 59 26 ODS 17 ODS ODS 439 0,43
Jaroš Dušan, RSDr. 59 54 KSČM 6 KSČM KSČM 1 329 2,24
Kajnar Petr, Ing. 48 36 ČSSD 2 ČSSD ČSSD 1 738 4,17
Klíma Jan, Ing. 58 54 KSČM 17 KSČM KSČM 389 0,65
Klimša Karel, RSDr. 54 54 KSČM 4 KSČM KSČM 2 625 4,43
Konečný Karel, RSDr. Ing. 56 54 KSČM 9 KSČM KSČM 583 0,98
Krupka Jaroslav, Ing. 47 26 ODS 24 ODS ODS 450 0,44
Krupník Ivan, Ing. 51 54 KSČM 16 KSČM KSČM 885 1,49
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Příjmení, jméno, tituly Věk Kandidátní 
listina

Poř.
číslo

Navrh.
strana Polit.přísl.

Přednostní 
hlasy

abs. v %
Kuboš Karel, RSDr. 57 54 KSČM 2 KSČM KSČM 1 888 3,19
Kubuš Pavol, Ing. 52 36 ČSSD 5 ČSSD ČSSD 680 1,63
Kučík Rafael, Ing. 60 26 ODS 8 ODS ODS 840 0,82
Kuś Marian 41 36 ČSSD 8 ČSSD ČSSD 884 2,12
Lukša Pavol 42 8 KDU-ČSL 4 KDU-ČSL KDU-ČSL 4 188 13,69
Matocha Rudolf 59 54 KSČM 13 KSČM KSČM 434 0,73
Matůšů Pavel, Ing. 48 8 KDU-ČSL 8 KDU-ČSL BEZPP 703 2,29
Mlčoch Jiří, JUDr. 53 26 ODS 13 ODS ODS 1 233 1,20
Molendová Dagmar, MUDr. 47 26 ODS 18 ODS ODS 2 047 2,00
Mžik Lumír, Ing. 46 54 KSČM 14 KSČM KSČM 1 081 1,82
Navarová Ludmila 59 26 ODS 29 ODS ODS 346 0,33
Nováčková Hana, PaedDr. 52 36 ČSSD 1 ČSSD ČSSD 3 034 7,29
Novák Miroslav 32 36 ČSSD 9 ČSSD ČSSD 608 1,46
Patík Jiří, Ing. 55 54 KSČM 12 KSČM KSČM 648 1,09
Pomikálek Václav, Ing. 43 8 KDU-ČSL 3 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 491 4,87
Pospiechová Renata, Mgr. 44 26 ODS 22 ODS ODS 667 0,65
Pospíšil Lubomír, Mgr. 60 26 ODS 20 ODS ODS 421 0,41
Pulchart Miroslav, Ing. 49 8 KDU-ČSL 7 KDU-ČSL KDU-ČSL 311 1,01
Slováček Vít, Ing. 43 8 KDU-ČSL 5 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 082 3,53
Sobotík Petr 61 26 ODS 15 ODS ODS 1 008 0,98
Staněk Tomáš, Doc. PhDr. CSc. 52 26 ODS 7 ODS ODS 1 693 1,65
Stanjura Zbyněk, Ing. 40 26 ODS 3 ODS ODS 3 801 3,72
Strachoň Ivan, Ing. 31 54 KSČM 3 KSČM BEZPP 1 107 1,87
Svozil Miroslav, Ing. 47 26 ODS 16 ODS ODS 1 031 1,01
Šarišská Růžena, MUDr. 60 54 KSČM 10 KSČM KSČM 2 218 3,74
Šimek Jindřich 48 26 ODS 25 ODS ODS 411 0,40
Šlusař Jiří, Ing. 58 26 ODS 23 ODS ODS 280 0,27
Tošenovský Evžen, Ing. 48 26 ODS 1 ODS ODS 25 968 25,44
Trojek Petr, Ing. 49 26 ODS 26 ODS ODS 817 0,80
Týle Ivan, Mgr. 45 26 ODS 27 ODS ODS 954 0,93
Váhalová Dana 38 36 ČSSD 6 ČSSD ČSSD 510 1,22
Velebný Ladislav 47 36 ČSSD 7 ČSSD ČSSD 586 1,40
Veverka Jiří, Ing. 41 26 ODS 5 ODS ODS 1 072 1,05
Vícha Oldřich 61 36 ČSSD 11 ČSSD ČSSD 411 0,98
Vícha Petr, Ing. 41 36 ČSSD 3 ČSSD ČSSD 2 752 6,61
Vrba Ivan, Mgr. 51 54 KSČM 11 KSČM KSČM 1 370 2,31
Vzientek Jiří, Ing. 26 36 ČSSD 4 ČSSD ČSSD 586 1,40
Wenigerová Jaroslava, PhDr. 58 26 ODS 2 ODS ODS 3 667 3,59
Ženatý Lukáš, RNDr. Ph.D. 42 26 ODS 11 ODS ODS 990 0,96

Hejtman kraje: Ing. Evžen Tošenovský (ODS)
Náměstek hejtmana kraje: Pavol Lukša (KDU-ČSL)
Náměstkyně hejtmana kraje: PhDr. Jaroslava Wenigerová (ODS)
Náměstek hejtmana kraje: Ing. Jiří Carbol (KDU-ČSL)
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Náměstek hejtmana kraje: Ing. Jiří Veverka (ODS)
Náměstek hejtmana kraje: Mgr. Pavel Drobil (ODS)

Další členové Rady kraje:
Petr Adamec (KDU-ČSL)
Mgr. Dagmar Adamová (ODS)
Ing. Václav Pomikálek (KDU-ČSL)
Ing. Zbyněk Stanjura (ODS)
Mgr. Ivan Týle (ODS)

Složení zastupitelstva:
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Další členové Rady kraje: 
Petr Adamec (KDU-ČSL) 

Mgr. Dagmar Adamová (ODS) 
Ing. Václav Pomikálek (KDU-ČSL) 

Ing. Zbyněk Stanjura (ODS) 
Mgr. Ivan Týle (ODS)¨ 

 
Složení zastupitelstva: 

 29 

 
17 

 
11 

 
8 
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VIII. Horní Suchá – letecké snímky

Naše obec je i ze vzduchu krásná. Takový pohled z ptačí perspektivy 
na Důl František, Důl 9. květen, skládku fy Depos, finské domky, sídliš-
tě „Chrost“, českou ZŠ, Podolkovice, Stonavskou ulici, polskou ZŠ, OÚ 
a Sportovní halu se mnohým z nás nikdy nenaskytne.

Další fotografie viz příloha č. 112-04.
Další fotografie: Kronika 2004-fotogalerie na CD: „Letecké snímky“.
Je to tak i „na zemi“? Obec má, přes mnohaletou snahu, velké problé-

my například s tím, že občané obce netřídí odpad. V tomto období z cel-
kového objemu připadají na tříděný odpad necelá 2%. Přitom povinnost 
třídit odpad vyplývá přímo ze zákona.

Článek „Segregacja pod przymusem?” – Głos Ludu 7. 8. 2004 viz pří-
loha č. 132-04.
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IX. Družební obce Horní Suché

Lubomia – Polsko

Horní Suchá bude oslavovat 700 let v roce 2005. Lubomia 700 let 
oslavila v roce 2003 za účasti delegace naší obce.

Charakterystyka gminy Lubomia:
Nasza gmina jest wyjątkowa z uwagi na walory krajobrazowe 

i niezwykłą urokliwość poszczególnych miejscowości. Pierwsze udokumen-
towane ślady osadnictwa pochodzą z epoki kamienia (neolitu). Z VII wie-
ku pochodzi osada w Syryni oraz notowane na VII–IX wiek Grodzisko 
w lasach koło Lubomi Pierwsze wzmianki historyczne o wsiach Lubomia 
i Syrynia pochodzą z 1303 r., Nieboczowach z 1290 r. Buków to wieś po-
chodząca najprawdopodobniej z XIII wieku, Grabówka jako dwór istni-
ała już w 1603 r., a Ligota Tworkowska wzmiankowana jest w 1437 r.

Gmina Lubomia położona jest w południowo-zachodniej części Wo-
jewództwa Śląskiego w dorzeczu górnej Odry, na jej prawym brzegu. 
Przez gminę przepływają potoki Łęgoń, Lubomka, Syrynka. Lubomia 
graniczy z gminami: Gorzyce, Kornowac, Racibórz, Wodzisław Śląski. 
W skład Gminy Lubomia wchodzi sześć sołectw, liczba ludności ogółem 
wynosi 8102 osoby, w tym:

Lubomia – 3776 osób;
Syrynia – 3074 osób;
Nieboczowy – 550 osób;
Buków 341 – osób;
Grabówka 207 – osób;
Ligota Tworkowska – 145 osób.

Obec se rokládá na rozloze 41,8 km2. Hustota osídlení je 194 osob na 
1 km2. Rozpočet obce byl v roce 2003 10 812 696 zł.

Znaky jednotlivých obcí a mapa viz příloha č. 80-04.
Každá vesnice a město tvořící územní celek žije také vlastním životem. 
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Dokladem může být např. Syrynie, jejíž akce „Dni Gminy“ se zúčastnil 
kromě delegace obce i soubor Suszanie.

Fotografie viz příloha č. 104-04.

Dožínky v Lubomii
5. 9. se delegace naší obce ve složení starosta Ing. Jan Lipner a mís-

tostarosta Josef Žerdík s manželkami zúčastnila dožínek v družební obce 
Lubomia v Polsku. Na fotografii zleva: Ing. Lipner, Ing. Lipnerová, ta-
jemnice K. Szymiczek a p. Žerdíková.

Velkolepá akce jak ji my známe již jen z mládí nebo z filmů a televize. 
Dožínky se staly opravdu záležitostí všech, nejen obyvatel Lubomie ale 
i všech obcí, které do její správy patří.

Více než slova napoví o atmosféře dožínek fotografie – viz příloha 
č. 90-04.

Další fotografie: Kronika 2004-fotogalerie na CD: „Dožínky v Lubomii“.

Gelnica (Slovensko)

Naši Gelničania milujú svoje kráľovské mesto, majú k nemu úprimný 
vzťah. Ich snahou je zachovať pre ďalšiu mladú a novú generáciu všetko 
to, čo sa vzťahuje na históriu mesta, ktorá bola bohatá na banské zvyky 
a tradíciu, ale taktiež vytvoriť niečo nové, zaujímavé a potrebné, z čoho 
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budú mať radosť a prospech ďalšie generácie Gelničanov a všetci tí, ktorí 
zavítajú do kráľovského mesta banských tradícií „našej“ a „vašej“ Gelni-
ce! Brány do mesta sú otvorené pre všetkých minulých, terajších, ale aj 
budúcich Gelničanov.

Obyvateľstvo
Všetky informácie sú za rok 2001.

POČET OBYVATEĽOV 6 404
Národnostné zloženie obyvateľstva
NÁRODNOSŤ POČET
slovenská 6 143
maďarská 6
rómska 99
česká 32
rusínska 4
ukrajinská 5
nemecká 52
iná 2
nezistená 60

Více o Gelnici viz příloha č. 183-04.

Gelnický jarmok
Ve dnech 13. až 14. 8. město Gelnica pořádalo v pořadí již XIII. „Gel-

nický jarmok“. Akce se uskutečnila  při příležitosti oslav 740 let Gelnice.  
Je pochopitelné, že při takovéto události nemohli chybět zástupci družeb-
ní Horní Suché. Delegace Obce Horní Suchá na oslavy odjela ve složení: 
Ing. Jan Lipner – starosta, Josef Žerdík – místostarosta a Ing. Petr Chle-



44

bik – člen RO. Kromě účasti na oslavách se členové delegace naší obce 
zúčastnili jednání, která znamenají zlepšení vztahů, vzájemně se informo-
vali o úspěších a problémech a společně hledali jejich řešení.

Ing. Petr Chlebik také jednal s Luisem en Morina van Emmerikem, 
holandským charitativním pracovníkem – vzájemně si sdělovali úspěchy 
a problémy v této činnosti.

Jednání ze strany Horní Suché vedl starosta obce Ing. Jan Lipner, 
druhou stranu zastupovala primátorka Gelnice – Anna Nemčiková.

Další fotografie viz příloha č. 86-04.
Pozvánka na „XIII. Gelnický jarmok“ viz příloha č. 87-04.
Další fotografie: Kronika 2004-fotogalerie na CD: „Gelnický jarmok“.
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X. Dělnický dům

V roce 2003 prošel sál Dělnického domu rekonstrukcí a výsledek se 
dostavil. Prostě nádhera!

V roce 2004 se již první účastníci plesů a také děti z polské základ-
ní školy, pro které zde uspořádali „balik dziecięcy” mohli přesvědčit, že 
se dílo podařilo. Ještě zbývalo vyřešit situaci kolem nájemce Dělnického 
domu. Stávající nájemce František Budínský dostal výpověď a obec vy-
psala výběrové řízení.

Článek „Atrakcyjny i niedrogi” – Głos Ludu 19. 2. 2004 viz příloha 
č. 19-04.

Ještě několik poznámek k rekonstrukci sálu: za cenu, která se blíží 
třem milionům korun, byly položeny nové parketové podlahy, byla pro-
vedena úprava vstupních chodeb a zhotoveny nové dveře. Nové jsou také 
elektroinstalace, osvětlení a zateplení sálu včetně nových plastových oken. 
Akustiku v sále vyřešily nové obklady stěn.

Článek „Opravený sál je znovu v provozu“ – Havířovsko 2. 3. 2004 
viz příloha č. 21-04.

Byl rekonstruován a nově upraven i vchod do Dělnického domu fir-
mou Hornstav Horní Suchá.

Fotografie z počátku stavby viz příloha č.113-04.
Článek „Dom Robotniczy w kulturalnej oprawie” – Głos ludu 

30. 11. 2004 viz příloha č. 124-04.

Nový nájemce Dělnického domu
Z výběrového řízení vyšla vítězně jako nájemce Dělnického domu paní 

Jarmila Waloszková, která již má v nájmu restauraci „Club“ v Horní 
Suché. Ihned se dala se spolupracovníky a firmami do rekonstrukce výče-
pu, banketky a kuchyně.

Takto vypadal výčep 15. 10. 2004.
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Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Dělnický 
dům – Rekonstrukce výčepu“.

Práce to byla nelehká, ale výsledek se dostavil.

Nový nájemce, Jarmila Waloszková, může být na provedenou re-
konstrukci opravdu pyšná. Fotografie dokumentují stav 10. 12. 2004.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Dělnický 
dům – stav po rekonstrukci.“
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XI. Volby do Evropského parlamentu 11.–12. června 2004 

11.–12. 6. 2004 proběhly i v naší obci volby do EP. Volební místnosti 
byly připraveny v české základní škole. Jak se předpokládalo, volby se 
v naší obci vyznačovaly malou účastí oprávněných voličů. Volby se ze 
strany ústředních orgánů neobešly bez omylů – na průvodním letáčku 
bylo natištěno špatně datum začátku voleb, některé volební lístky byly na 
okraji poznačeny barvou a ústřední volební komise zvažovala možnost 
neplatnosti těchto lístků. Starosta obce svým „Oznámením“ uvedl vše do 
pořádku a volby do EP proběhly řádně.

Výsledky voleb v obci:
Voleb se mohlo zúčastnit 3 505 voličů. K volbám přišlo 767 voličů. Vo-

lební účast byla 21,88 %. Nejvíce hlasů bylo odevzdáno pro KSČM – 218, 
tj.28,91 %, dále ODS – 142, tj. 18,83 %, ČSSD – 85, tj. 11,27%.

Fotografie z voleb-volební místnost v české ZŠ a předsálí – viz příloha 
č. 103-04.
Výsledky hlasování za Moravskoslezský kraj

Okrsky Počet 
voličů

Vydané 
obálky

Účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy 

celkemcelk. zpr. v %

1 324 1 324 100.00 1 009 802 242 778 24.04 242 613 241 205

Okres Karviná
Celkem 258 258 100.00 218 993 44 620 20.38 44 575 44 318

Obec Horní Suchá

Okrsek Počet 
voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané 

obálky
Platné hlasy 

celkem
1 865 92 10,64 92 89 
2 881 203 23,04 203 198 
3 812 248 30,54 248 246 
4 947 224 23,65 224 221 

Celkem 3 505 767 21,88 767 754
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XII. Návštěva dcery slavné rodačky

15. října zavítala do naší obce dcera slavné rodačky Marie Glázrové 
a Eduarda Hakena, vnučka MUDr. Vavřince Glazera, Marie Hakeno-
vá-Ulrichová.

V Horní Suché byla, podle svých slov, po druhé v životě. Poprvé ji 
přivezla její maminka, když jí bylo osm let. Mnoho si z první návštěvy 
nepamatuje.

K nám přijela se svým manželem, výtvarníkem Jindřichem Ulrichem 
a několika přáteli. Na OÚ je všechny přivítal starosta Ing. Jan Lipner 
a místostarosta Josef Žerdík s několika členy KaSK.

Po uvítání se všichni vydali na prohlídku obce. Zašli také do míst, kde 
kdysi Glaserovi bydleli.

Na besedě v Domě PZKO si Marie se zájmem prohlédla zažloutlé 
fotografie své rodiny a přesvědčila se s jakou láskou a úctou si připomíná-
me rodinu Glaserových.

Na fotografii Marie Ulrichová (Glázrová, Hakenová) 
s manželem Jindřichem Ulrichem.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „M. Glázrová“.
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XIII. Hlavní investiční akce roku 2004

Pokud se jedná o vynaložené prostředky, byla největší jednorázovou in-
vestiční akcí v historii obce Sportovní hala. Podobně nákladnou akcí bude 
pravděpodobně kompletní rekonstrukce „žluté“ základní školy s polským 
jazykem vyučovacím, včetně jejího okolí, která byla zahájena o prázdni-
nách. Bude však záležet na tom, jestli se podaří získat na tuto akci státní 
dotaci. Zatím byly z rozpočtu obce uvolněny 4 000 000 Kč na opravu stře-
chy, instalaci střešních oken a vybudování podlah v půdní vestavbě.

Fotografie viz příloha č. 111-04.

Článek „Dwa warianty…” – Głos Ludu 25. 5. 2004 viz příloha č. 150-04.
Článek „Rozpoczną od dachu” – Głos Ludu 17. 7. 2004 viz příloha 

č. 134-04.
Na české základní škole byla o prázdninách provedena celková opra-

va šaten včetně položení dlažby. Od počátku roku probíhala rekonstrukce 
interiéru Dělnického domu – přístupové chodby, výměna oken do ulice 
Centrum a oprava vstupu do restaurace.

Těžiště investic leží ale v rekonstrukci místních komunikací – loka-
lita Finské domky-Podolkovice, a to na ul. Vnitřní – fotografie viz pří-
loha č. 105-04, včetně tří spojek s ulicí Finskou, prodloužení ulice „Na 
Koutech“ po ul. Těrlickou – fotografie viz příloha č. 106-04, rekonstrukce 
chodníku k nádraží Českých drah – fotografie viz příloha č. 107-04.

