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II. Důležité události roku 2007
II.1. Americký prezident v Praze
Georg W. Bush přijel 5. června na pracovní návštěvu do Prahy
na summit NATO. Jedním z hlavních bodů návštěvy bylo dojednat stavbu amerického protiraketového radaru v Brdech.
Na pražském hradě se setkal s prezidentem Václavem Klausem
a předsedou vlády Mirkem Topolánkem.
Bezpečnostní opatření byla značná.

Zleva: Mirek Topolánek, Georg W. Bush, Václav Klaus
Myslím (poznámka kronikáře), že G.W.Bush nezklamal. Vysvětlil,
že rakety nejsou namířeny proti Rusku, naopak, že svému příteli Vladimírovi (Putinovi), toto ještě zdůraznil a dokonce jej požádal o spolupráci,
čímž vyrazil hodně trumfů z karet svým odpůrcům. Malinko rozdíl od reakcí bolševiky vychovávaného Vladimíra Putina, který už málem mačkal
knoflík na svém atomovém kufříku. I o zrušení víz pro naše občany řekl
president Bush přesně to co měl a také pochválil český národ za statečnost
8

v bojových akcích. Svět je dnes globální a my prostě bojujeme na straně
američanů, ať se to levicové propagandě líbí nebo ne.
II.2. Schengen
II.2.1. Vnitřní hranice
Schengenské dohody „zbořily“ vnitřní hranice mezi státy Evropské
unie. Je to velké vítězství demokratických sil, které kdysi začalo bořením
berlínské zdi.
Ani nám nechybí „klíčové“ otázky celníků: „máte něco k proclení?“,
nebo „kontrola cestovních pasů“. Moc rádi jsme zapomněli na vypisování
celního a devizového prohlášení a s troškou nostalgie vzpomínáme na několikahodinové fronty na mostě z našeho Těšína do polského a obráceně.
Uvidíme časem, jestli zrušení vnitřních hranic států EU přinese jen
pozitiva. Jsou tu i obavy např. ze zvýšení kriminality.
Článek “Schengen-radość czy smutek?” - Głos Ludu 20. 12. 2007 viz
příloha č.75-07.
Článek “Huczne pożegnanie z granicą“ - Głos Ludu 13. 12. 2007 viz
příloha č.87-07.
II.2.2. České hranice bez kontrol
V noci ze čtvrtka 20. prosince na pátek 21. prosince 2007 opustili
čeští policisté všechny hraniční přechody. O půlnoci vstoupila Česká republika do schengenského prostoru. Všem nám se tak splnilo přání, které
jsme nejčastěji vyslovovali před vstupem do Evropské unie – volně cestovat po celé Evropě.
Schengenský prostor se rozšířil na 24 států.
Naši sousedé z Polska překypují nad zrušením kontrol na hranicích
radostí, především obchodníci v příhraničních oblastech si slibují příliv
nových zákazníků. A také ano – v Německu Češi nakupovali drahý masivní nábytek, kuchyňské linky s vestavěnými spotřebiči, dá se říci, že
všechno – od jogurtů po automobily. V Polsku jsme nakupovali především oděvy a některé potraviny, hlavně máslo. A není se co divit, protože
u nás se ceny vyšplhaly vysoko, takže lidé přemýšleli, kde ušetřit.
Šíří se i obavy. Naši kriminalisté upozorňují na větší možnost pašování drog, obchodu s lidmi a krádeží aut. Dohlížet na kriminalitu v prostoru má tzv. schengenský informační systém, do nějž ukládají členské stá9

ty EU údaje o podezřelých nebo pohřešovaných osobách nebo zcizených
věcech.
Poznámka: Celní kontroly byly zrušeny už 1. 5. 2004, schengenský
prostor se týká kontroly pohybu osob, nikoliv pohybu zboží.
Mapka „České hranice od půlnoci bez kontrol“ - Právo 20. 12. 2007
viz příloha č.76-07.