Článek „Na pociąg kulturalnie” – Głos ludu 16. 10. 2004 viz příloha 
č. 159-04.

Proběhlo stavební řízení a byly zahájeny práce na vybudování parko-
viště naproti základní škole s polským jazykem vyučovacím. Na polské ZŠ 
se provádí půdní vestavba, aby se zvětšily užitné prostory školy-fotografie 
viz příloha č. 108-04.
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Zatím není majetkově vyřešena stavba místní komunikace s pracovním 
názvem „U Prodejny II“ v Podolkovicích, mimo jiné také pro nesouhlas a. s. 
Severomoravské vodovody a kanalizace, které požadují přeložku vodovodního 
řádu do zahrad občanů z komunikace. To by znamenalo vstup na soukromé 
pozemky. Je podivné, že souhlas se vstupem na pozemky a s provedením stav-
by nepodepsali občané, kteří sami o novou komunikaci požádali. Někteří ob-
čané dokonce nesouhlasili ani s převodem pozemku pod vlastní komunikací.

Opravou a výměnou prošla i podlaha v přízemí OÚ. Stavbu provedla 
hornosušská firma Hornstav, a. s. Je pěkné, že se na práce zadávané OÚ 
hlásí firmy sídlící v obci. Fotografie viz příloha č. 114-04.

Plánované investice v číslech:
 - dostavba sportovní haly 8 000 000 Kč
 - rekonstrukce místních komunikací, chodníků, 

  výstavba parkovišť 13 900 000 Kč
 - půdní vestavba v základní škole s polským jazykem 

  vyučovacím 9 000 000 Kč
 - odvádění a čištění vod 5 305 000 Kč
 - úprava zeleně kolem domů s pečovatelskou službou 

  a v parku u obecního úřadu 880 000 Kč

Článek „Dostane se i na Havířov?“ – Havířovsko 11. 5. 2004 viz pří-
loha č. 153-04.
Rekonstrukce ul.“Vnitřní“

Rekonstrukce proběhne v lokalitě Finské domky Podolkovice. Je to 
reakce na opravu vodovodu – zejména vodovodních přípojek, po nichž 
zůstal asfaltový povrch v dezolátním stavu. Současně s tím dojde k opravě 
kanálových vpustí, úpravě spádových poměrů a mírnému rozšíření ko-
munikace dle regulačního plánu. Stavba je náročná nejen kvůli stísněným 
poměrům, ale i finančně – 19 % DPH navýší potřebné finanční prostřed-
ky cca o 1 milion Kč.

Poznámka: Vyšel zákon o změně DPH. Na jeho základě došlo k pře-
vodu některých prací z 5 % DPH do 19 % DPH.
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XIV. Změna vlastníka Dolu František

Usnesením vlády č. 1125 ze dne 16. 11. 2004 byl schválen bezúplatný pře-
vod nemovitostí v areálu bývalého Dolu František na Obec Horní Suchá.

Poznámka: Vlastní převod Dolu František proběhne až v roce 2005 po 
podepsání darovací smlouvy mezi Diamo Stráž pod Ralskem, s. p. a Obcí 
Horní Suchá.

Všechny tyto kroky znamenají, že dojde k znovuoživení lokality bývalého 
dolu. Výsledkem bude vytvoření zhruba tisíce pracovních míst v regionu, kde 
nezaměstnanost vysoko překračuje celostátní průměr. V souvislosti s tím dojde 
k určitému omezení ostatních investic Obce Horní Suchá. Předpokládá se, že 
se vynaložené prostředky v dohledné době vrátí. Podle starosty obce Ing. Jana 
Lipnera návrat života do této lokality se stane ze dne na den reálnější.

Článek „Drugi oddech Franciszka” – Głos Ludu 15. 5.2004 viz přílo-
ha č. 157-04.

Článek „Nová zóna v Horní Suché by mohla zaměstnat šest set li-
dí“ – Havířovský deník 23. 11. 2004 viz příloha č. 118-04.

Článek „Nieszczęsna wieża” – Głos Ludu 16. 12. 2004 viz příloha 
č. 126-04.

Článek „Firmy pukają do drzwi” – Głos Ludu 27. 11. 2004 viz příloha 
č. 123-04.

Zatím probíhaly hlavně demolice a také se zde ve velkém kradlo, hlav-
ně železo – protože při tak velkém nájezdu „šroťáků“ nestačila ochranná 
služba zabezpečit celý areál.

Demolice dolu a volný přístup do jeho prostoru viz příloha č. 100-04.
Článek „Důl František: planýrka a rozkrádání“ – Havířovsko 

1. 8. 2004 viz příloha č. 129-04.

Na fotografii budova bývalých koupelen Dolu František.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Důl František 
v roce 2004.“
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XVI. Stav obyvatelstva v obci k 1. 1. 2004

Podle evidence obyvatelstva byl v obci k 1. 1. 2004 tento stav:
Muži: 1 826
Ženy: 1 848
Chlapci do 15-ti let: 402
Dívky do 15-ti let: 345
Celkem: 4 421

Narozené děti:
chlapci 21
dívky 13

Úmrtí:
muži 19
ženy 23

Sňatky 12

Nejstarší občanka: Růžena Bajgerová, roz. Iwanová – nar. 9. 8. 1906.

Na fotografii je Růžena Bajgerová společně se starostou Ing. Janem 
Lipnerem, který ji s místostarostou Josefem Žerdíkem navštívili v Domo-
vě důchodců v Karviné při příležitosti životního jubilea a současně jí bla-
hopřáli jako nejstarší občance Horní Suché.
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Společenská rubrika – jubilanti – významná životní výročí
Poznámka: Zde jsou uvedeni jubilanti, kteří oslavili 80 let života a více.

Leden: Zdeňka Tesarčíková Anna Slonková

Únor: Vlasta Luseinová Roman Palichleb
 Ludmila R ychlá Jakub Mirowski
 Marta Malíšková

Březen: Albin Hrabiec Josef Mucina
 Osvald Ondraczka

Duben: Gizela Franková Aurelie Parchanská
 Josef Studnicki Aloisie Kremrová

Květen: Helena Kantorová

Červen a červenec: Ing. arch. Bronislav Firla
 Hermína Seberová Erich Firla
 Vilemína Suchánková Viléma Delongová
 Josef Mynarz Eman Svrčina

Srpen: Jan Bachurský Olga Folwarčná
 Božena Kubiczková Štěpánka Onderková
 Anna Sypulová Růžena Bajgerová

Září: Štěpánka Burová Edward Małysz
 Hildegarda Zastavová

Říjen, listopad, prosinec:
 Stanislav Bonczek Helena Paseková
 Anna Kluzioková Ludmila Pietraszková
 Jindřiška Gwóździová Štěpánka Urbaniecová
 Josef Gaś Ludmila Iwanová
 Alžběta Heczková
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Gratulace jubilantům
Členové kulturní a sportovní komise chodí s gratulací a malým dár-

kem od obce gratulovat těm, kteří se v určitém období dožijí významného 
životního výročí. Jsou někdy jediní, kteří si na oslavence vzpomněli.

Tak například 9. 7. byl místostarosta, předseda kulturní a sportovní 
komise spolu s kronikářem pogratulovat panu Mynarzovi, panu Firlovi 
a panu Svrčinovi.

Na snímku místostarosta Josef Žerdík gratuluje jubilantovi 
panu Erichu Mynarzovi.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Jubilanti“.

Společná oslava hornosušských jubilantů
V pátek 5. listopadu na pozvání KaSK přišli společně na oslavu obča-

né Horní Suché, kteří se v roce 2004 dožili významného životního výročí 
nebo v něm oslavili významné výročí svatby.

Oslavy zahájil starosta obce Ing.Jan Lipner.
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V kulturním domě se sešlo jubilantů mnoho a byli spokojeni s pro-
gramem i s tím, že na ně obec nezapomíná. Program vyvrcholil starými 
ale krásnými operetními melodiemi.

Pozvánka na oslavu viz příloha č. 78-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Jubilanti spo-

lečně“.
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XVI. Úspěšní sportovci

Petra Kocurová
Žáci a pedagogové české základní školy blahopřáli prostřednictvím 

Informátoru č. 3/04 své spolužačce a žákyni Petře k titulu mistryně Ev-
ropy ve vodním lyžování, kterého v kategorii dofének (věková kategorie 
mezi dorostenkami a ženami) dosáhla v roce 2003. Současně blahopřáli 
i jejímu bratrovi Janovi, který byl úspěšný ve stejném sportu.

Petra Kocurová studentka Gymnazia v Českém Těšíně – 1.ročník, 
shrnutí nejvýraznějších výsledků ve vodním lyžování za poslední období:

 1) v posledních pěti letech je nepřetržitě v reprezentaci ČR
 2) v roce 2000 obsadila dvě 2. místa na MČR, 4. místo na ME, 

  2. místo na MČR v tricích (v kategorii ženy)
 3) v roce 2001 obsadila třikrát 1. místo na MČR v kategorii dofénů, 

  dvě 2. místa na MČR v kategorii ženy, 1. místo na ME v tricích, 
  2. místo na ME v kombinaci, 2. místo na ME v družstvech,  
  obsadila 1. místo při vyhlašování sportovců Havířova

Článek „V Havířově ocenili nejlepší sportovce“ – Havířovsko 
16. 3. 2004 viz příloha č. 155-04.

 4) v roce 2002 obsadila čtyři 1. místa na MČR v kategorii dofénů  
  v jízdě na vleku, dvě 2. místa na MČR v kategorii žen v jízdě  
  na vleku, dvě 3. místa na MČR v jízdě na vleku, dvě 1. místa  
  na ME jízdě na vleku a 1. místo na ME v družstvech, v soutěži  
  „Sportovec Havířova“ obsadila 1. místo. 

Vytvořila nový český rekord v kategorii žen počtem 5 130 bodů.
 5) V roce 2003 byla pětkrát na 1. místě na MČR dofénů v jízdě  

  na vlecích a za motorovým člunem, třikrát 2. místo na MČR  
  žen, 1. místo na ME dofénů v tricích, 2. místo na ME v kombinaci, 
  znovu byla vyhlášena „Sportovcem Havířova“

 6) V roce 2004 získala tři 1. místa na MČR v juniorech, tři 2. místa 
  na MČR mezi dospělými, dvě 3. místa na ME juniorů a vytvořila 
  nový český rekord ve figurální jízdě žen ziskem 5 700 bodů

 7) Petra je dvojnásobnou mezinárodní mistryní Polska v ženách,  
  dvojnásobnou mistryní Polska v juniorech, je pětinásobnou  
  mistryní Evropy, je držitelkou deseti medailí z ME a 43 medailí 
  z MČR, v každém závodě, kterého se zúčastnila, stála na stupních 
  vítězů.

Klub vodního lyžování, dík rodině Josefa Kocura, který je trenérem, 
synu Janovi a hlavně dceři Petře, je pro reprezentaci obce významný. 
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Obec také z projektu tuto činnost podporuje. Vodní lyžaři sbírají medaile 
na všech závodech, kterých se účastní.

Článek „Vodní lyžaři úspěšní“ a „Kvalifikace na Těrlicku“ – Haví-
řovsko 7. 7. 2004 viz příloha č. 141-04.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Těrlická pře-
hrada.“

Článek „Vodní lyžaři sbírají medaile, zalyžovat si může každý“ – Ha-
vířovsko 13. 7. 2004 viz příloha č. 137-04.

Na závodech se Petře většinou daří vyhrávat. Druhá místa nebere 
a je zlá sama na sebe.

Článek „Těrlickým lyžařům se doma dařilo“ – Havířovsko 20. 7. 2004 
viz příloha č. 136-04.
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Ondřej Broda
Pedagogové a žáci české základní školy nezapomněli s blahopřáním 

na svého bývalého žáka a spolužáka k jeho dosaženým sportovním výsled-
kům v plavání v roce 2003.

Na závodech v Karviné, které se uskutečnily 30. 3., vyhrál Ondřej 
všechny čtyři závody v nichž startoval. Po návratu ze soustředění v Jiho-
africké republice se cítil velmi dobře a výsledky se dostavily.

Články a foto „Broda se teď soustředí na olympijské limity“ – Hor-
ník 2. 4. 2004 viz příloha č. 39-04, „Ondra touží po Aténách“ – Horník 
4. 4. 2004 viz příloha č. 41-04.

Na mistrovství ČR 2. 7. získal Ondřej zlatou medaili na 50 m kraul. 
Stal se tak prvním mistrem republiky v karvinském okrese. Na trati 100 m 
kraul byl třetí.

Hornosušský občan Ondřej Broda i na začátku roku 2004 dosahoval 
v plavání špičkových výkonů. Bylo tomu i na závodech v Ostravě, kde ve 
dnech 3. a 4. 4. vybojoval ve druhém kole Českého poháru mezi plavci 
Slovinska, Chorvatska, Polska a Slovenska na 100 m kraul třetí místo.

Články „Ondřej Broda si spravil chuť“ – Havířovsko 5. 4. 2004 viz 
příloha č. 38-04, „Plavci o Velkou cenu“ – Horník 3. 4. 2004 viz příloha 
č. 40-04.
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Na plaveckém mítinku ve Vídni nechyběli koncem dubna špičkoví 
plavci z celé Evropy, mezi nimi olympijští vítězové a medailisté z mistrov-
ství světa. A nechyběl ani Ondra. Na kraulové stovce byl sice až devátý, 
ale dosažený čas 51,78 s je lepší než jeho osobní rekord.

Článek „Limit Brodovi zatím odolal“ – Horník 2. 5. 2004 viz příloha 
č. 45-04.

V rámci Českých akademických her vybojoval Ondřej 13. 5. v krát-
kém bazénu v Praze-Hostivaři na trati 100 m kraul časem 52,22 s druhé 
místo. Závod se stal prestižním pro reprezentanty, kteří se nekvalifikovali 
na ME ve Španělsku.

Články „Broda vicemistrem ČR“ – Horník 13. 5. 2004 viz příloha 
č. 52-04, „Broda akademickým vicemistrem“ – Havířovsko 13. 5. 2004 
viz příloha č. 52-04. 

Na velké ceně Českých Budějovic si Ondra, mimo to, že v silné mezi-
národní konkurenci obsadil několik čtvrtých míst a na motýlkářské trati 
byl v osobním rekordu 25,82 s z Čechů nejrychlejší, vyzkoušel nový typ 
celotělových plavek.

Článek „Broda si vyzkoušel nové plavky“ – Horník 20. 5. 2004 viz 
příloha č. 55-04, fotografie viz příloha č. 55-04.

Ondřej Broda v roce 2004 – shrnutí nejvýraznějších výsledků:
 1) V 50 m bazénu 2. 7. v Pardubicích získal poprvé v historii 

  havířovského plavání titul Mistra ČR-zvítězil ve finále na 50 m 
  kraul časem 23,42 s. V semifinále tohoto závodu dosáhl času  
  23,00 s, což byl nejrychlejší čas na tuto trať v dlouhém bazénu  
  v ČR.

Článek „Broda dohmátl pro titul“ – Horník 10. 7. 2004, viz příloha 
č. 61-04.

Článek „Broda je první mistr“ – Havířovsko 10. 7. 2004, viz příloha 
č. 66-04.

Fotografie z mistrovství ČR viz příloha č. 67-04.
 2) Na Mistrovství ČR 4. 7. v Pardubicích v závodě na 100 m  

  kraul obsadil časem 51,96 s třetí místo a získal bronzovou medaili.
 3) Na Mistrovství ČR v krátkém bazénu (25 m) 26. 11. v Chomutově 

  získal opět mistrovský titul v disciplíně 50 m kraul časem  
  22,58 s. V semifinále na stejném mistrovství zaplaval čas 
  22,45 s, což byl rovněž nejlepší čas na této trati dosažený v ČR  
  v roce 2004. Splnil tím limit pro účast na ME ve Vídni.

Článek „Zaútočí Broda v Chomutově“ – Horník 28. 11. 2004, viz pří-
loha č. 60-04.
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Článek „Plavec Broda je mistrem ČR a jede na Evropu“– Havířov-
sko 29. 11. 2004, viz příloha č. 65-04.

Článek „Broda si vyplaval Evropu“ – Moravskoslezský deník 
29. 11. 2005, viz příloha č. 65-04.

 4) Na závodech v Púchově chyběly Ondrovi k vítězství čtyři 
  setiny sekundy

Článek „Chyběly mu čtyři setiny“ – Horník 14. 10. 2004, viz příloha 
č. 59-04.

 5) 16.–17. 10. 2004 závody v Nové Jičíně znamenaly-čtyři starty,  
  čtyři vítězství.

Článek „Ondřej Broda: co start, to vítězství“ – Havířovsko 20. 10. 2004, 
viz příloha č. 58-04.

 6) V říjnu 2004 se v Olomouci uskutečnil závod v nejkratším  
  kraulovém sprintu. Ondra porazil všechny své soupeře a zvítězil 
  časem 24,18 s.

Článek „Broda opět porazil největší soupeře“ – Havířovský deník 
23. 10. 2004, viz příloha č. 56-04.

 7) Začátkem listopadu se zúčastnil v Brně závodu „O Pohár  
  JME“. V silné mezinárodní konkurenci uspěl.

Článek „Broda v nejkratším plaveckém sprintu kraloval“ – Havířov-
ský deník 11. 11. 2004, viz příloha č. 57-04.

 8) 13. a 14. 11. 2004 se Ondra zúčastnil Velké ceny Brna. Byl opět  
  nejrychlejší.

Článek „Broda opět nejrychlejší“ – Havířovsko 16. 11. 2004, viz pří-
loha č. 64-04.

 9) 28. 11. v Chomutově v závodě na 100 m kraul získal bronzovou  
  medaili za třetí místo časem 50,13 s.

Fotografie z mistrovství ČR viz příloha č. 68-04.
 10) 12. 12. na ME ve Vídni byl členem české štafety 

  na 4×50 m kraul – plaval na 1. úseku a štafeta obsadila 
  6. místo – štafeta v historii českého plavání dosáhla na ME 
  nejlepšího umístění.

Článek „Ondřej Broda plaval finále na mistrovství Evropy“ – Mo-
ravskoslezský deník 14. 12. 2004, viz příloha č. 69-04.

Článek „Broda plaval evropské finále“ – Horník 14. 12. 2004, viz 
příloha č. 69-04.

 11) Na kraulařské padesátce byl Ondra v roce 2004 nejrychlejším Čechem.
 12) Že i v plavání dochází k různým, doufám že neúmyslným 

  omylům, dokládá Ondřejův případ.
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Článek „Rozhodčí ho okradli“ – Horník 30. 11. 2004, viz příloha 
č. 63-04.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Ondřej Broda“.

Marek a Filip Swětíkovi
Oba bývalí žáci české základní školy v Horní Suché reprezentují ČR 

ve společenském tanci, společně se svými partnerkami. Všem blahopřáli 
pedagogové a žáci k úspěchům dosaženým v roce 2003.
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XVII. Nezaměstnanost v obci

Na konci měsíce února 2004 se nezaměstnanost v obci pohybovala na 
hranici 23 %, přesně 23,08 % (z ekonomicky aktivního obyvatelstva). Ve 
stejném období činila nezaměstnanost v okrese Karviná 21,3 % a v celém 
Moravskoslezském kraji 17,6 %. Velký problém s hledáním zaměstnání 
mají absolventi škol, občané se změněnou pracovní schopností a občané 
ve vyšším věku. V okrese Karviná na jedno volné místo připadalo v uve-
deném období více než 71 uchazečů.

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 29. 2. 2004 viz příloha 
č. 2-04.

Článek „Trh práce mírně zareagoval na opožděné jaro“ – Právo 
9. 4. 2004 viz příloha č. 144-04.

Článek „V červnu ubylo nezaměstnaných“ – Moravskoslezský kraj 
červenec–srpen 2004 viz příloha č. 140-04.

K 31. 12. 2004 byla nezaměstnanost v obci 24,14 %, to znamená, že 
na úřadu práce bylo evidováno 500 občanů Horní Suché.

Článek „Lidí bez práce je stále dost“ – Havířovsko 13. 7. 2004 viz pří-
loha č. 138-04.

Nezaměstnanost v obci v roce 2004 v jednotlivých měsících
(EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo)

Měsíc Počet uchazečů EAO Nezam. v %
Leden 481 2071 23,23
Únor 478 2071 23,08
Březen 477 2071 23,03
Duben 474 2071 22,89
Květen 468 2071 22,60
Červen 469 2071 22,65
Červenec 475 2071 22,94
Srpen 493 2071 23,80
Září 495 2071 23,90
Říjen 485 2071 23,42
Listopad 490 2071 23,66
Prosinec 500 2071 24,14

Poznámka: Míra nezaměstnanosti v okrese Karviná se pohybovala 
v průměru od 20,05 % do 20,67 % z EAO.

Celostátní míra nezaměstnanosti se pohybovala v rozmezí od 8,8 % 
do 9,7 %.
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XVIII. Průmysl, stavebnictví, zemědělství, firmy, služby

Horní Suchá již dávno není zemědělskou obcí. Zemědělstvím a pří-
buznými obory se nezabývá ani celé 1 % ekonomicky činného obyvatel-
stva. Svůj díl na tom nese jistě i uzavření Dolu František, ale působí zde 
i další vlivy.

Podpora těžkému průmyslu v minulosti se projevila i na počtu obyva-
tel. V roce 1961, v době, kdy těžba uhlí na Dole František byla na vrcho-
lu, žilo v obci 5 307 obyvatel. Pak začal počet obyvatel obce klesat.

Po přičlenění obce k Havířovu se údaje nedají zjistit, ale v součas-
né době je možno pozorovat sice malý ale přece jen nárůst obyvatel. 
K 24. 4. 2004 bylo v obci hlášeno k pobytu 4 430 obyvatel.

DEPOS Horní Suchá, a. s.
V září 2004 zahájila firma Depos v areálu skládky provoz kompostárny 

na ploše 522 m2. Pro kompostování je využita technologie kontrolovaného 
mikrobiálního kompostování. Plní tím směrnici EU, která od roku 2006 na-
řizuje snížit o 20 % množství biologicky rozložitelného odpadu na skládce.

VAPES CE, s. r. o., Horní Suchá, Stonavská 51/6
Provádí zateplení budov, sádrokartonové příčky a podhledy, střeš-

ní krytiny z pálených a betonových tašek, z živičných pásů a další práce, 
jako jsou terénní úpravy a zpevňování ploch, pokládání dlažny, stavba 
bytů na klíč. Firma má velký zájem podílet se na prosperitě regionu a na-
chází uplatnění v rámci České i Slovenské republiky.

Elka Nova, s. r. o, Horní Suchá, Hořanská č. 2/1324
Hlavní náplní firmy je prodej veškerých sypkých hmot (písek, štěrk, 

struska, apod.).
Servis IVECO firmy Agrotec CZ, HS, U Lékárny č. 5

Firma se zabývá opravami a diagnostikou vozidel IVECO.

Hornstav CZ, s. r. o
Firma sídlí na ulici Chrost a zabývá se především stavební činností.

Veřejná CNG plnící stanice, HS, Těrlická 1118, areál OKD Doprava, a. s.
Prodává zemní plyn, který má velký potenciál pro využití jako mo-

torové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, 
které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity.
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AGADAN spol. s r. o., Na Františku 1365/3, 735 35 Horní Suchá
Provozovna je v areálu bývalého Dolu František Horní Suchá. Hlav-

ním podnikatelským záměrem firmy byla výroba, opravy a servis hydrau-
lických zařízení pro důlní stroje. Později zahájila výrobu, prodej, dodávku, 
montáž a servis eurooken. V náplni má také velkoobchodní a maloob-
chodní prodej dřeva. Dodává hranoly, eurohranoly, trámy, prkna, fošny, 
desky, prahy, latě, obklady a další dřevěné suroviny a polotovary.

Firma KARIMPEX, a. s., Parková č. 5, Horní Suchá 
Do sortimentu nabízeného zboží patří pohonné hmoty, oleje, plastic-

ká maziva, asfaltové výrobky, topné oleje, autokosmetika, autochemie, 
(kompletní sortiment Lybar – Coyote, Hekra), průmyslová chemie, pet-
roleje, technické benziny, ostatní bílé produkty, speciální oleje a plastická 
maziva.

Karimpex, a. s.Horní Suchá – čerpací stanice

VD SLUŽBA, spol. s r. o., K Prádlu 529, Horní Suchá 
Družstvo se zabývá výrobou prskavek. Také vyrábí Rodex – přípra-

vek proti myším a krtkům.

Alwin Start s. r. o., Dělnická 1/114, Horní Suchá
Firma se zabývá poradenskou činností v oblasti systémů řízení jakos-

ti, poskytuje marketingové a reklamní služby, zprostředkování obchodů 
a služeb, provádí manažerský audit firem i následnou aplikaci navrže-
ných opatření za účelem stabilizace společnosti.

Firma také provozuje na uvedené adrese čerpací stanici LPG.
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Start spol. s r.o., Dělnická 1/1342, Horní Suchá
Vyrábí plastová okna a dveře, Jaromír Zlámal je nejen majitelem fir-

my, ale patří mu také družstvo stolního tenisu Start Horní Suchá. Firma 
také provozuje na uvedené adrese čerpací stanici LPG.

OKD Doprava, a. s., Těrlická 1118, Horní Suchá
Společnost nabízí komplex dopravních, přepravních, manipulačních 

a spedičních služeb jak v železniční tak silniční i kombinované dopravě.

Befra Electronic, spol. s r. o., Horní Suchá
Firma se zabývá výrobou a montáží elektroniky, provádí také v této 

oblasti testovací zkoušky.

Lichtgitter CZ, spol. s r. o. HS, U Lékárny 1, Horní Suchá
Společnost je největší český výrobce podlahových roštů. Firma vznik-

la v roce 1994 sloučením dvou tradičních výrobců roštů Kovony Karvi-
ná a. s. a Lichtgitter GmbH jako Kovona-Lichtgitter spol. s r. o. Dnes 
je firma Lichtgitter CZ 100 % dceřinou společností německé Lichtgitter 
GmbH se sídlem ve Stadtlohnu. Nabídková řada lichtgitter zahrnuje po-
chozí a pojezdové, svařované a lisované rošty, plechové profily, schodnice, 
točitá schodiště a žebříkové příčky. Podle potřeby použití můžou být jed-
notlivé typy vyrobeny v různých materiálových variantách (ocel, ušlechti-
lá ocel, hliník) s různou povrchovou úpravou. Rošty lichtgitter mají mno-
hostranné využití a mají široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu. 
Používají se v chemickém průmyslu, elektrárnách a teplárnách, v auto-
mobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, při výstavbě lodí, par-
kovacích budovách (garážích), vrtných plošinách atd.
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Slavnostní otevření nové firmy
V prosinci byla slavnostně otevřena firma „Sidostavby, spol. s r. o.“ 

na ul. Končinovka za účasti místostarosty Josefa Žerdíka, členů Rady 
Obce Horní Suchá a dalších pozvaných hostů.

Firma má své sídlo v Českém Těšíně. Vlastníkem firmy je pan Dimi-
trios Sidopulos. Hlavní náplní práce firmy je stavební činnost.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Firma Sido“.
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XIX. Revitalizace sídliště „Chrost“

Průzkum mezi občany včetně ankety „Co na to říkají občané“ provedlo 
občanské sdružení Vita Ostrava v čele s Ing. Jakubkovou. Jedná se o zvelebení 
sídlištního okolí, vybudování dětských hřišť, vysazení zeleně, zlepšení dopravní 
situace vybudováním nových parkovacích míst se zámkovou dlažbou apod.

Rozběhla se informační akce, jelikož všem zúčastněným záleží na mí-
nění a názorech těch, kteří v uvedené lokalitě bydlí. Nástěnky ve vcho-
dech, letáčky ve schránkách, informační kampaň spojená s dotazníky, 
návštěvy v bytech s anketou, to vše má zdůraznit, že na názory a připo-
mínky obyvatel bude brán zřetel. Jak tuto možnost využijí ti, co na sídlišti 
bydlí? Uvidíme. Na úterý 11. ledna 2005 se připravuje setkání s veřejnos-
tí v Dělnickém domě, kde se budou moci všichni zájemci seznámit s kon-
krétními projekty, výsledky ankety, zadat zpracovatelům otázky…

Více viz Kronika obce Horní Suchá za rok 2005.
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XX. Školství
Vývoj stavu žáků v základních školách v obci

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace:
Statistika říká, že se každoročně snižuje počet zapsaných žáků a že od-

chod žáků ze školy po skončení povinné školní docházky je větší, než počet 
žáků zapsaných v prvních třídách. Rodí se méně dětí.

Počet žáků zapsaných do 1.třídy:
Školí rok: 2000/2001 – 56, 2001/2002 – 49, 2002/2003 – 45, 

2003/ 2004 – 44, 2004/2005 – 34
1. září ze zapsaných žáků skutečně nastoupilo:
Školní rok: 2000/2001 – 54, 2001/2002 – 46, 2002/2003 – 41, 

2003/ 2004 – 41, 2005/2005 – 26
Po skončení povinné školní docházky odešlo ze školy:
Školní rok: 2000/2001 – 44, 2001/2002 – 42, 2002/2003 – 44, 

2003/ 2004 – 53

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, příspěvková organizace:

Počet zapsaných žáků se zvyšuje. Několikanásobně větší je počet žáků, 
kteří po skončení povinné školní docházky školu opustí.

Hlavním důvodem snižování celkového počtu žáků je skutečnost, že 
na 2. stupeň základní školy s polským jazykem vyučovacím v Horní Su-
ché přichází stále méně dětí z okolních obcí.

Počet žáků zapsaných do 1. třídy:
Školní rok: 2000/2001 – 2, 2001/2002 – 4, 2002/2003 – 6, 

2003/ 2004 – 6, 2004/2005 – 8
1. září ze zapsaných žáků skutečně nastoupilo:
Školní rok: 2000/2001 – 2, 2001/2002 – 4, 2002/2003 – 6, 

2003/ 2004 – 6, 2004/2005 – 8
Po skončení povinné školní docházky odešlo ze školy:
Školní rok: 2000/2001 – 12, 2001/2002 – 17, 2002/2003 – 14, 

2003/ 2004 – 17
Zahájení školního roku v české ZŠ

Začátek školního roku vyšel v tomto roce na středu. V české ZŠ se 
rodiče a „prvňáčci“ sešli ve své třídě. Zahájení bylo slavnostní a dych-
tivé pohledy dětí vyjadřovaly očekávání, napětí i obavy. Jaká ta škola 
bude? Určitě dobrá, protože složení učitelského sboru a vedení školy v čele 
s PaedDr. Jaromírem Zelníčkem to garantují.
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Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Zahájení škol-
ního roku – česká ZŠ.“

První den v polské ZŠ
Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy, zahájil společné setkání všech 

žáků v aule slovy: „Včera ve 24.00 skončily prázdniny, dnes v 7.55 v naší 
škole začíná nový školní rok“.

Do základní školy s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché cho-
dí i žáci z Albrechtic, Stonavy a Havířova, celkem 85 žáků.

Slavnostního zahájení školního roku v polské ZŠ se zúčastnili i před-
stavitelé obce.
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Na fotografii zleva Ing. Jan Galuszka a Ing. Karol Siwek.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Zahájení škol-
ního roku – polská ZŠ.“

Článek „Witaj droga szkoło” – Głos Ludu 2. 9. 2004 viz příloha č. 139-04.

Žáci české školy soutěžili
Žáci soutěžili ve sběru kaštanů, na kterých si pochutná zvěř v jeh-

ličnatých lesích Jeseníků a ve stonavských lesích. Nasbírali jich celkem 
3 600 kg. Sbírali také desetníky a dvacetníky, jejichž platnost skončila. 
Běhan dvou měsíců sbírka vynesla celkem 1 480 Kč a za ně nakoupili 
žáci krmení pro psy v útulku v Dětmarovicích.

Již tradičně žáci školy sponzorují zvířata v ZOO v Ostravě. Ještě v le-
tošním roce jsou adoptivními rodiči druhu primáta – Siamanga – na něž 
přispěli částkou 14 500 Kč.

Maškarní ples
V pátek 26. 3. se v sále Dělnického domu konal „Tradiční maškarní 

ples“ dětí z polské MŠ, který pořádá Matice školská při MŠ s polským ja-
zykem vyučovacím ve spolupráci s učitelským sborem MŠ. Před 16.00 se 
sál zcela zaplnil rodiči, rodinnými příslušníky, příznivci a hlavně dětmi. 
Ples zahájil ředitel ZŠ s pol. jaz. vyučovacím Mgr. Bohdan Prymus. Pak 
pod vedením učitelek p. Jadwigy Makówkové a p. Danuty Mikulové vy-
stoupily děti s nápaditým a originálním programem „Můj den v MŠ“.

Článek Jadwigy Makówkové „Maškarní ples MŠ“ a fotografie viz 
příloha č. 88-04.
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Polská mateřská škola
Názor, že se bude polské mateřské školství potýkat s nedostatkem dětí 

se nepotvrdil. V rámci racionalizace školství v obci byla ale budova pol-
ské mateřské školy přestavěna na byty a děti z ní se přestěhovaly do bu-
dovy polské základní školy. Ředitelem základní školy i mateřské školy je 
Mgr. Bohdan Prymus. Sám hodnotí situaci střízlivě, obává se situace, 
kdy by opravdu mohlo dojít ke snížení počtu žáků v polské mateřské škole 
a proto nechce pro ni stavět samostatnou budovu. Ředitel Prymus ubez-
pečil rodiče dětí, že se nemusí obávat, že by zrovna jejich dítě nebylo do 
mateřské školy přijato.

Článek „Dzieci pod dostatkem, ale…” – Głos Ludu 6. 4. 2004 viz pří-
loha č. 27-04.

Radovánky
29. 5. si děti české MŠ a ZŠ připravily zábavný program. Zpestřením 

bylo vystoupení taneční skupiny UNO MIX a žáků s flétnami. Hlavní 
náplní byly atrakce: závody v pytlích, kolo štěstí, dopravní značky, střelba 
ze vzduchovky, přetahování lanem, malování na asfaltu, aj. Na zdařilé 
akci se mimo zaměstnanců MŠ a ZŠ podílelo Sdružení rodičů, obec a Po-
licie ČR.

Dzień dziecka
Obě školy, česká i polská, se dohodly, že tento rok „Den dětí“ připraví 

společně. Den měl hlavně sportovní náplň, a to nejen z pohledu blížících 
se Olympijských her. Počasí vyšlo a tak chlapci rozehráli fotbalový turnaj 
a děvčata si zahrála „w dwa ognie“. Sportovní výsledky nejsou důležité, 
důležitá je chuť společně žít v naší obci.

Závěr školního roku
Děti z polské MŠ s rodiči a prarodiči se sešli 25.6. na zahradě „U Za-

hrádkářů“ aby společně oslavili závěr školního roku. Byli přítomni zá-
stupci obce i PZKO. Všichni pomáhali s přípravou i organizací.
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Na fotografii vlevo Bronislav Zyder, předseda PZKO 
a Ing. Karol Siwek, člen RO.

Pro všechny přítomné připravily kulturní vystoupení děti z polské MŠ.
Další fotografie viz příloha č. 192-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „MŠ polská“.

Volba MISS
V české ZŠ se za velkého zájmu všech konala v listopadu volba MISS 

2004. Soutěž vyhrála žákyně 9. B třídy Andrea Vápeníková, která si sou-
časně získala sympatie diváků. Akci sponzorovalo Sdružení rodičů školy 
a obec, její představitelé – Ing. Jan Lipner, starosta, Josef Žerdík, mís-
tostarosta a Ing. Petr Chlebik, člen RO, se akce osobně zúčastnili.

Jak było? Jak będzie?
Každý člověk se rád pochlubí výsledky své práce a jeho okolí je na něj hrdé. 

A kdo že je takový v základní škole s polským jazykem vyučovacím? Piotruś 
Pasz a Tereska Mikula reprezentovali úspěšně MŠ v recitační soutěži, Zuzan-
ka Rakowska, Tomek Foltýn a Pela Siwek ve výtvarně-hudební soutěži.

Mezi žáky základní školy se Michał Mička umístil na 3. místě v recitač-
ní soutěži, Tereska Tomasz byla druhá v matematické olympiádě. Dalších 
soutěží se zúčastnila většina žáků školy. V olympijském roce uspěli i sportov-
ci školy – talentovaný Dawid Kriš, Tomek Husák, Agata Rzyman a Adri-
an Bromek.

V polské MŠ je 20 dětí, v základní škole 85 žáků.
Škola má k dispozici novou sportovní halu, jejíž využití se jistě projeví 

novými sportovními úspěchy žáků.
Provozu školy překáží její oprava – ale nic není zadarmo!
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Nejlepší vycházející žáci u starosty obce 28. 6. 2004
Stalo se již tradicí, že nejlepší žáci hornosušských škol jsou na konci 

školního roku přijati starostou. Po uvítání starostou Ing.Janem Lipne-
rem žáci besedovali, svěřovali se se svými radostmi i starostmi, úspěchy 
i prohrami, jak už to v životě chodí.

Na závěr Ing.Lipner předal žákům malý dárek a upomínkové před-
měty.

Přijetí nejlepších žáků byli přítomni i ředitelé obou škol.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Nejlepší žáci 

u starosty.“
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Šatny školy v novém
Ani o prázdninách se nezastavila práce na zlepšení prostředí v české 

základní škole. Proběhla první část oprav šaten u tělocvičny, WC a umý-
vadel ve škole. Nejnáročnějším úkolem byla rekonstrukce šaten v suterénu 
školy. Součástí oprav bylo i položení podlah. Práce provedla hornosušská 
stavební firma Hornstav CZ, s. r. o. Všichni žáci, i ti, kteří přišli do školy 
po prázdninách poprvé, si pochvalovali pěkné prostředí v šaten.