II.3. Vývoj české ekonomiky v roce 2007
Hospodářství České republiky v roce 2007 zaznamenalo nejvyšší růst
v historii, vyjádřený meziročním růstem hrubého domácího produktu
o 6,5 procenta. V roce 2007 dále docházelo ke zvyšování produktivity práce, k růstu zaměstnanosti, která dosáhla nejvyšších hodnot za posledních
11 let a k plynulému poklesu nezaměstnanosti. Rovněž došlo k výraznému
zmírnění vnitřní nerovnováhy díky značné redukci schodku státního rozpočtu v poměru k hrubému domácímu produktu.
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III. Činnost orgánů Obce Horní Suchá
III.1. Důležité body z jednání a usnesení Rady Obce Horní
Suchá a Zastupitelstva Obce Horní Suchá
Poznámka: Není-li uvedeno jinak, za obec uzavíral smlouvy Ing. Jan
Lipner, starosta obce.
Kompletní zápisy a usnesení ze zasedání ZO a RO jsou uloženy v archivu OÚ.
Zasedání RO 16. ledna
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informace o odpadovém hospodářství v obci Horní Suchá za rok 2006 a porovnání s rokem 2005
vypracované p. Kývalovou. Celková suma za nakládání s komunálním
odpadem v obci v roce 2006 se zvýšila na 3 300 000,- Kč. meziroční úbytek objemného odpadu (VPK) je 680 tun. Zdvojnásobilo se množství separovaného odpadu (PET, sklo, papír).
Poznámka: Hlavním důvodem bylo zprovoznění sběrného dvora.
-Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zabezpečení pečovatelské
služby v obci Horní Suchá uzavřené mezi p. Jarmilou Křibíkovou, Hálkova 1462/24, Havířov a Obcí Horní Suchá, za cenu 15 000,- Kč měsíčně.
Zasedání RO 25. ledna
-Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace pro akci „Základní škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá – vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody“ uchazeče
p. Vladislav Tolasz – elektroprojekt PRISs, Bohumínská 1878, Karviná
– Nové Město za cenu 62 037,- Kč.
-Rada obce Horní Suchá schválila žádost Českého svazu včelařů, okresní
výbor Karviná, základní organizace 7, Horní Suchá o poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s léčbou a rozvojem včelařství. Zároveň Rada obce požaduje doložení podkladů, které
svědčí o snaze získat finanční prostředky od obcí (Havířov), ve kterých
jsou umístěna včelstva členů základní organizace ČSV v Horní Suché.
Toto je podmínkou poskytnutí dotace.
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Fotografie ze zasedání RO 25. ledna – na fotografii Ing. Jan Lipner,
starosta obce (vpravo) a místostarosta Josef Žerdík

Fotografie ze zasedání RO 25. ledna – na fotografii
Ing. Karol Siwek (vlevo) a Ing. Petr Chlebik
Poznámka: RO byla pětičlenná, na tomto zasedání byl omluven Jan
Charvát.
Zasedání RO 13. února
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Ing. Pavlem Kurečkou MOSTY s. r. o, U Studia 2654/33, Ostrava a Obcí
Horní Suchá, zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Most přes
trať ČD na ul. 6.srpna v Horní Suché“ za cenu 138.575,5 Kč vč DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem Vladislavem Tolaszem, Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město, na dopracování projektové
dokumentace pro akci“ ZŠ polská na ul. Těrlická v Horním Suché“ vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody za dohodnutou cenu 62.037,-Kč.