Fotografie viz příloha č. 110-04.

Rok v mateřské škole
Česká mateřská škola se svým dětem snaží zpestřit pobyt různými ak-

cemi. Tak například: přijížděla divadélka s pohádkami, navštívili pohád-
kový festival „MINITEATRO“ v Havířově, děti se podílely na výzdobě 
MŠ a když přišel Mikuláš s čertem a andělem, byly v dohledu vánoční 
svátky. Děti samy pekly cukroví a perníčky a pod vánočním stromkem 
na ně čekaly dárky. Velikonoční kraslice, vynášení Moreny a otevření 
zahrady pohádkovým klíčem znamenalo, že jaro je tu. Den matek patří 
v MŠ mezi nejočekávanější svátek. Děti svým maminkám přinesly pásmo 
básniček, tanečků, písniček, ale hlavně dárky od srdce a z lásky. Návště-
va ZOO v Ostravě a „tajný výlet“ byl předznamenáním závěru roku. Na 
ukončení docházky do mateřské školy připravily učitelky 24. 6. v obřadní 
síni dětem slavnost, při níž byly děti pasovány na školáky. Celkový počet 
akcí pro děti přesáhl číslo 20. Přítomen byl i ředitel školy PaedDr. Jaro-
mír Zelníček.

Budoucí žáci brali vše velmi vážně a mnozí se při podpisu do pamětní 
knihy museli hodně soustředit.
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K dětem promluvil místostarosta a předseda KaSK Josef Žerdík.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Česká MŠ“.

Gratulace
Děti z čeké MŠ na ul. Stavební přišly se svými učitelkami Blankou 

Richterovou a Bohunkou Velíškovou s programem písní a básní popřát 
pracovníkům OÚ na konci prosince k vánocům a současně tak poděko-
vat obci, že se jako zřizovatel o ně stará.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Předvánoční 
gratulace MŠ Stavební.“
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Mateřská škola „Vnitřní“
Jsou v obci budovy, které jsou v současnosti prázdné a chátrají. Jed-

nou z nich je i budova bývalé mateřské školy na ulici Vnitřní, kterou její 
bývalý vlastník Ing. Novara nedokázal smysluplně využít. Po jejím vy-
dražení na dražbě vyhlášené exekutorským úředem a převzetím zpět do 
majetku obce má ZO rozhodnout o její budoucnosti. Mělo by tak učinit 
rychle.

Fotografie zachycuje stav 10. 9.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „MŠ Vnitřní“.

Hodnocení
Hodnocení výsledků práce školy bylo úspěšné. Na sportovním poli 

se žáci zúčastnili turnajů vesnických škol v míčových disciplínách. Mla-
dé stolní tenistky B. Bednarzová a V. Válová postoupily do okresního 
kola, obsadily 5. a 6. místo. V okresním kole přírodovědné soutěže „Zlatý 
list“ obsadili žáci školy 1. a 7. místo. Částkou 11 100 Kč žáci přispěli ZOO 
Ostrava na stravu pro opice druhu Siamang. Za peníze získané sběrem 
druhotných surovin – hlavně papíru – žáci nakoupili hry a knihy pro děti 
z dětského domova v Havířově. Výlety, exkurze, drakiády, filmová před-
stavení, návštěvy knihovny, vánoční besídky a další akce se uskutečnily 
s přispěním Sdružení rodičů. Ve volném čase mají děti možnost navště-
vovat 22 kroužků vedených pedagogy školy. Hlavní náplní školy je vy-
chovávat a učit – na tom se shodli učitelé i rodiče na třídních schůzkách. 
Škola pro informovanost žáků i veřejnosti vydává jako občasník „Školní 
listy“ – viz příloha č. 94-04.
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XXI. Obchod

Průměrné ceny potravin v potravinářských obchodech v obci v květ-
nu 2004:

1 kg banány 26,00Kč
314ml mandarinky(konzerva) 9,50 Kč
580ml ananas-plátky(konzerva) 15,90 Kč
212ml žampiony celé(konzerva) 13,50 Kč

1 kg citrony 10,00 Kč
1 kg mrkev – karotka 6,00 Kč

1 svazek ředkvičky 9,00 Kč
½ l 10° pivo 10,50 Kč
½ l 12° pivo 13,50 Kč
2 l Pepsi – PET láhev 23,50 Kč

1,5 l minerální voda ochuc. 15,50 Kč
1 kg mouka hladká 6,00 Kč
1 kg rýže dlouhozrnná 21,00 Kč
1 kg cukr kostkový 20,00 Kč
1 kg cukr krystal 19,50 Kč
1 kg chléb obyčejný (konzumní) 9,00 Kč
1 ks rohlík 1,40 Kč
1 ks vajíčko 2,10 Kč
3 ks tavený sýr (Želetava) 22,00 Kč

1 l mléko polotučné 9,50 Kč
80g Pribináček – smetan. krém 7,00 Kč

125g Vitalinea – jogurt 1% tuk 5,00 Kč
4×400ks toaletní papír 12,50 Kč

1 kg zavináče – kyselé ryby 71,00 Kč
95g sendvičový tuňák (konz.) 8,00 Kč

200g arašídy (pražené, solené) 25,00 Kč
1 kg vepřová kýta 109,00 Kč
1 kg vepřový kotlet (s k.) 109,00 Kč
1 kg vepřový bůček (s k.) 56,00 Kč
1 kg hovězí maso zadní (b. k.) 144,00 Kč
1 kg Krkonošský salám 60,00 Kč
1 kg Pivní salám 138,00 Kč
1 kg Debrecínské párky 120,00 Kč
1 ks zálohovaná láhev (pivo,víno,minerálka…) 3,00 Kč
1kg okurky salátové 24,00 Kč
1kg jablka (Idared) 3,90 Kč
1kg hrušky (dovoz) 45,00 Kč
1kg okurky v sladkokys. nálevu 39,00 Kč
1kg jemné párky 60,00 Kč
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Aby bylo možno srovnávat, uvádím i hrubé mzdy z roku 2004. Prů-
měrná mzda v roce 2004 dosáhla částky 18 035 Kč hrubého měsíčně. Ve 
srovnání s rokem 2003 vzrostla o 1 116 Kč. Reálné mzdy po odečtení in-
flace vzrostly o 3,7 %. Za poslední 4 roky to byl nejnižší růst. Nejvíce si, 
jako obyčejně, vydělali lidé pracující ve finančním sektoru, jejich mzdy 
byly v průměru, ve srovnání s průměrnou mzdou vyšší 2,7 krát. Nejpo-
maleji rostly mzdy v ubytování a stravování. Nejlépe platí své zaměstnan-
ce firmy zahraničních vlastníků, jejich průměrná měsíční mzda činila 
22 540 Kč hrubého. Nejnižší mzdy byly, a to již několik let, v zemědělství 
a zemědělských družstvech, tam lidé vydělali průměrně 12 161 Kč hrubé-
ho měsíčně. Je potřeba poznamenat, že průměrné mzdy 18 035 Kč dosáh-
la asi jedna třetina zaměstnanců.

A co si trochu zavzpomínat? Kolik jsme kdysi brali a kolik co stálo? 
V roce 1989, před revolucí, stál chleba 2,80 Kč, hovězí maso 45,00 Kč, 
mléko 2,00 Kč, rohlík 0,40 Kč, čokoláda 100g 10,00 Kč, máslo 250 g 
10,00 Kč, cukr 8,00 Kč, 1l benzin Speciál 8,00 Kč.

Jak je to s reálnou hodnotou? Mzdy oproti roku 1989 vzrostly 6 krát, 
tehdy se průměrná měsíční mzdy pohybovala kolem 3 170 Kč. Pokud se 
ale přičte inflace, mzdy vzrostly celkově pouze o jednu třetinu. V roce 
1989 se mzdy mezi jednotlivými zaměstnanci lišily v řádu stokorun. Po 
patnácti letech berou někteří statisícové částky měsíčně, mnozí mají mzdy 
hluboko pod průměrem. Výše mzdy závisí i na regionu, lidé ve velkých 
městech vydělají víc než na venkově. Před patnácti lety lidé nejvíce utra-
tili za jídlo, potřebovali k tomu jednu čtvrtinu rodinného rozpočtu. Letos 
vydali lidé nejvíce peněz za bydlení, vynaložili jednu pětinu rodinného 
rozpočtu, na osobu průměrně 1 489 Kč (v roce 1989 – 199 Kč).
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XXII. Bezpečnost a veřejný pořádek

Některé přestupky a trestné činy spáchané na území obce

3. 2. 2004 vnikl již zjištěný pachatel do rodinného domku na ulici 
Firlovka a odcizil různé věci v hodnotě cca 33 000 Kč, čímž se dopustil 
trestného činu krádeže.

14. 2. 2004 byl na ulici Chrost kontrolován řidič motorového vozi-
dla značky Fiat. Po zjištění podezření na požití alkoholických nápojů, byl 
proto, aby nemohl pokračovat v jízdě, předán na protialkoholní záchyt-
nou stanici v Karviné a celá věc byla předána správnímu orgánu k pro-
jednání.

Do prodejny Textil na ulici Těrlická vnikl dosud neznámý pachatel 
20. 2. 2004 a odcizil zde různé zboží a způsobil škodu za 5 500 Kč. Do-
pustil se tím trestného činu krádeže a Policie ČR v Horní Suché požádala 
občany o spolupráci.

Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí byl obviněn ři-
dič motorového vozidla VAZ, který byl kontrolován na ulici Osvobození 
a Důlní. Při kontrole bylo zjištěno, že mu byl Městským úřadem Třinec 
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na 12 měsíců.

11. 3. 2004 bylo Policií ČR v Horní Suché zahájeno šetření ve věci 
poškozování cizího majetku. Dosud neznámý pachatel rozbil skleněné vý-
plně v budově čekárny ČD. Občané byli vyzváni ke spolupráci při zjištění 
pachatele.

Z trestného činu krádeže byl obviněn dosud neznámý pachatel, který 
19. 3. 2004 po vypáčení vstupních dveří vnikl do vodárny na křižovatce ulic 
Podjezdová a U Vodojemu. Způsobil škodu za 700 Kč a Policie ČR, odděle-
ní Horní Suchá, požádala občany obce o spolupráci při zjištění pachatele.

4. 4. 2004 kolem 16.00 hod. odcizil v Horní Suché dosud neznámý 
pachatel násilným způsobem školákovi kolo v ceně 4 000 Kč, čímž se do-
pustil trestného činu loupeže.

9. 4. 2004 v Horní Suché řídil Z. K. motorové vozidlo přesto, že mu 
Magistrát města Ostravy vyslovil zákaz řízení všech motorových vozidel, 
čímž se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

6. 5. 2004 dosud neznámý pachatel odcizil v Horní Suché jízdní kolo 
v ceně 7 300 Kč a dopustil se tak trestného činu krádeže.

18. 6. 2004 odcizil a nákladním vozidlem odvezl dosud neznámý pa-
chatel ze stavby sportovní haly v Horní Suché rozebrané lešení v ceně 
cca 100 000 Kč.
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Dne 5. 7. 2004 ve večerních hodinách dosud neznámý pachatel odci-
zil z pole v Horní Suché asi 60 kg brambor, kdy tímto jednáním způsobil 
poškozené E. Ž. škodu ve výši 500,- Kč, čímž se dopustil přestupku proti 
majetku, za což mu hrozí pokuta do výše 15 000,- Kč a v případě, že tento 
pachatel byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potres-
tán, hrozí mu odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest.

18. 7. 2004 řídil v Horní Suché L. C. osobní automobil po požití alko-
holických nápojů. Šetřením bylo zjištěno, že tento řidič má již vysloven zá-
kaz řízení všech motorových vozidel a tím se dále dopustil trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí.

30. 8. 2004 bylo zahájeno šetření pro podezření z trestného činu ná-
silí proti skupině obyvatel a jednotlivci, kdy hornosušský občan ve svém 
trvalém bydlišti několikrát udeřil rukou do tváře svoji bývalou manželku 
a následně jí vyhrožoval s nožem v ruce smrtí. Byl převezen na protialko-
holní záchytnou stanici.

30. 8. 2004 na ul. Stonavské dva nezletilci ve věku 13 let požadovali 
po třech nezletilých pod pohrůžkou násilí vydání horských kol v celkové 
hodnotě 22 000 Kč. Hlídkou Policie byli pachatelé zadrženi.

2. 9. 2004 se neznámý pachatel vloupal do budovy na Černé cestě 
a odcizil zde 300 kg profilového železa a další nástroje a materiál a způso-
bil škodu ve výši více než 15 000 Kč. Stejným způsobem byla 6. 9. 2004 vy-
loupena prodejna textilu na ul. Centrum – zmizelo oblečení za 5 170 Kč. 
Pachatel nebo pachatelé nebyli dosud dopadeni.

7. 9. 2004 byly proti R. C. zahájeny úkony trestního řízení ve věci 
maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy výše uvedený řídil motorové vo-
zidlo přesto, že mu byl Magistrátem města Karviné vysloven zákaz řízení 
všech motorových vozidel. 

Dne 3. 10. 2004 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření 
z trestného činu poškozování cizí věci, kdy podezřelý B. I. poškodil osobní 
motorové vozidlo zn. Toyota, které bylo zaparkované na ul. Těrlické v Hor-
ní Suché, kdy tímto jednáním byla způsobena škoda majitelce vozidla ve 
výši cca 10 000,- Kč. Případ po zadokumentování bude postoupen k zahá-
jení trestního stíhání na Službu kriminální policie a vyšetřování Karviná.

Dne 6. 10. 2004 bylo zahájeno šetření požáru hospodářské budovy 
na ul. Na Koutech v Horní Suché. Na místo vyjel výjezd HZS Karviná 
v součinnosti s zdejší součástí policie, který konstatoval poškození střechy 
budovy a věcí uložených v této budově, kdy celková škoda na majetku byla 
vyčíslena na částku cca 300 000,- Kč. Věc byla po zadokumentování pře-
dána k dalšímu šetření Hasičskému záchrannému sboru Karviná.
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Dne 14. 10. 2004 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezře-
ní z trestního činu krádeže ze strany neznámého pachatele tím, že tento ve 
dvou případech po překonání oplocení zahrady v Horní Suché na ul. Kon-
činovka, na tuto vnikl a poté provedl vloupání do zahradní boudy na ná-
řadí a zde následně odcizil ruční zahradní elektrické nářadí a další drobné 
věci, čímž způsobil škodu ve výši cca 10 000,- Kč. Policie proto žádá obča-
ny, kteří mohou k případu podal jakékoliv informace, aby tak učinili na 
Policii ČR, obvodní oddělení Horní Suchá nebo na linku 158.

Dne 22. 10. 2004 bylo zdejší součásti policie zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci podezření z trestního činu krádeže a poškozování cizí věci, 
kdy neznámý pachatel v noční době za dne 21. 10. 2004 na 22. 10. 2004 
vnikl do baru herny Dvoranka na ul. Těrlické v Horní Suché odkud od-
cizil přenosný radiomagnetofon, různé druhy alkoholu, cigaret a cukrovi-
nek a mince z výherních hracích automatů. Celkově způsobená škoda činí 
cca 50 000 Kč.

2. 11. 2004 byl policejní hlídkou kontrolován řidič vozidla Š 120. Hlíd-
ka zjistila, že jmenovanému byl vysloven zákaz řízení všech motorových 
vozidel. Jedná se o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

10. 11. 2004 v noci tři pachatelé odcizili z areálu bývalého Dolu Fran-
tišek železné plechy v hodnotě 5 000 Kč. Jsou stíháni pro trestný čin krá-
deže ve spolupachatelství.

9. 12. 2004 dosud neznámý pachatel odcizil v Horní Suché části ze-
mědělské techniky v celkové hodnotě 16 000 Kč.

Statistika: Obvodní oddělení Policie ČR v Horní Suché provádí úko-
ny jako jsou přijímání oznámení o spáchání trestných činů a přestupků, 
hlídková činnost a vedení spisové služby. Do jeho správy spadají obce 
Horní Suchá a Stonava. Statistika je za celý obvod.

V roce 2004 bylo spácháno celkem 196 trestných činů, z nich bylo ob-
jasněno 86. Procento objasněnosti je 43,88 %.
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XXIII. Kultura a osvěta

Kulturní a sportovní komise
Kultura a osvěta je hlavní náplní činnost kulturní a sportovní komi-

se. Ta má ve svém plánu činnosti všechny rozhodující akce v  těchto ob-
lastech v obci. V čele K aSK stojí místostarosta Josef Žerdík a komise má 
dalších 24 členů.

Na fotografii J. Žerdík (vlevo) a Marian Kotačka.

Je pravda, že se všichni nepodílí na činnosti stejnou měrou, ale tak to 
v životě bývá.

Několik snímků ze zasedání komise: Kronika 2004 – fotogalerie na 
CD: „KaSK“.

1. obecní ples
16. ledna 2004 uspořádala obec 1. obecní ples v prostorách Kulturní-

ho domu v Horní Suché. Hlavní organizaci a zajištění provedla kulturní  
a  sportovní komise.
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Na plese byla velmi dobrá nálada. Celková účast byla přes 400 spolu-
občanů, zúčastnili se i zájemci z okolí, například z Havířova. 

Cena vstupenky – 200 Kč za osobu, jejíž součástí byla káva a večeře, 
byla pro všechny velmi přijatelná.

1. obecního plesu se také zúčastnila delegace z Lubomie. S Lubomií udr-
žuje Horní Suchá přátelské styky, vzájemně se navštěvují a zvou se na 

podobné akce.

Ples moderoval zkušeně J. Basta z radia KISS Morava.
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O zahájení plesu se postaral starosta obce ing. Jan Lipner, popřál 
všem pěknou a příjemnou zábavu a pak už nastoupily mažoretky ze sou-
boru DIXI Dolu Darkov pod vedením Mgr. Pavly Slamečkové.
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Měly úspěch, především kankán v jejich provedení sklidil zasloužené 
ovace. 

Po mažoretkách vystoupil mistrovský taneční pár v latinskoamerických 
tancích slečna Renáta Dohnanská a pan Marek Swětík z TK Akcent 

Ostrava. Dokázali, že jsou skutečnými mistry svého oboru.
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K tanci i poslechu hrály dvě hudby – ve velkém sále hráli Smolaři, 
kapela, která má v kraji svůj zvuk.

V malém sále vysoce uspokojila příznivce country 
skupina Drops z Karviné.

Obrovský úspěch měla tombola s hodnotnými cenami, které byly z větší 
části sponzorskými dary. Hlavní cenu – elektrický skútr – věnovala obec. 
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Tombola předčila v množství a hlavně kvalitě cen všechny dosud 
pořádané podobné akce, i počtem prodaných lístků. 

Cena lístku do tomboly byly stanovena na 10 Kč za kus.

Výherce hlavní ceny p. Lajczyk měl velkou radost a pořadatelé byli 
spokojeni, že hlavní cenu vyhrál občan Horní Suché.

K dispozici všem byly kotiliony (ozdoba na klopu, kterou ženy kupují 
a připínají mužům) a květiny, připravené bary byly stále plné.
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Ihned při vstupu do sálu čekala na každého ochutnávka alkoholických 
nápojů firmy Aqua Vitae, s. r. o., které se budou na plese prodávat.

Místo obvyklého závěrečného hodnocení uvádím slova jednoho účast-
níka plesu: „…čas ubíhal a k ránu se nikomu nechtělo domů… poděko-
vání patří místostarostovi obce Josefu Žerdíkovi, který s přispěním členů 
kulturní a sportovní komise a dalších dobrovolníků připravil pro občany 
Horní Suché kulturní zážitek, na který se bude vzpomínat. Kdo na letoš-
ním plese byl, jistě si nenechá ujít ten příští, 2. obecní ples“. Celý příspě-
vek viz příloha č. 17-04.

O tom, že účastníci plesu byli spokojeni, svědčí následující fotografie.

Další fotografie z plesu viz příloha č. 12-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „1. obecní ples.“
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Bal PZKO
PZKO patří k těm, kteří každoročně pořádají pro své členy i širokou 

veřejnost ples.
Vždy kromě květin, kotilionů, domácí kuchyně včetně nápojů a hud-

by, je při pravený program. Tentokrát se o něj postarali členové tanečního 
a pěveckého souboru „Suszanie“.

Další fotografie z plesu viz příloha č. 186-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Bal PZKO“.

Oslavy Mezinárodního dne žen
V pátek 12. března 2004 se od 16.00 hodin v Kulturním domě Dolu 

František v Horní Suché konala oslava Mezinárodního dne žen, kterou 
pro všechny ženy, maminky, babičky, tety, dcery, švagrové, sestřenice, 
neteře, tchýně … – uspořádala kulturní a sportovní komise. Plakát viz 
příloha č. 15-04.

Můžeme říci společně s míněním účastníků, že se akce velmi vydařila 
a svojí úrovní navázala na 1. obecní ples 2004 a nebo Vítání léta v roce 
2003. 

Shodli jsme se na tom, že neslavit Mezinárodní den žen by byla chy-
ba. Je třeba poznamenat, že v obci se Mezinárodní den žen slavit nikdy 
nepřestal.

Ihned při vstupu do předsálí kulturního domu obdržela každá žena, 
jako poděkování, květinu.
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Fotografie zachycuje členku ZO Mgr.Kristinu Mrózkovou.

I při podpisu do Pamětní knihy vládla dobrá nálada i když se konal 
za pečlivého dohledu doprovodu.

Na snímku majitelé dvou firem: Bajgerovi a Szotkovi.

Ani tým zdravotníků – zastupitelů – nechyběl.

Na fotografii členky ZO MUDr. Anna Býmová (vlevo) a MUDr. Dáša 
Pastuchová (vpravo). Vedle MUDr. Býmové sedí její sestra z ordinace 

Anna Bružinová.



91

O úsměv spokojených žen nebyla nouze.

Na snímku paní Pażdziorová s dcerou.

Starosta obce Ing. Jan Lipner využil oslavy k poděkování Mileně 
Malírzové, která z funkce ředitelky MŠ odešla do starobního důchodu.
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Starosta obce Ing. Jan Lipner při zahájení zvážněl, když před sebou 
uviděl tolik krásných žen.

Ředitelce české základní školy Mgr. Karle Wichrové děkoval za práci 
místostarosta Josef Žerdík.

A obě bývalé ředitelky na společné fotografii.
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V programu vystoupily děti z české a polské základní školy i obou 
mateřských škol.

Další fotografie viz příloha č. 4-04.

Program módní přehlídky agentury Coraggio byl sledován nejen ženami 
ale i muži – a bylo se na co dívat, modely byly úchvatné.
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Další fotografie viz příloha č. 5-04.

Kouzelník p. Kravčík s partnerkou sklidil úspěch a údiv nejen svými 
triky a kostýmy, ale i technickými prostředky.

Pěvecký a taneční soubor Suszanie předvedl svůj program s velkou chutí 
a také tak byl přijat přítomným publikem.

V programu vystoupil i mistrovský taneční pár Renáta Dohnanská 
a Marek Swětík.

K tanci i poslechu hráli „Smolaři“, výborná kapela.
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O tom, že se akce opravdu vydařila svědčí spokojení a pozorní účastníci.

Poslední „trénovaní“ skončili oslavu až kolem druhé hodiny ranní. 
Celý pořad moderoval Marek Slonina z rádia Helax.

Ať žije Mezinárodní den žen 2005!!
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „MDŽ“.

MDŽ v PZKO
MK PZKO oslavil svátek žen samostatně v domě PZKO. Vše, co bylo 

potřeba připravit, udělali muži. Škrábali brambory, vařili a pekli, obslu-
hovali. Přítomné ženy jejich snahu náležitě ocenily.

Na fotografii: vzadu vlevo Evžen Faja, vpravo Ing.Marek Chlup, 
oba členové ZO.

Další fotografie viz příloha č. 191-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „MDK PZKO“.
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Májové oslavy
VO KSČM jako každoročně uspořádala 1. 5. od 15.00 hodin oslavu 

Svátku práce v areálu zahrádkářů v Horní Suché. 
V kulturním programu vystoupil TK UNO MIX a „Havířovské 

babky“. Komunisté na svých akcích mají vždy připravenou velmi chut-
nou domácí kuchyni, letošní specialitou byl „Záhorácký guláš“.

Majowa wystawa robót ręcznych
Májovou výstavu ručních prací připravil v prostorách PZKO Klub 

Kobiet. A nutno říci, že se výstava podařila. Všichni návštěvníci, kteří 
výstavu ve dnech 1. a 2. května navštívili, nešetřili údivem nad krásnými 
vyšívanými ubrusy, šátky a prostíráním. Také výstavka prací žáků PZŠ 
a PMŠ se líbila, doplnila hlavní část výstavy.

Všichni měli také možnost navštívit bufet a v něm zakoupit koláče, 
zákusky, v provozu byla teplá a studená kuchyně. A kdo chtěl zkusit štěs-
tí, pro toho byla připravena tradiční loterie.

Pozvánka na akci viz příloha č. 13-04.

Hornosušská pouť
Jako každoročně – i v roce 2004 – se konala hornosušská pouť, zasvě-

cená sv. Josefovi, první neděli v květnu. Letos to bylo 2. 5. Pouti patřila 
celá ulice Sportovní, část ulice Centrum a nádvoří hasičské zbrojnice. Po 
celý den byla v provozu řada atrakcí pro děti – kolotoče, skluzavka, střel-
nice, stánky se sladkostmi i s občerstvením.

MK PZKO před svou budovou, prostřednictvím svého předsedy Bro-
nislava Zydra a pomocníků Ing. Marka Chlupa s ženou Dankou, připra-
vovali grilované mleté maso za cenu 45 Kč za porci, v budově PZKO byl 
bufet s zákusky, také něčím ostřejším a v provozu byla i kuchyně, kde se 
připravoval oběd, například porce kuřecího řízku za 70 Kč.

Ve stáncích byl sortiment pro pouť typický: lízátka, turecký med, ko-
kosové tyčky… také se prodávala medovina – za 130 Kč se mi zdála pře-
dražená. Ale proti gustu…

Počasí vcelku přálo, bylo sice pod mrakem, ale dopoledne nepršelo.
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Lidé v obci už si zvykli na to, že naše pouť má své kouzlo 
a pravidelně se jich hodně přijde podívat.

Další fotografie z pouti viz příloha č. 44-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Hornosušská 

pouť“.

Obec vzdala čest památce padlých
5. 5. se v Parku hrdinů sešli předtavitelé obce a vedoucí společenských 

organizací, aby uctili památku padlých za fašistické okupace.
Hlavní projev přednesl starosta obce Ing. Jan Lipner. Delegace polo-

žily k památníku květiny.

Další fotografie viz příloha č. 185-04.
Další fotografie-Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Památce padlých“.
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Dny Těšínského Slezska v Senátu 30.–31. května 2004 
Náš region překrásně představily Praze a jejím obyvatelům i návštěv-

níkům soubory z našeho regionu. 
Patronem celé akce, která se uskutečnila v zahradách Valdštejnského 

paláce byl předseda Senátu Petr Pithard. Návštěvníci mohli obdivovat 
mezi mnoha soubory z regionu i náš soubor Suszanie.

V hledišti usedli představitelé Senátu a zástupci zúčastněných obcí. 
Mezi nimi byl i místostarosta Horní Suché Josef Žerdík s manželkou.

Z přípravy Dnů článek „Dni Śląska w Pradze” – Głos ludu 22. 5. 2004 
viz příloha č. 151-04.

Soubor Suszanie vedla v Praze jejich dlouholetá vedoucí Janina 
Rzyman.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Dny Těšínské-
ho Slezska v Praze“. Článek „Prezentacja regionu” – Głos ludu 1. 6. 2004 
viz příloha č. 147-04.
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Kromě našeho souboru se v Praze představily i další soubory regio-
nu: Gimnaści z Wendryni, Kanafas, Blaf, sbor Melodia, třinecká Orki-
estra Kameralna aj. Neděle patřila folklórním souborům: Nowina, Bystr-
zyca, Suszanie, Slezan z Cz. Cieszyna, Olšina a Olšinka z Orlové a Jackové 
z Jablunkova. Každý soubor vystoupil celkem dvakrát, jednou dopoledne 
a jednou odpoledne a tak měli návštěvníci možnost se seznámit s folkló-
rem od Jablunkova po Orlovou. Součástí Dnů byla i výstava regionálních 
autorů – V. Oslizlok, R. Filipowa, S. Zorman, R. Gagrysz, A. Szpyrc, 
a fotoklubů z Jablunkova a Karviné. Proběhlo také setkání vystupujících 
s osobnostmi, které pochází z našeho regionu a v současnosti žijí v Pra-
ze – B. Poloczkem, M. Glázrovou-Hakenovou a s senátory. Bohužel sená-
toři z našeho regionu na akci nepřišli i když osobně potvrdili účast.

Zpráva o činnosti PZKO za rok 2004 viz příloha č. 194-04.

Terenowy wyścig kolarski 2004
Terénní závody, které pro žáky hornosušských škol připravuje PZKO, se 

musel konat kvůli nepříznivému počasí v náhradním termínu – původní ter-
mín byl 22. 5., náhradní termín 3. 6. 2004. Pořadatelé připravili pro všech-
ny závodníky malé občerstvení, ke koupi byly i párky a nápoje. Závod oproti 
jiným rokům zaznamenal programové změny – místo střelby ze vzduchovky 
se házely šipky, neběhala se trestná kola… Znamenalo to také, že nejrychlejší 
jízda na kole nemusela znamenat automaticky vítězství. Obec Horní Suchá 
věnovala věcné ceny, první tři v každé kategorii obdrželi diplom.

Nejmladším účastníkem byl vyhlášen Filip Kux. Kdo vyhrál není důleži-
té. Na pováženou je fakt, že se závodu zúčastnilo pouze 49 závodníků a v pří-
pravném týmu organizátorů a v průběhu závodu pracovalo na 35 osob.

Další fotografie viz příloha č. 193-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Závod na kolech“.
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Inkubátor 11. až 12. 6. 2004
Akce tohoto typu se v Horní Suché uskutečnila poprvé. Hlavním po-

řadatelem je havířovská Wiking agency. Díky dobré spolupráci s vedením 
naší obce se podařilo organizátorům festival přesunout na fotbalový stadi-
on TJ Dolu František. Zábavná akce měla především náplň hudební, ale 
také divadlo, sport a soutěže byly součástí programu. Hlavní hvězdou fes-
tivalu byla špičková kapela současné české scény Support Lesbiens. před-
stavila se i Anna K., skupiny Ready Kirken a nestárnoucí Yo Yo Band.

Po celý čas se lidé bavili a nevadila jim ani nepřízeň počasí. Ta neva-
dila ani zástupcům obce a TJ – povrch hřiště vzal totiž za své – protože 
byla připravena rekonstrukce povrchu celého hřiště, která začala krátce 
po skončení hudebního festivalu.

Článek „Inkubátor poprvé opustí prostor města Havířova“ – Haví-
řovsko 18. 5. 2004 viz příloha č. 152-04.

Fotografie z akce i po akci viz příloha č. 99-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Inkubátor“.

„Vítání léta“ aneb „Klobásový festival“ 19. června 2004 
Již druhý ročník velmi úspěšného festivalu se uskutečnil na stadionu 

TJ Dolu František.

Největší kulturní akci roku zahájil starosta obce Ing.Jan Lipner.



101

Samotný program, který komentoval rozhlasový moderátor J. Basta 
z rádia KISS Morava.

Program byl velmi pestrý.
Soutěže pro dospělé a děti se střídaly s hudebními vystoupeními. Snad 

největší úspěch měly soutěže v pojídání párků a pití piva.

Návštěvníci svými hlasy vybrali nejlepší klobásu, kterou vyrobilo řez-
nictví Jan Prantl.

Novou soutěží byla „Horní Suchá hledá Superstar“. Pěvecké zápo-
lení přilákalo mnoho talentů a Zdeněk Krásný se mnohdy při hledání 
skladeb zapotil.

Pečlivě vybraný program připravila kulturní a sportovní komise. 
Škoda, že ho navečer zhatilo nepříznivé počasí, vytrvalci ale zůstali.

Děti do 15 let měly vstup zdarma, dospělí platili za slosovatelnou vstu-
penku 40Kč.

Do soutěže o nejlepší klobásu se přihlásily tyto firmy: TOZOS Vojko-
vice, Jan Prantl, Masný průmysl Žirovnice, Řeznictví Kunovský Bohu-
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slávky, Myslivecké sdružení Remízka, Těšínská jatka, Miroslav Janus 
Petřkovice.

Program Vítání léta:
15.00 Zahájení starostou obce Ing. Janem Lipnerem
15.10 Zábavné odpoledne pro děti (soutěže,závody)
 Vystoupení vokální kapely Sluníčko
15.45 Soutěž pro dospělé v pojídání párků na čas
16.00 Soutěž pro dospělé v přetahování lanem
16.15 Soutěž pro dospělé v pití piva na čas
16.30 Vystoupení Krále evergreenů Zdeňka Krásného – v rámci 
  jeho vystoupení proběhne soutěž „Horní Suchá hledá 
 Superstar“ (Karaoke)
17.30 Vystoupení jablunkovské country skupiny „Blaf“
19.00 Vystoupení folkového dua Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba  
 v pořadu Koncert
20.00 Vyhodnocení hlasovací soutěže o nejlepší klobásu (hlasovací 
 lístek byl součástí vstupenky)
20.15 Losování bohaté tomboly
21.00 Vystoupení Elvis Presley Revival Band

K tanci i poslechu hrála  skupina „Smolaři“.
Upoutávka, kterou na akci za KaSK připravil místostarosta a před-

seda KaSK viz příloha č. 93-04.
Již tradičně se našich akcí účastní občané a představitelé sousedních 

obcí i představitelé spřátelených měst Lubomie (Polsko) a Gelnice (Sloven-
sko).

Fotografie viz příloha č. 102-04.
Velkou tradici má v kraji soutěž v přetahování lanem. Fotografie za-

chycuje borce Havířova a Stonavy – viz příloha č. 102-04.
Článek „Na Klobásovém festivalu se soutěžilo“ – Moravskoslezský 

deník 22. 6. 2004  viz příloha č. 156-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Klobásový fes-

tival“.

Vítání občánků 26. 6. 2004
Kulturní a sportovní komise obce připravuje pravidelně vítání nových 

občánků obce. Slavnosti v obřadní síni v „červené“ škole se kromě dětí, 
jejich rodičů, prarodičů a příbuzných zúčastnili členové KaSK. S kultur-
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ním programem vystoupili žáci obou MŠ a také učitelé ZUŠ. Po gratulaci 
s kytičkou se rodiče zapsali do pamětní knihy.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Vítání občánků.“

„Festyn pod lipami“ v PZKO a za Dělnickým domem 26. 6. 2004 
spojený s výstavou hornosušana Bronisława Firly

Byla to vlastně poslední předprázdninová akce PZKO. Na zahradě 
za PZKO se sešlo mnoho lidí aby oslavili konec 1. pololetí a nástup léta. 
Aby ukončení bylo co nejveselejší, pozvali si kapelu z Bielska-Biłej „Biel-
ska Orkiestra Dęta“.

Fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Festyn.“
Na vernisáži 80-ti letého výtvarníka Ing. arch. B. Firly se zúčastnili 

významné osobnosti, jako například polský obchodní konsul Piotr Czos-
nyka a mnoho dalších osobností. Výstava se uskutečnila v sále Dělnické-
ho domu. Účastníci mohli vidět olejomalby a akvarely. Abstraktní práce 
malíře jsme mohli vidět na výstavě v Horní Suché vůbec poprvé.

K jeho významnému životnímu výročí a výstavě obrazů přišli pogra-
tulovat i představitelé obce Ing. Karol Siwek a Josef Žerdík.
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Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Bronislav Firla“.
Článek „Górnosuszanie na połmetku” – Głos Ludu 8. 7. 2004 viz pří-

loha č. 135-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Festyn“.

Suszanie
11.7. v rámci „Śląskich Dni“ v Jastrzębiu-Zdroju vystoupili „Susza-

nie“ společně s kapelou „Kamraci“.

Další fotografie viz příloha č. 187-04.
Další fotografie-Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Suszanie-Jastrzębie“.
8. 8. jsme je mohli vidět v programu „Gorolskigo Święta“ v Jablunkově. 

28. 8. Suszanům tleskali na Dożynkach Śląskich v Havířově-Bludovicích.

Další fotografie viz příloha č. 188-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Suszanie-Blu-

dovice“.



105

Od podzimu vedou soubor Barbara a Jan Mračnovi. Dosavadní 
vedoucí Janina Rzyman, která vedla soubor nepřetržitě 35 let odešla ze 
zdravotních důvodů, ale zůstává v souboru, bude se starat o kroje a po-
máhat při nácviku těšínských tanců.

Vánoční gratulace
Již tradičně chodí členové TK Suszanie popřát pracovníkům OÚ 

k ukončení roku. Jejich kulturní gratulace je také poděkováním obci, že 
se opravdu snaží vytvořit co možná nejlepší podmínky pro činnost PZKO 
i k činnosti souboru.

Na fotografii: Ing.Marian Pilch (uprostřed) a bratři Mračnové.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Suszanie na 
OÚ.“

Pěvecký sbor „SUCHA“
V květnu se pěvecký sbor „SUCHA“ představil na „Śląskich Godach“ 

v Chorzowie, při nichž se odbývá velký „Odpust Śląski“.
Článek „Nasi na Śląskich Godach” – Glos ludu 6. 5. 2004 viz příloha 

č. 148-04.
31. 7. vystoupil smíšený pěvecký sbor „Sucha“ společně se sborem MK 

PZKO Stonava na festivalu sborů v evangelickém kostele v Prostřední Su-
ché při příležitosti 80. výročí položení základního kamene. Zazpívali spo-
lečně Hymnu třetího tisíciletí. Sólový part zazpíval sólista Komické opery 
v Berlíně, stonavský rodák Klemens Słowioczek.