12

- Rada obce Horní Suchá schválila nové upravené podmínky pro poskytnutí dotace „Operační program průmysl a podnikání – program 1.2 REALITY“ (Průmyslová hala). Z nových podmínek vyplývá podstatné snížení podílu obce. Nové podmínky: dotace 75% z ceny 35 986 104,- Kč,
podíl dotace ES a stát 27 498 000,- Kč, podíl obce 8 488 104,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá nesouhlasila s provozováním výherních hracích
přístrojů v provozovně „Bar Laura“, Těrlická 1275, Horní Suchá, který
se nachází v sousedství Základní školy, Těrlická 969, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru těmto
bezpříspěvkovým dárcům krve:
René Míča, Zlatý kříž III. třídy
2 000,- Kč
Jiří Mrózek, Zlatá plaketa
500,- Kč
Juraj Skladányi, Zlatá plaketa
500,- Kč
Zároveň rada obce rozhodla o zveřejnění v Informátoru poděkování
těmto bezpříspěvkovým dárcům krve, občanům obce Horní Suchá:
Stříbrná plaketa
Karel Mohr
Zdeňka Zicháčková
Radim Frodl
Zlatá plaketa
René Míča
Jiří Mrózek
Juraj Skladányi
Zasedání RO 22. února
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru a projednala jeho bod: vyúčtování poskytnutých dotací na kulturní projekty v roce 2006 se zjištěnými závadami:
a) Sbor církve bratrské – nelze čerpat náklady na zřízení přípojky a občerstvení – finanční výbor doporučil vrácení částky 7 585,- Kč
b) Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej – vrátit částku 3 921,- Kč,
která byla použita v rozporu s projektem.
Poznámka: Harcerstwo Polskie požádalo o změnu účelu čerpání dotace vyúčtování bylo v pořádku
c) Florbalový klub Horní Suchá:
1. projekt „Turnaj elévů“ – dotace na pronájem haly čerpána částečně,
náklady na ceny uznatelné částečně, nelze zahrnout odměnu pro rozhodčího – rada obce rozhodla o vrácení částky 1 280,- Kč
2. projekt „Začlenění družstva juniorů do soutěží ČFbU“ – doklad na 4000,Kč není ve shodě s přihláškou do soutěže ani s tam uváděnými částkami, rada
obce rozhodla o nutnosti podání vysvětlení Florbalového klubu Horní Suchá
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3. projekt „Turnaj o pohár starosty Horní Suché“ se nekonal, finanční
výbor doporučil vrácení dotace ve výši 4 400,- Kč
4. projekt „Turnaj Slovak Open 2006“ – nelze uznat náklady na ubytování, náklady na dopravu os. vozidly uznané do výše dotace, rada obce
rozhodla o vrácení částky 1 521,- Kč
d) Demokratická aliance Rómů v ČR
1.projekt „První ročník rómského festivalu v Horní Suché“ nerealizován
– rada obce rozhodla o vrácení dotace
2.projekt „Pátý ročník fotbalového turnaje mládeže“ – dotace nebyla čerpána v položce ceny a materiál, předloženy účtenky za pohonné hmoty bez
souvislostí s akcí – rada obce rozhodla o vrácení částky celkem 1 424,50 Kč
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,- Kč panu Marku Swětíkovi, Stonavská 163, Horní Suchá jako
podporu mezinárodního tanečního páru na Evropský a Světový pohár.
- Rada obce Horní Suchá schválila pro rok 2006 poskytnutí finančního
daru ve výši 10 000,- Kč pro výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných
hasičů v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá schválila navýšení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu o jednoho zaměstnance, a tím stanoví jejich celkový počet na 12.
Zasedání ZO 22. února
Usnesení:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/15 pozemku parc.č. 2108/13 v katastrálním území Horní
Suchá do majetku obce od pana Vladislava Sztebla, Těrlická 391/63,
Horní Suchá
Poznámka: Jedná se o část ulice Na Pasekách.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku parc.č.
1869/2 a pozemku parc.č. 1880/4 v katastrálním území Horní Suchá
do majetku obce za celkovou cenu 22 951,- Kč.