Sbor jsme mohli slyšet ještě 13. 11., kdy vystoupil společně se souborem 
Suszanie v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově.
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Další fotografie viz příloha č. 189-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Suszanie a sbor 

Sucha v Havířově“.
20. 11. sbor účinkoval na přehlídce sborů „Pieśnią do serc“ v krás-

ně restaurovaném sále Dělnického domu v Horní Suché. Zde vystoupily 
i pěvecké sbory z Albrechtic, Orlové-Lutyně, sbor „Zasolnice“ z Porąbki 
(Polsko) a také nejmladší zpěváci z PMŠ a PZŠ.

Článek „Pieśnią do serc” – Głos ludu 23. 11. 2004 viz příloha č. 184-04.
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Další fotografie viz příloha č. 190-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Písní do srdcí.“
Materiál „Chór mieszany „SUCHA“ przy MK PZKO v Suchej Gór-

nej viz příloha č. 79-04.

Orientační závod
Pod záštitou starostky Bystřice nad Olší se 4. 9. konal automobilový 

orientační závod za účasti zástupců čtrnácti obcí z našeho kraje, mezi nimiž 
byl i zástupce maďarské obce Tata a zástupce hejtmana Moravskoslezského 
kraje p. Wantula. Naši obec zastupoval místostarosta Josef Žerdík s man-
želkou. A reprezentoval obec dobře, protože obsadil konečné 2. místo.

Fotografie z akce viz příloha č. 89-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Orientační závod.“

Hornické dny v Havířově
Ve dnech 10. až 12. 9. se konaly v Havířově v rámci Dne horníků 

„Hornické dny“. Součástí oslav byla i soutěž v přetahování lanem, které 
se zúčastnilo i družstvo Horní Suché ve složení: Ing. Vladimír Maruška, 
Bohdan Mec, Radim Přichystal, Petr Kmeťo a Marek Szostok. Obsadili 
v silné konkurenci krásné 2. místo.
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Kulturní a sportovní komise Obce Horní Suchá blahopřála všem 
a poděkovala za příkladnou reprezentaci obce.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Hornické dny“.
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XXIV. Přehled neziskových organizací, občanských sdružení 
a spolků v Horní Suché

Název Odpovědná osoba:

Český červený kříž Jan Kluziok 
Český svaz chovatelů holubů Josef Konopka
Český zahrádkářský svaz Miroslav Kolondra
Dechová hudba „Hasičanka“ František Smugala
Demokratická aliance Romů v ČR Ladislav Toráč
Farní sbor slezské církve evangelické Mgr. Janusz Kożusznik
Harcerstwo Polskie w Republice czeskiej Katarzyna Galusková
Klub hornických důchodců + Kroužek krojovaných horníků  
 Jan Bardoň
Matice školská Základní školy s polským jazykem vyučovacím 
v Horní Suché Roman Filuś
PZKO Bronislav Zyder
Sbor církve bratrské Pavel Fér
Sbor dobrovolných hasičů Tomáš Stefan
Sdružení rodičů ZŠ H. Suchá Romana Bandíková
Skupina matice školské při Mateřské škole s polským jazykem 
vyučovacím v Horní Suché Karin Mikulová
Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR Anna Jindrová
TJ DF Milan Machálek
ZO Českého svazu včelařů Jan Turoň
Ženský pěvecký soubor Šárka Anna Šiková

KaSK navrhla, ZO schválilo
Jako každoročně kulturní a sportovní komise projednávala žádosti ne-

ziskových organizací pracujících v obci, které prostřednictvím projektů žá-
dají o dotace z obecního rozpočtu.

Rozhodnutím Zastupitelstva Obce Horní Suchá obdržely v roce 2004 
organizace tyto prostředky:
PZKO 60 000 Kč
ZO Českého svazu včelařů 2 500 Kč
ZO Chovatelů poštovních holubů 5 000 Kč
Sdružení rodičů česká ZŠ 18 000 Kč
Kroužek krojovaných horníků 5 000 Kč
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Český červený kříž 2 500 Kč
TJ Důl František 5 000 Kč
Dechová hudba „Hasičanka“ 15 000 Kč
SDH 45 000 Kč
Klub hornických důchodců 5 000 Kč 
 (nevyplaceno – viz poznámka)
Pěvecký sbor „Šárka“ 5 000 Kč
DAR 9 000 Kč
Český zahrádkářský svaz 5 000 Kč
Sbor církve bratrské 5 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami 3 000 Kč
Harcerstvo Polskie 5 000 Kč
Skupina Matice školské při MŠ s PJV 12 000 Kč
Skupina Matice školské při ZŠ s PJV 15 000 Kč

Poznámka: Klub hornických důchodců předložil projekt na čerpání 
prostředků, který nebyl v souladu s pravidly stanovenými ZO.



111

XXV. Společenské organizace a zájmová sdružení 

Peníze pro včelaře
Včelaři se, kromě mnoha jiných problémů, potýkají s nemocností 

včelstev. Tomuto problému je v našem regionu věnována soustavná po-
zornost. Největším nebezpečím je v současné době varoáza. Na její lé-
čení z projektů pro neziskové organizace přispívá i obec-v letošním roce 
2 500 Kč.

Článek „Včelaři dostanou peníze na léčení varoázy“ – Havířovsko 
25. 5. 2004 viz příloha č. 149-04.

Charita Český Těšín
Ve dnech 2.–12. ledna se uskutečnila ji počtvrté celostátní akce Tříkrá-

lová sbírka. Dobrovolníci ať v převlečení nebo v civilu vybrali v našem 
regionu celkem 814 237,50  Kč. Občané Horní Suché přispěli částkou 
13 097 Kč. Dvě třetiny vybrané částky půjdou na projekty místních cha-
rit, zbývající část na humanitární pomoc do zahraničí. Posledním reali-
zovaným projektem je „Dům pokojného stáří“ v Hnojníku.

Článek „Sbírky mají na Karvinsku svou tradici“ – Havířovsko 
14. 12. 2004 viz příloha č. 122-04.

Ples Kroužku krojovaných horníků
Kroužek krojovaných horníků „František“ uspořádal 24. 1. v sále 

TJ Dolu František „Netradiční ples“. Přiměřené vstupné 50 Kč nezatí-
žilo žádný rodinný rozpočet. Tombola a občerstvení, stejně jako hudba, 
přispěly k úspěchu akce.

Další fotografie z plesu viz příloha č. 12-04.

Ples sportovců
Tělovýchovná jednota Dolu František uspořádala 31. 1. v sále budo-

vy na hřišti TJ Důl František velmi zdařilý ples sportovců.

Sdružení rodičů české základní školy
V pátek 6. 2. uspořádalo Sdružení rodičů české základní školy v Kul-

turním domě bývalého Dolu František v Horní Suché jeden z řady horno-
sušských plesů. Výjimečný byl ples také tím, že cena vstupenky bez večeře 
byla stanovena na 50 Kč, s večeří na 100 Kč za osobu. Ptáte se jistě jako 
já, jak je možné uspořádat ziskovou akci za těchto finančních podmínek? 
Je to prosté, začalo to dojednáním ceny za pronájem sálu a končilo pří-
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pravou kvalitního jídla ve školní jídelně s výdejem na místě plesu. Velmi 
vydařená a následování hodná akce!

„Další vydařený ples“ – článek Ing. Jana Lipnera viz příloha č. 42-04.

Vesnická organizace KSČM Horní Suchá
8. 3. od 16.00 hodin v sále Dělnického domu uspořádala VO KSČM 

přátelské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen. Líbil se kulturní 
program, hudba k tanci, organizátoři připravili i občerstvení.

PZKO
V sobotu 10. ledna 2004 se sešli členové místního PZKO aby uzavřeli 

a zhodnotili rok 2003. Zasedání se zúčastnili i zástupci obecního úřadu, 
starosta Ing. Jan Lipner, místostarosta Josef Žerdík, ředitel polské zá-
kladní školy Mgr. Bohdan Prymus a další. Předseda MK PZKO Bro-
nislav Zyder ve svém vystoupení připomněl nejvýznačnější události roku 
2003 v životě MK PZKO. Rok označil jako rozezpívaný a roztančený. 
Členové, kteří se zasloužili nejvíc o úspěch minulého roku, dostali obecní 
a svazová vyznamenání. To nejvyšší vyznamenání bylo uděleno dlouhole-
tém pracovníkovi Ing. Józefowi Orszulikowi.

Článek „Pod znakem jubileuszy” – Głos Ludu 20. 1. 2004 viz příloha 
č. 31-04.

Setkání představitelů obce a MK PZKO v Horní Suché s delegací 
z Bielska Białe

1. 4. 2004 přijela do Horní Suché delegace z Bielska Białej. Hlav-
ní náplní setkání byla spolupráce polských kulturních organizací s MK 
PZKO. Jednání proběhlo v „Domu PZKO“. Z polské strany byl vedou-
cím delegace vedoucí odboru kultury a umění Městského úřadu Bielsko 
Biała Mgr. Jerzy Pieszka, ředitel Bielského centra kultury Mgr. Wła-
dyslaw Szczotka, ředitel „Domu Tańca w Bielsku Białej“ Mgr. Zygmunt 
Zemek. Z naší strany se ho zúčastnil místostarosta Josef Žerdík, za MK 
PZKO jeho předseda Bronislav Zyder, místopředsedové Mgr. E. R ychlik, 
O. Rzyman, dirigent pěveckého sboru „Sucha“ Anna Kiszka, a zástupce 
Klubu mladých MK PZKO Jan Zyder.

Hlavním bodem společné dohody byly zájezdy souborů z obou stran.
V rámci návštěvy si polská delegace prohlédla centrum naší obce, na-

vštívila budovanou sportovní halu. Hala všechny velmi zaujala a v bu-
doucnu určitě bude využita pro konání společných sportovních a kultur-
ních akcí.
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Na závěrečném jednání, které proběhlo v PZKO, bylo přijato společ-
né usnesení, že „Dohodu o vzájemné spolupráci“ připraví polská strana.

Fotografie viz příloha č. 43-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Spotkanie 

z BCK.“

Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché
Klub má stálé zastoupení v  Koordinačním výboru OKD. Pod vede-

ním předsedy koordinačního výboru Karla Bajka to byli horničtí důchod-
ci z Dolu František, kteří tento výbor založili jako obranu proti odnětí 
hornického deputátu. Stále není vyřešeno členství hornických důchodců 
v odborech. Klub má své sídlo v Kulturním domě, který vlastní firma Re-
acont a. s. Má sice střechu nad hlavou, ale uhrazení nájmu a spotřebova-
ných energií je možné jen proto, že členská základna Klubu je široká.

Kroužek krojovaných horníků Dolu František z prostor KD odešel, 
neunesl příliš vysoké finanční nároky majitele. Členů v obou organizacích 
zákonitě ubývá, noví vzhledem k tomu, že je Důl František zavřený, ne-
přicházejí, zdá se, že životnost obou je dočasná.

Z činnosti Klubu hornických důchodců
6. 5. ve 14.00 hodin pozval Jan Bardoň, předseda výboru Klubu hor-

nických důchodců všechny na výroční členskou schůzi spojenou s oslavou 
Svátku matek. Schůze se konala ve velkém sále Kulturního domu v Hor-
ní Suché. Kromě programu výroční schůze bylo připraveno vystoupení 
dětí z mateřských škol, chutné jídlo, koláče, posilňující nápoje, a to všechno 
s pánskou obsluhou až ke stolu. K dobré pohodě přispěl i pan O. Hrabec, 
který zahrál oblíbené melodie z mladých let účastníků. Většina přítomných 
bývalých horníků přišla na schůzi v slavnostních hornických uniformách.

Pozvánka viz příloha č. 14-04.
Klub pořádal 3. 6. v 15.00 hodin tradiční smažení vaječiny v přírodě 

v areálu bývalého Kulturního domu Dolu František Horní Suchá. Sešla se 
tradiční společnost, protože společné akce klubu, které organizuje jeho před-
seda Jan Bardoň, navštěvuje stále stejná sestava lidí. Kromě tradiční vaječi-
ny, na niž si muži přinesli produkty, byla i jiná chutná jídla a nápoje. V ma-
lém sále kulturního domu hrál oblíbený interpret účastníků pan Hrabec.

Pozvánka viz příloha č. 46-04. 
1. 7. v 15:00 hodin připravil KHD „Letní slavnost“ pořádanou u pří-

ležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa a svátku 
svatého Prokopa.
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V krásném prostředí kulturního domu v malém sále měli účastníci 
možnost se setkat s milou společností stejně starých spoluobčanů. O zábavu 
se staral již tradičně interpret pan Hrabec.

Pozvánka viz příloha č. 53-04.
Fotografie z akce viz příloha č. 54-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Letní slavnost“.
Oslava Dne horníků a jubilantů se uskutečnila 2. 9. ve velkém sále Kul-

turního domu Dolu František ve 14.00 hod.
KHD, který oslavu organizoval pro své členy a jejich rodinné přísluš-

níky, připravil chutné jídlo a osvěžující nápoje. Hudebník p.Hrabec je ak-
térem prakticky na všech akcích KHD toho typu. O zahájení se postaral 
pěvecký sbor složený z účastníků a zazpíval havířskou hymnu. Slavnostní 
projev s oceněním jubilantů přednesl předseda KHD Jan Bardoň.
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O další kulturní program se postaraly „Havířovské babky“.

Účastníci svoji spokojenost dávali najevo zájmem o průběh oslav 
a vystupující odměnili zaslouženým potleskem

Pozvánka na akci viz příloha č. 92-04.
Další forohgrafie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Den horníků 

KHD“.
2. 12. 2004 uspořádal KHD v malém sále KD „Barborkovou veselici“. 

Podával se havířský řízný guláš a jiné dobroty, osvěžující nápoje a již tra-
dičně p. Hrabec hrál melodie mládí i současnosti.

Pozvánka na akci a fotografie viz příloha č. 70-04. 
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Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Barborková ve-
selice“.

Hasičanka koncertovala v Pelhřimově
Ve dnech 22. a 23. 5. vystoupila dechová hudba Hasičanka mezi osmi 

jinými kapelami v Pelhřimově na festivalu dechových hasičských hudeb. 
Pod vedením uměleckého vedoucího Ericha Pażdziory s kapelníkem Fran-
tiškem Smugalou se hornosušská Hasičanka zúčastnila, jako jediná, všech 
dosud pořádaných festivalů. Jako dík za krásné vystoupení a reprezentaci 
naší obce, pozvali pořadatelé Hasičanku i na festival v roce 2005. Hasičan-
ku podpořila morálně i finančně obec.

Na fotografii: „Hasičanka“ nastupuje na veřejný koncert.

Článek kapelníka „Hasičanky“ Františka Smugaly „Hasičanka kon-
certovala v Pelhřimově“ viz příloha č. 91-04.
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TK UNO MIX patnáctiletý
Současní i bývalí členové Tanečního kroužku UNO MIX a jejich pří-

znivci se sešli 16. 5. v sále Dělnického domu k oslavě 15. výročí založení 
kroužku. Je samozřejmé, že k tomuto výročí připravili krásné vystoupení 
složené z mnoha čísel, která dokumentují jednak průřez činností a také stav, 
v němž se kroužek nachází dnes. Současnou vedoucí kroužku je paní Věra 
Brandýsová.

Další fotografie viz příloha č. 81-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „TK UNO MIX 

patnáctiletý“.
TK UNO MIX v Praze

Na pozvání TK IRIS Praha se náš taneční kroužek zúčastnil 22. 5. 
„Tanečního odpoledne“ v Salesiánském divadle. TK UNO MIX byl jedi-
ným amatérským souborem, který se akce zúčastnil, o to víc těšil úspěch 
s tancem „Vesmír“.

Další fotografie viz příloha č. 82-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „TK UNO MIX 

v Praze.“
Program „Tanečního odpoledne“ viz příloha č. 83-04.
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Mnoho zážitků měli členové kroužku ze setkání s dětmi z Ugandy.

Další fotografie viz příloha č. 84-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „TK UNO MIX 

s dětmi z Ugandy.“
Po promítnutí videa o jejich životě a po návratu domů uspořádali čle-

nové klubu pro své nové přátele z Ugandy sbírku. Přinesli hračky, sešity, 
psací potřeby, hry. Vedoucí souboru p. Věra Brandýsová osobně vše ode-
vzdala dětem z Ugandy, které měly další vystoupení v kostele sv. Václava 
v Ostravě.

Po vystoupení se celý soubor vydal na prohlídku Prahy, nemohli vyne-
chat Pražský hrad, sídlo prezidenta.

Taneční soutěž „O zlatý pohár“ TK UNO MIX
18. 9. se konal již 3. ročník taneční soutěže, tentokrát poprvé v nově ote-

vřené sportovní hale na ul. Těrlické. Soutěže se zúčastnilo 17 souborů z Ha-
vířova, Orlové, Lipníku nad Bečvou, Ostravy, Frýdku-Místku, Příboru, 
Vratimova a Karviné. V soutěži se objevilo celkem 62 různých tanců. Ti 
nejlepší si ve svých kategoriích odnesly Zlatý pohár, za další medailová mís-
ta byly diplomy a věcné ceny. Každoročně se soutěž může uskutečnit v této 
podobě jen díky dvaceti sponzorům, mezi nimiž nechyběla ani Obec Horní 
Suchá. Hlavním organizátorem akce byla p.Věra Brandýsová.
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Pozvánka a fotografie viz příloha č. 95-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „O zlatý pohár TK 

UNO MIX“.

60. výročí popravy polských vlastenců
Stalo se to 18. 8. 1944. Fašisté popravili za povinné účasti všech obča-

nů Horní Suché a silné asistence vlastních vojáků pět polských vlastenců. 
Byli to: Franciszek Kopeć, Jerzy Lakota, Stanisław Lewiński, Franciszek 
Włodarczyk a Władysław Nowosielski. Na místě popravy dnes stojí Park 
hrdinů. Čest jejich památce.

Vzpomínky pamětníka Jana Bardoně viz příloha č. 97-04.
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XXVI. Tělovýchova a sport
Aerobic team show

Ve finále Mistrovství České republiky v „Aerobik team show“ v Brně 
dosáhla havířovská děvčata z „Maniak aerobiku Ivany Komínové“ velkého 
úspěchu, když obsadila první, třetí a čtvrté místo. Trénují sice v Havířově, 
ale členkami družstva jsou i dvě „Sušanky“ – Helena Bandíková a Beata 
Žydková. Obě mají podíl na zisku prvního místa ve smíšené kategorii.

Článek „Havířovská děvčata mistryněmi ČR“ – Havířovsko 3. 2. 2004 
viz příloha č. 28-04. 

Start Horní Suchá
V extralize zaznamenali stolní tenisté Startu Horní Suchá již osmnácté 

vítězství v řadě. Tím si definitivně zajistili prvenství v základní části sou-
těže. Start ještě musí odehrát dvě odložená utkání, jejich výsledek nemůže 
ovlivnit jeho postavení v tabulce.

Článek  „Start si pojistil čelo tabulky“ – Havířovsko 24. 2. 2004 viz pří-
loha č. 20-04.

Článek „Start je stále suverénní“ – Havířovsko 10. 2. 2004 viz příloha 
č. 29-04.

Start má také výsostné zastoupení ve státní reprezentaci. Hlavně díky 
Petru Korbelovi, hráči Startu, se podařilo tenistům ČR postoupit mezi dva-
náctičlennou světovou elitu.

Článek „Stolní tenisté postoupili mezi elitu“ – Právo 8. 3. 2004 viz pří-
loha č. 22-04.

V hale Slavie Havířov se konalo Mistrovství ČR ve stolním tenise. Je-
den z našich nejúspěšnějších závodníků Petr Korbel ještě v té době nevěděl, 
jestli se MČR zúčastní.

Článek „Start Korbela pod znakiem zapytania” – Głos Ludu 25. 3. 2004 
viz příloha č. 142-04.

Nakonec se ukázalo, že pro onemocnění skutečně nemohl nastoupit 
a tak se celá soutěž velmi vyrovnala. Závodníci Startu měli velké ambice na 
vítězství ve více kategoriích. Dosáhla ho nakonec pouze Renata Štrblíková.

Článek „Domácí vybojovali pouze jeden titul“ – Havířovsko 6. 4. 2004 
viz příloha č. 145-04.

Po roce Start opět usiluje o vítězství v soutěži stolních tenistů, i když 
nastupuje bez svého nejlepšího hráče Petra Korbela, který ohlásil přestup 
a bude hrát německou nejvyšší soutěž.

Článek „Po roce opět o zlato“ – Havířovsko 24. 4. 2004, viz příloha 
č. 9-04.



121

Stolní tenistky Startu Horní Suchá získaly v extralize 1. místo. Zisk mi-
strovského titulu je více než zasloužený.

Článek „Stolní tenistky získaly zlato“ – Havířovsko 11. 5. 2004 viz pří-
loha č. 154-04.

Do nové sezóny extraligy vstoupil Start vítězně, obě svá utkání vyhrál.
Článek „Start s výhrami, Baník s porážkami“ – Havířovsko 31. 8. 2004 

viz příloha č. 127-04.
Start hrál i Superligu – se střídavými úspěchy. V prosinci prohrál s fa-

voritem utkání Austrií Vídeň.
Článek „Start przegrał v Superlize” – Głos Ludu 2. 12. 2004 viz příloha 

č. 125-04.
Ze třinácti startů vybojoval Start jedenáct vítězství a byl na čele tabulky.
Článek „Horní Suchá i Baník vítězně“ – Havířovsko 14. 12. 2004 viz 

příloha č. 121-04.

Start půjde zřejmě z Havířova jinam
Jak to vypadá, majitel družstva Start Horní Suchá se nedohodl s Ma-

gistrátem města Havířova a přemýšlí, že družstvo přestěhuje. Proslýchá se, 
že družstvo dohraje v Havířově sezónu a přestěhuje se v dalším ročníku do 
Olomouce. Uvidíme.

Článek „Start půjde zřejmě z Havířova jinam“ – Havířovsko 27. 1. 2004 
viz příloha č. 30-04. 

TJ Důl František Horní Suchá
V roce 2003 postoupili fotbalisté Tělovýchovné jednoty Důl František 

z okresního přeboru do 1. B třídy. I když trenéři byli velmi střízliví v od-
hadech úspěšnosti ve vyšší soutěži, ve skrytu duše oni i fanoušci předpoklá-
dali, že výsledky budou lepší než je skutečnost. Remízy a prohry, dokonce 
i na vlastním hřišti znamenají, že se mužstvo drží uprostřed tabulky.

Článek „Horní Suchá bez bodu“ – Havířovsko 24. 4. 2004, viz příloha 
č. 10-04.

Fotbalistům se ale zdařily i husarské kousky, když například na vlast-
ním hřišti výrazně vyhráli nad vedoucím mužstvem tabulky Nýdkem.

Článek „Sestřelili lídra z Nýdku“ – Havířovsko 4. 5. 2004 viz příloha 
č. 113-04.

Ne vždy se ale daří. Klopýtnutí přišlo ve Věřňovicích. Byla to zbytečná 
porážka.

Článek „Fotbalisté Horní Suché klopýtli“ – Havířovsko 6. 4. 2004 viz 
příloha č. 146-04.
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Neúspěšné tažení pokračovalo, v dalším utkání na hřišti soupeře in-
kasovali pět branek. Za stavu 3:0 dokázali snížit na rozdíl jedné branky 
ale na víc už nezbylo sil.

Článek „Fotbalisté Horní Suché dostali pětku“ – Havířovsko 31. 
5. 2004 viz příloha č. 128-04.

Situace v oddíle se natolik vylepšila, že v listopadu se dotáhli na první 
družstvo na rozdíl tří bodů.

Článek „Horní Suchá se dotahuje na čelo, chybí jí jen tři body“ – Ha-
vířovsko 15. 11. 2004 viz příloha č. 119-04.

Tělovýchovná jednota Dolu František v roce 2004
TJ je sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, 

organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V roce 2004 měla celkem 
444 členů sdružených v oddílech:

 – kopané
 – tenisu
 – volejbalu
 – ASPV (Asociace sportu pro všechny)
 – aerobic (taneční kroužek UNO MIX)
Na finančně náročnou činost získávají oddíly prostředky z členských 

příspěvků, darů, dotacemi obce a vlastní hospodářskou aktivitou. Činnost 
TJ řídí výkonný výbor, v jehož čele stál v roce 2004 Milan Machálek.

Oddíl kopané:
 – muži se účastní již druhým rokem soutěže v 1. B třídě krajského  

  přeboru Moravskoslezského kraje (4.místo)
 – dorost (10. místo), starší žáci (6. místo), mladší žáci (6. místo)  

  soutěží v okresním přeboru
Do nové sezóny nastupují fotbalisté beze změn v kádru. Pouze bran-

kář Drobec neprodloužil hostování.
Článek „Fotbalové celky regionu se připravují“ – Havířovsko 10. 

8. 2004 viz příloha č. 131-04.
Byla zahájena rekonstrukce travnatého hřiště oddílu kopané s cílem 

obnovit trávník, znovu položit odvodnění a drenážní vrstvy, vybudovat 
automatickou závlahu hřiště. Akce má být dokončena v 1. pololetí roku 
2005. Náklady jsou hrazeny z důlních škod a dotací obce.

Poznámka: Jedná se o částečnou úhradu z fondu na zahlazování ná-
sledků hornické činnosti, které uvolnil s. p. Diamo – ten je správcem do-
bývacího prostoru Horní Suchá.
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Fotografie viz příloha č. 109-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce 

hřiště“.
Článek „Dość futbolu w błocie!” – Głos Ludu 23. 6. 2004 viz příloha 

č. 158-04.
Z toho ovšem vyplývají dvě věci: buď odehrát všechna utkání jinde a ne-

bo použít škvárové hřiště. Druhá alternativa se stala skutečností.
Článek „Horní Suchá bude hrát rok na škváře“ – Havířovsko 17. 8. 2004 

viz příloha č. 130-04.
Oddíl tenisu:
 – v roce 2004 uspořádal oddíl dva mládežnické turnaje
 – oddíl poskytoval hřiště zájemcům o tenis
 – akcí oddílu se zúčastnilo celkem 169 účastníků 
Oddíl volejbalu:
 – oddíl má 64 členů, z toho 25 dospělých a 39 v mládežnickém  

  věku
 – A družstvo mužů hraje krajskou soutěž
 – umístění dalších družstev: B družstvo mužů v okresním přeboru  

  5. místo, dorostenky v okresním přeboru 2. místo, starší žákyně  
  v okresním přeboru 4. místo, mladší žákyně v okresním přeboru  
  1. místo

 – součástí oddílu je i družstvo nohejbalistů – 6. místo
Oddíl ASPV (Asociace sportu pro všechny):
 – oddíl má celkem 121 členů
 – cvičení probíhá 1× až 2× týdně
Členové oddílu se ve smuteční síni v Horní Suché 15. 10. rozloučili se 

zesnulou dlouholetou předsedkyní oddílu ASPV paní Annou Černíkovou.
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Oddíl aerobic – TK UNO MIX:
 – během roku uspořádal a nebo vystoupil na patnácti akcích
 – je účastníkem mnoha různých oslav v obci
 – reprezentuje obec po celé ČR
Podrobnosti o činnost celé TJ viz příloha č. 98-04.

Fotbalový turnaj „O pohár starosty Horní Suché“
Již tradičně uspořádal, za pomoci obětavých spolupracovníků, sta-

rosta obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner 9. 5. fotbalový turnaj žáků 
škol. V tomto roce se ho zúčastnili žáci Albrechtic, Stonavy, Těrlicka 
a Horní Suché. Našim se vůbec nedařilo a umístili se jako poslední. 
Snad příště…

Fotografie viz příloha č. 101-04.

Sportovní hala
Za účasti všech zainteresovaných byla dne 27. července slavnostně ote-

vřena nová sportovní hala na ulici Těrlické. Postavena byla celkovým 
nákladem cca 30 000 000 Kč, z toho bylo 15 000 000Kč státní dotace.

Kromě představitelů obce – Ing. Jan Lipner, starosta, Josef Žerdík, 
místostarosta, členové RO i Zastupitelstva, pracovníci OÚ – se slavnostní-
ho aktu zúčastnili zástupci firem, představitelé okolních měst a obcí – na-
příklad PaedDr. Milada Halíková, primátorka Havířova, Mgr. Antonín 
Petráš, primátor Karviné – zástupci družební obce Lubomia v Polsku. 
Ing. Jan Lipner také sportovní halu slavnostně otevřel.

Všichni se těšíme, že nová sportovní hala bude sloužit nejen žákům 
škol ale i veškeré veřejnosti.
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Při otevření haly byla televize Polar Ostrava i český rozhlas Ostrava 
a obě média odvysílala ze zahájení reportáž.

Na snímku: Kameraman a redaktorka p. Bielecká z televize Polar 
Ostrava, v popředí p. Skálová – místostarostka Petřvaldu, uprostřed 

primátorka Havířova PaedDr. Milada Halíková.

Pozvánka na slavnostní otevření sportovní haly viz příloha č. 96-04.
Fotografie viz příloha č. 96-04.
Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Slavnostní ote-

vření sportovní haly“.
Článek „Dla amatorów i wyczynowców” – Głos Ludu 29. 7. 2004 viz 

příloha č. 133-04.
A nezůstalo jen u slavnosti. Hala ihned začala sloužit široké veřejnosti, 

hlavně občanům obce. Kromě sportovního vyžití nabízí posilovnu a masá-
že, je zde i rehabilitační středisko. Je chvályhodné, že hodně svého volného 
času stráví v hale mládež.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Hala a využití.“
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Florbalový klub
Florbalový klub Horní Suchá má pět mužstev: muži A, muži B, junio-

ři, starší žáci a elévové.
V družstvu muži A je 17 hráčů, trenérem je Robert Hruboš, vedoucím 

družstva je Pavel Sládek a masérem je Josef Kocur. V družstvu muži B je 
11 hráčů, trenérem je Robert Hruboš, vedoucím družstva je Tomáš Bělík 
a masérem je Josef Kocur. V juniorech je 20 hráčů, trenérem je Ondřej 
Mikula, vedoucím družstva je Ondřej Mikula a masérem je Josef Kocur. 
V kádru starších žáků je 15 hráčů a realizační tým je shodný s družstvem 
juniorů. V kádru elévů je 20 hráčů, trenérem je Petr Krucina, vedoucím 
družstva je Pavel Sládek a masérem je Josef Kocur.



127

XXVII. Počasí v roce 2004

Leden
Měsíc byl správně studený a bohatý na sněhové srážky – například 

7. 1. leželo v obci 36 cm sněhu. Den před tím, 6. 1. teplota klesla ve dne na 
-23 °C a v noci téměř na -30 °C. Byla to nejnižší teplota nejen celé zimy 
2003/2004, ale i celého kalendářního roku 2004. hluboký mráz se ještě 
opakoval 24. 1., bylo naměřeno -23 °C.

Únor
Byl to již typický měsíc předjaří, vždyť 6. 2. bylo skoro jarních +13 °C 

a sníh rychle tál aby se znovu objevil koncem měsíce, takže 24. 2. znovu 
ležela sněhová pokrývka více než 20 cm.
Březen

Měsíc začal silnými mrazy, 6. 3. bylo dokonce -16 °C, při zemi -22 °C. 
Sněhová pokrývka se udržela až do 14. 3. Pak se silně oteplilo a vypadalo 
to, že jaro je tu, protože 18. 3. byla naměřena mimořádně vysoká teplota 
22 °C. V noci z 20. na 21. 3. se obcí přehnala vichřice, naštěstí nenaděla-
la větší škody.

Duben
Velikonoce (Velikonoční pondělí připadlo na 12. 4.) byly, podle po-

časí, příjemné, denní teploty kolem 10 °C, bylo pod mrakem s občasnými 
dešťovými přeháňkami. Z meteorologického hlediska byl duben hodnoce-
ný jako suchý a teplý, 23. 4. byla zaznamenána první bouřka.

Květen
Měsíc byl tentokrát chladnější a při tom srážkově normální. Mra-

zíky, pokud se vyskytly, byly pouze přízemní. Pankrác, Servác a Boni-
fác přinesli ranní teploty kolem 0 °C, místy až -1 °C. Zahrádkáři se báli 
o sazenice, že pomrznou, sadaři, že pomrznou kvetoucí stromy. Vydatně 
pršelo. Skutečný šok se dostavil kolem 20. 5. Ani pamětníci nepamatují, 
že by kolem tohoto data padal sníh. Občas se to stávalo ve vyšších nadmoř-
ských výškách, ale letos padal sníh, kroupy a studený déšť i v naší obci.

Červen
Měsíc byl hodně deštivý ale teplotně normální, i když se 9. 6. denní tep-

lota vyšplhala na téměř tropických 30° C. Od 11. 6. prakticky až do konce 
měsíce byly denní teploty kolem 24 °C. Slunce zakrývala velká oblačnost.
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Červenec
Tento měsíc ještě očekávaný vrchol léta nepřinesl i když dny 20. 7. 

a 29. 7. byly označeny jako tropické, protože teplota dosáhla 30 °C.

Srpen
Teprve tento měsíc přinesl vyvrcholení léta a byl nejteplejším měsí-

cem celého roku. Pokud se týká srážek, byl, k velké radosti těch, kteří čer-
pali dovolenou, sušší. 12. 8. dosáhla denní teplota téměř 33 °C, což byla 
nejvyšší teplota roku 2004. V první dekádě měsíce nepršelo vůbec. Další 
tropické dny s teplotou nad 30 °C byly ještě 11., 18. a 19. 8. Počasí přímo 
vybízelo ke koupání v přírodě.

Září
Do 14. 9. to byl spíše letní měsíc i když 9. 9. se objevily první nepatrné 

přízemní mrazíky. Ke konci měsíce vydatně pršelo.

Říjen
Jako měsíc byl celkově suchý a teplý. Ještě 5. 10. byla naměřena teplo-

ta 26 °C, což je označováno jako pozdní léto. První mráz měřený 2 m nad 
zemí přišel 11. 10. a to -2 °C, při zemi -5 °C. Léto se však ještě nevzdávalo 
a 24. 10. byla naměřena teplota velmi příjemných 21 °C. Je třeba také 
zaznamenat, že až v tomto měsíci začala hlavní houbařská sezóna.

Listopad
Zpočátku měsíc vykazoval ještě teplé počasí, 4. 11. bylo ve dne 12 °C 

a noční teplota se pohybovala kolem10 °C. Byla to zvláštnost nejen toho-
to měsíce ale i celého roku. Sníh přišel náhle, 10. 11. ho napadlo 20 cm. 
Sněhová pokrývka se ale neudržela. Vodních srážek byl dostatek, teplota 
vcelku příznivá a proto houby rostly po celý měsíc.

Zlom v podzimním počasí nastal v pátek 19. 11. Začalo sněžit a vítr, síly 
uragánu – až 130 km/h – poškodil domy a stromy v lese lámal jako třísky. 
Cesta z Horní Suché na Pacalůvku byla několik hodin neprůjezdná, protože 
ji vyvrácené stromy zatarasily. Velká část tohoto lesa padla pod nápory větru. 
Na Hornosušské ulici spadl vyvrácený strom na auto. Také elektrická rozvod-
na u Albrechtic měla velké problémy s poškozeným elektrickým vedením. Ne-
bylo ušetřeno ani Slovensko – lesy ve Vysokých Tatrách prakticky zmizely.

Článek „Tatry jsou obrazem zkázy“ – Havířovská deník 23. 11. 2004 
viz příloha č. 117-04.

Fotografie škod v obci viz příloha č. 115-04.
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Fotografie zachycuje situaci na ulici Hornosušská, 
naproti finským domkům.

Další fotografie: Kronika 2004 – fotogalerie na CD: „Vichřice.“
Článek „Vichřice byla ničivá“ – Havířovsko 23. 11. 2004 viz příloha 

č. 116-04.

Prosinec
Zimní měsíc a sníh skoro žádný. Mráz byl, například 21. 12. -17 °C. 

O Vánocích se natolik oteplilo, že roztály i malé zbytky sněhu v lesních 
úsecích. Na Štědrý den 24. 12. a Boží hod 25. 12. bylo naměřeno 8 °C 
a na Štěpána 26. 12. dokonce zapršelo. Až do konce měsíce přes den ne-
mrzlo.

Celkové hodnocení počasí v roce 2004 v Moravskoslezském kraji:
 1) Slunce svítilo celkem 1748 hodin což je přibližně o 400 méně než  

  v roce 2003.
 2) Slunce vůbec nesvítilo v 63 dnech.
 3) Mlha se objevila v 25 dnech.
 4) Bylo zaznamenáno 23 bouřek.
 5) Silné větry vály ve 13 dnech, z čehož v 7 dnech se jednalo 

  o bouřlivý vítr.
 6) Padající srážky všeho druhu se vyskytovaly po 219 dní, z toho  

  v 76 dnech sněžilo.
 7) Mrazových dní (měřeno ve 2 m nad zemí) bylo 124, při zemi  

  174, silný mráz (pod -10 °C) byl zaznamenán v 19 dnech.
 8) Letních dní (25 °C a více) bylo 36, tropických dní (nad 30 °C)  

  bylo 5.
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Již čtvrtý rok 21. století, na rozdíl od roku 2003, nepřinesl tolik zvlášt-
ností v počasí. Průměrnými teplotami nevybočoval z dlouhodobého měře-
ní. Jen dva měsíce, únor a srpen, byly teplotně nadnormální. Také sráž-
kově nadnormální leden s větším množstvím sněhu a celkové množství 
vodních srážek téměř vyrovnalo srážkový deficit z roku 2003.

V následujícím číselném přehledu jsou pro naši oblast, jednotlivé 
měsíce a celý rok uvedeny průměrné teploty vzduchu s připojenými od-
chylkami od šedesátiletého mezinárodně užívaného normálu z období 
1931– 1990. Podobně jsou zpracovány i úhrny vodních srážek zaokrouhle-
né na celé mm (neboli litry vody spadlé na 1 m2 plochy). I v tomto případě 
jsou měřítkem odchylek procenta normálu 1931–1990.

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Prům. teplota -3,8 0,7 1,6 8,1 10,9 14,8 16,2 17,3 11,9 8,1 2,8 -1,5
Odchylka 
od normálu -0,4 +2,9 -0,1 +1,6 -0,6 -0,1 -0,3 +1,5 -0,4 +1,0 +0,7 +0,1

Úhrn srážek 92 49 37 34 66 114 82 65 90 29 73 30
% normálu 224 122 92 68 99 154 94 83 173 63 174 68
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XXVIII. Informátor 2004

Informátor č. 01/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 16-04.

Informátor č. 02/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 18-04.

Informátor č. 03/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 25-04.

Informátor č. 04/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 73-04. 

Informátor č. 05/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 74-04.

Informátor č. 06/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 75-04.

Informátor č. 07/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 76-04.

Informátor č. 08/04 – obsah čísla viz příloha č. 71-04, celé číslo viz 
příloha č. 77-04.
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XXIX. Použité zkratky

CD kompaktní disk
ČSAD Česká automobilová doprava
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
DAR Demokratická aliance rómů
DPH daň z přidané hodnoty
DPS Dům s pečovatelskou službou
EP Evropský parlament
HZS hasičský záchranný sbor
JME Jihomoravské elektrárny
KaSK Kulturní a sportovní komise
KD kulturní dům
KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie-Česká strana lidová
KHD Klub hornických důchodců
KKH Kroužek krojovaných horníků
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
MČR Mistrovství ČR
ME Mistrovství Evropy
MHD Městská hromadná doprava
MK místní komunikace
MmH Magistrát města Havířova
MŠ mateřská škola
ODS Občanská demokratická strana
OKD Ostravsko-Karvinské doly
OÚ obecní úřad
parc. parcela
PD projektová dokumentace
PJV s polským jazykem vyučovacím
PZKO Polski Związek Kulturalno Oświatowy
PZŠ základní škola s polským jazykem vyučovacím
RD rodinný dům
RO Rada Obce Horní Suchá
SDH Sbor dobrovolných hasičů
sk. s kostí
SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace
SNK Sdružení nezávislých kandidátů
SSZ světelné signalizační zařízení
TJ tělovýchovná jednota
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TK taneční kroužek
ul. ulice
US-DEU Unie svobody-Demokratická unie
VO vesnická organizace
VS Vítkovické stavby
ZO Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
ZŠ základní škola
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XXX. Seznam příloh

Příloha č. Text
1-04 Plán práce PZKO na rok 2004 
2-04 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 29. 2. 2004,  
 zdroj: noviny: Moravskoslezský kraj – březen 2004
3-04 Rozpočet obce na rok 2004
4-04 Oslavy Mezinárodního dne žen 12. 3. 2004 v Kulturním  
 domě Dolu František – fotografie dětí mateřských 
 a základních škol
5-04 Oslavy Mezinárodního dne žen 12. 3. 2004 v Kulturním  
 domě Dolu František – fotografie z módní přehlídky 
 agentury Corraggio
6-04 Oslavy Mezinárodního dne žen 12. 3. 2004 v Kulturním  
 domě Dolu František – fotografie z vystoupení kouzelníka
7-04 Oslava Mezinárodního dne žen v Kulturním domě Dolu  
 František 12. 3. 2004 – fotografie z módní přehlídky 
 agentury Corraggio
7-04 Oslavy Mezinárodního dne žen 12. 3. 2004 v Kulturním  
 domě Dolu František – další fotografie z akce
8-04 „Horní Suchá: od zemědělství k průmyslu“ – Havířovsko  
 20. 4. 2004
9-04 „Po roce opět o zlato“ – Havířovsko 24. 4. 2004
10-04 „Horní Suchá bez bodu“ – Havířovsko 24. 4. 2004
11-04 1. obecní ples – plakát
12-04 1. obecní ples – fotografie
13-04 Pozvánka na výstavu „Robót ręcznych i prac dzieci“
14-04 Pozvánka na výroční členskou schůzi Klubu hornických  
 důchodců v Horní Suché a oslavu Svátku matek – KD  
 6. 5. 2004 ve 14.00 hod.
15-04 Oslavy Mezinárodního dne žen 12. 3. 2004 – plakát
16-04 Informátor č. 01/04
17-04 1. obecní ples – hodnocení účastníkem plesu
18-04 Informátor č. 02/04
19-04 „Atrakcyjny i niedrogi“ – Głos Ludu 19. 2. 2004
20-04 „Start si pojistil čelo tabulky“ – Havířovsko 24.2.2004
21-04 „Opravený sál je znovu v provozu“ – Havířovsko 2. 3. 2004
22-04 „Stolní tenisté postoupili mezi elitu“ – Právo 8. 3. 2004
24-04 Originál pozvánky na 1. obecní ples
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25-04 Informátor č. 03/04
26-04 „W hołdzie ofiarom wojny“ – Głos Ludu 20. 4. 2004
27-04 „Dzieci pod dostatkiem, ale …“ – Głos Ludu 6. 4. 2004
28-04 „Havířovská děvčata mistryněmi ČR” – Havířovsko  
 3. 2. 2004
29-04 „Start je stále suverénní“ – Havířovsko 10. 2. 2004
30-04 „Start půjde zřejmě z Havířova jinam“ – Havířovsko  
 27. 1. 2004
31-04 „Pod znakiem jubileuszy“ – Głos Ludu 20. 1. 2004
38-04 „Ondřej Broda si spravil chuť“ – Havířovsko 5. 4. 2004
39-04 „Broda se teď soustředí na olympijské limity“ – Horník 
 2. 4. 2004 
40-04 „Plavci o Velkou cenu“ – Horník 3. 4. 2004
41-04 „Ondra touží po Aténách“ – Horník 4. 4. 2004
42-04 „Další vydařený ples“ – Ing. Jan Lipner
43-04 Setkání delegací Bielska Białej s zástupci MK PZKO  
 1. 4. 2004 – fotografie
44-04 Hornosušská pouť 2. 5. 2004 – fotografie
45-04 „Limit Brodovi zatím odolal“ – Horník 2. 5. 2004
46-04 Pozvánka Klubu hornických důchodců Dolu František  
 Horní Suchá na tradiční smažení vaječiny
52-04  „Broda vicemistrem ČR“ – Horník 13. 5. 2004
 „Broda akademickým vicemistrem“ – Havířovsko 
 13. 5. 2004
53-04 Letní slavnost Klubu hornických důchodců Dolu 
 František – 1. 7. 2004 – pozvánka
54-04 Letní slavnost Klubu hornických důchodců Dolu 
 František – 1. 7. 2004 – fotografie
55-04 „Broda si vyzkoušel nové plavky“ – Horník 20. 5. 2004
56-04 „Broda opět porazil největší soupeře“ – Havířovsko  
 23. 10. 2004
57-04 „Broda v nejkratším plaveckém sprintu kraloval“ 
 Havířovsko 11. 11. 2004
58-04 „Ondřej Broda: co start, to vítězství“ – Havířovsko  
 20. 10. 2004
59-04 „Chyběly mu čtyři setiny“ – Horník 14. 10. 2004
60-04 „Zaútočí Broda v Chomutově“ – Horník 28. 11. 2004
61-04 „Broda dohmátl pro titul“ – Horník 10. 7. 2004
62-04 1. obecní ples
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63-04 „Rozhodčí ho okradli“ – Horník 30. 11. 2004
64-04 „Broda opět nejrychlejší“ – Havířovsko 16. 11. 2004
65-04 Článek „Plavec Broda je mistrem ČR a jede na Evropu“ 
 Havířovsko 29. 11. 2004
 Článek“Broda si vyplaval Evropu“ – Moravskoslezský  
 deník 29. 11. 2005
66-04 Článek „Broda je první mistr“ – Havířovsko 10. 7. 2004
67-04 Broda – fotografie z mistrovství ČR
68-04 Broda – fotografie z mistrovství ČR
69-04 Článek „Ondřej Broda plaval finále na mistrovství 
 Evropy“ – Moravskoslezský deník 14. 12. 2004
 Článek „Broda plaval evropské finále“ – Horník 
 14. 12. 2004
70-04 Pozvánka na „Barborkovou veselici“ a fotografie
71-04 Informátor č. 08/04 – stručný obsah
72-04 Volby do zastupitelstva kraje – soubor hlasovacích lístků 
 a fotografie
73-04 Informátor č. 04/04
74-04 Informátor č. 05/04
75-04 Informátor č. 06/04
76-04 Informátor č. 07/04
77-04 Informátor č. 08/04
78-04 Pozvánka na oslavu hornosušských jubilantů
79-04 Chór mieszany SUCHA
80-04 Družební města – Lubomie-znaky a mapa
81-04 TK UNO MIX patnáctiletý – fotografie
82-04 TK UNO MIX v Salesiánském divadle v Praze – fotografie
83-04 TK UNO MIX – program Tanečního odpoledne  
 22. 5. 2004 v Praze v Salesiánském divadle
84-04 TK UNO MIX – setkání s dětmi z Ugandy – fotografie
85-04 TK UNO MIX při prohlídce Prahy – fotografie
86-04 XIII. „Gelnický jarmok“ – fotografie
87-04 Pozvánka na XIII. „Gelnický jarmok“
88-04 Maškarní ples polské MŠ
89-04 „Starosta rely“ – fotografie
90-04 Dožínky v Lubomii – fotografie
91-04 „Hasičanka koncertovala v Pelhřimově“ – článek 
 Františka Smugaly
92-04 Pozvánka na Den horníků a oslavu jubilantů pořádanou KHD
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93-04 Upoutávka na Vítání léta aneb Klobásový festival
94-04 „Školní listy“ – česká ZŠ – ukázka
95-04 Pozvánka na 3. ročník celostátní taneční soutěže 
 o „Zlatý pohár“
96-04 Pozvánka na slavnostní otevření sportovní haly
97-04 Vzpomínky pamětníka J. Bardoně na veřejnou popravu  
 polských vlastenců v Horní Suché 18. 7. 1944
98-04 Tělovýchovná jednota Dolu František Horní Suchá v roce  
 2004
99-04 Inkubátor
100-04 Demolice Dolu František – fotografie
101-04 Fotbalový turnaj „O pohár starosty Horní Suché“ – fotografie
102-04 Vítání léta aneb Klobásový festival – fotografie
103-04 Volby do Evropského parlamentu – fotografie
104-04 Dni Gminy – Syrynia – fotografie
105-04 Rekonstrukce ul. Vnitřní – fotografie
106-04 Spojka komunikace Na Koutech-Těrlická – fotografie
107-04 Rekonstrukce chodníku k nádraží ČD
108-04 Půdní vestavba polské ZŠ
109-04 Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště TJ DF
110-04 Rekonstrukce šaten v české ZŠ – fotografie
111-04 Rekonstrukce střechy na polské ZŠ – fotografie
112-04 Letecké snímky Horní Suché
113-04 Stavba vchodu do Dělnického domu – fotografie
114-04 Oprava podlah v přízemí OÚ
115-04 Vichřice 19. 11. nadělala škody – fotografie
116-04 Článek „Vichřice byla ničivá“ – Havířovsko 23. 11. 2004
117-04 Článek „Tatry jsou obrazem zkázy“ – Havířovská deník 
 23. 11. 2004
118-04 Článek „Nová zóna v Horní Suché by mohla zaměstnat  
 šest set lidí“ – Havířovský deník 23. 11. 2004
119-04 Článek „Horní Suchá se dotahuje na čelo, chybí jí jen tři 
 body“ – Havířovsko 15. 11. 2004
120-04 Článek „Taneční pár sklízí v poslední době řadu úspěchů“ 
 Radniční listy prosinec 2004
121-04 Článek „Horní Suchá i Baník vítězně“ – Havířovsko  
 14. 12. 2004
122-04 Článek „Sbírky mají na Karvinsku svou tradici“ 
 Havířovsko 14. 12. 2004
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123-04 Článek „Firmy pukają do drzwi“ – Głos Ludu 27. 11. 2004
124-04 Článek „Dom Robotniczy w kulturalnej oprawie” – Głos 
 Ludu 30. 11. 2004
125-04 Článek „Start przegrał Superlize“ – Głos Ludu 2. 12. 2004
126-04 Článek „Nieszczęsna wieża“ – Głos Ludu 16. 12. 2004
127-04 Článek „Start s výhrami, Baník s porážkami“ 
 Havířovsko 31. 8. 2004
128-04 Článek „Fotbalisté Horní Suché dostali pětku“ 
 Havířovsko 31. 8. 2004
129-04 Článek „Důl František: planýrka a rozkrádání“ 
 Havířovsko 31. 8. 2004
130-04 Článek „Horní Suchá bude hrát rok na škváře“ 
 Havířovsko 17. 8. 2004
131-04 Článek „Fotbalové celky regionu se připravují“ 
 Havířovsko 10. 8. 2004
132-04 Článek „Segregacja pod przymusem?“ – Głos Ludu  
 7. 8. 2004
133-04 Článek „Dla amatorów i wyczynowców“ – Głos Ludu  
 29. 7. 2004
134-04 Článek „Rozpoczną od dachu“ – Głos Ludu 17. 7. 2004
135-04 Článek „Górnosuszanie na połmetku” – Głos Ludu  
 8. 7. 2004
136-04 Článek „Těrlickým lyžařům se doma dařilo“ – Havířovsko  
 20. 7. 2004
137-04 Článek „Vodní lyžaři sbírají medaile, zalyžovat si může  
 každý“ – Havířovsko 13. 7. 2004
138-04 Článek „Lidí bez práce je stále dost“ – Havířovsko 13. 7. 2004
139-04 Článek „Witaj droga szkoło“ – Głos Ludu 2. 9. 2004
140-04 Článek „V červnu ubylo nezaměstnaných” 
 Moravskoslezský kraj červenec–srpen 2004
141-04 Článek „Vodní lyžaři úspěšní” a „Kvalifikace 
 na Těrlicku“ – Havířovsko 7. 7. 2004
142-04 Článek „Start Korbela pod znakiem zapytania“ – Głos  
 Ludu 25. 3. 2004
143-04 Článek „Sestřelili lídra z Nýdku“ – Havířovsko 4. 5. 2004
144-04 Článek „Trh práce mírně zareagoval na opožděné jaro“ 
 Právo 9. 4. 2004
145-04 Článek „Domácí vybojovali pouze jeden titul” 
 Havířovsko 6. 4. 2004



139

146-04 Článek „Fotbalisté Horní Suché klopýtli” – Havířovsko  
 6. 4. 2004
147-04 Článek „Prezentacja regionu“ – Głos Ludu 1. 6. 2004
148-04 Článek „Nasi na Śląskich Godach“ – Glos Ludu 6. 5. 2004
149-04 Článek „Včelaři dostanou peníze na léčení varoázy“ 
 Havířovsko 25. 5. 2004
150-04 Článek „Dwa warianty…“ – Glos Ludu 25. 5. 2004
151-04 Článek „Dni Śląska w Pradze“ – Głos Ludu 22. 5. 2004
152-04 Článek „Inkubátor poprvé opustí prostor města Havířova“ 
 Havířovsko 18. 5. 2004
153-04 Článek „Dostane se i na Havířov?“ – Havířovsko 
 11. 5. 2004
154-04 Článek „Stolní tenistky získaly zlato“ – Havířovsko  
 11. 5. 2004
155-04 Článek „V Havířově ocenili nejlepší sportovce“ 
 Havířovsko 16. 3. 2004
156-04 Článek „Na Klobásovém festivalu se soutěžilo“ 
 Moravskoslezský deník 22. 6. 2004
157-04 Článek „Drugi oddech Franciszka“ – Głos Ludu 15. 5. 2004
158-04 Článek „Dość futbolu w błocie!“ – Głos Ludu 23. 6. 2004
159-04 Článek „Na pociąg kulturalnie“ – Głos Ludu 16. 10. 2004
183-04 Gelnice
184-04 Článek „Pieśnią do serc“ – Głos Ludu 23. 11. 2004
185-04 Památce padlých - fotografie
186-04 Bal PZKO - fotografie
187-04 Suszanie v Jastrębiu – fotografie
188-04 Suszanie – Bludovice – fotografie
189-04 Suszanie a sbor Sucha v Havířově 13. 11. 2004
190-04 „Pieśnią do serc“ – fotografie
191-04 MDK PZKO – fotografie
192-04 Dzień babci i dziadka – fotografie
193-04 Terenowy wyścig kolarski 2004
194-04 Zpráva o činnosti PZKO za rok 2004
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XXXI. Seznam vyřazených příloh 

Poznámka: Vzhledem k úpravám kroniky však došlo při schvalování 
k odstranění některých příloh. Číslování zůstalo neměnné, proto pro úpl-
nost uvádím také seznam vyřazených příloh.

Příloha č. Text
23-04 „Hudebník dělá komunální politiku“ – Havířovsko  
 17. 2. 2004
32-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 ze dne 15. 1. 2004
33-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 ze dne 29. 1. 2004
34-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 ze dne 12. 2. 2004
35-04 Usnesení ze Zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá 
 ze dne 16. 2. 2004
36-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 ze dne 26. 2. 2004
37-04 Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce  
 Horní Suchá ze dne 12. 3. 2004
47-04 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání Rady obce  
 Horní Suchá ze dne 22. 3. 2004
48-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce konaného 
 dne 25. 3. 2004
49-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 konaného dne 6. 4. 2004
50-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 konaného dne 22. 4. 2004
51-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce Horní Suchá 
 konaného dne 29. 4. 2004
160-04 Zápis a usnesení ze zasedání Rady obce konaného 
 dne 20. 5. 2004
161-04 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 
 ze dne 25. 5. 2004
162-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 3. 6. 2004
163-04 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 
 ze dne 11. 6. 2004
164-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 21. 6. 2004
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165-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 1. 7. 2004
166-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 16. 7. 2004
167-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 29. 7. 2004
168-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 12. 8. 2004
169-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 31. 8. 2004
170-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 9. 9. 2004
171-04 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO 
 ze dne 13. 9. 2004
172-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO ze dne 23. 9. 2004
173-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 7. 10. 2004
174-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 21. 10. 2004
175-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 4. 11. 2004
176-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 18. 11. 2004
177-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 26. 11. 2004
178-04 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání RO konaného 
 dne 13. 12. 2004
179-04 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného 
 dne 13. 12. 2004
180-04 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce konaného 
 dne 13. 12. 2004
181-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 16. 12. 2004
182-04 Zápis a usnesení ze zasedání RO konaného dne 30. 12. 2004