Poznámka: Jedná se o část ulice Rekultivační a ulice Náhradní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2007
v celkovém objemu 1 333 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozdělení grantů pro rok
2007 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní,
sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá tak, jak jej předložila komise
k posouzení žádostí o grant.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního daru
sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Mikovcová
9/531, Praha 2, ve výši 70 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s výcvikem asistenčních psů. Tato částka bude vyplacena po předání asistenčních psů do rodin žadatelů v obci Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu František v Horní Suché.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000,- Kč Florbalovému klubu v Horní Suché.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje tyto termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2007: 19. 4. 2007, 21. 6. 2007, 16. 8. 2007,
18. 10. 2007, 20. 12. 2007.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje s účinností od 1.2.2007 měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva v následující výši:
 Členům rady za výkon funkce Kč 1 500 Kč + 230 Kč příplatek podle
počtu obyvatel
 Předsedům výborů nebo komise za výkon funkce 1 190 Kč + 230 Kč
příplatek podle počtu obyvatel
 Členům výborů, komisí, nebo zvláštního orgánu obce za výkon funkce 1 010 Kč + 230 Kč příplatek podle počtu obyvatel
 Členům zastupitelstva, nezařazeným do orgánů obce za výkon funkce 360 Kč + Kč 230 Kč příplatek podle počtu obyvatel
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru 36 spoluvlastnických podílů.
Poznámka: Úplný přehled parcelních čísel je v usnesení ze zasedání ZO,
které je uloženo v archivu obecního úřadu.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení 7 podílů pozemků.
Poznámka: Úplný přehled parcelních čísel je v usnesení ze zasedání ZO,
které je uloženo v archivu obecního úřadu.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje finanční výbor plněním těchto dalších úkolů:
 spoluúčast na přípravě dvouletého rozpočtového výhledu obce
 spoluúčast při rozdělování a kontrola následného vyúčtování finančních prostředků v rámci dotací přidělovaných obcí pro společenské organizace a na kulturní a sportovní projekty
 seznámení se s výročními zprávami Depos Horní Suchá a. s. a SmVaK a. s. a přednesení následného vyhodnocení zastupitelstvu obce
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 seznámení se s vývojem hodnoty podílových listů v majetku obce
a přednesení následného vyhodnocení zastupitelstvu obce
 kontrola vyúčtování kulturních akcí pořádaných obcí
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje kontrolní výbor plněním
těchto dalších úkolů:
 kontrola činnosti sportovní haly a jejich zaměstnanců, kontrola dodržování pracovní doby a zákoníku práce, kontrola příjmů ve sportovní hale
 kontrola v areálu Průmyslové zóny František – nájemní smlouvy, platby nájemného, zaměstnanci obce zařazení v Průmyslové zóně František
 spolupráce s finančním výborem
 účast na inventurách majetku obce
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje:
 účast obce Horní Suchá na dražbě pozemku parc.č. 1647 o výměře 71 m2.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Vilová.
 složení dražební jistoty ve výši 1 800,- Kč
 vydražení pozemku maximálně do výše ceny 5 000,- Kč
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí odměny ve výši
580,- Kč těmto členům Kulturní a sportovní komise obce Horní Suchá, nečlenům zastupitelstva obce, za vzorné plnění úkolů v roce
2006: p. Martin Adamiec, Mgr. Josef Běhan, p. Anna Bružinová,
Mgr. Dagmar Havlásková, p. Jan Charvát, p. Hedvika Makówková,
Mgr. Marie Malyszová, Ing. Marian Pilch, p. Blanka Richterová,
p. Pavlína Suchánková, p. Václav Štix, Mgr. Marta Štixová, p. Bohunka Velíšková, p. Renáta Wdówková, PaedDr. Jaromír Zelníček,
p. Zyder Bronislav, p. Zyder Václav.

Fotografie ze zasedání ZO 22. února
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zasedání ZO“.
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Zasedání RO 8. března
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o nájmu chladicího zařízení umístěného ve smuteční obřadní síni v Horní Suché uzavřené
mezi Pohřební službou Libuše Knyblová, Olbrachtova 704/9, Karviná
a Obcí Horní Suchá. Předmětem dodatku je změna ceny nájmu tohoto
zařízení na částku 50 400,- Kč ročně.
- Rada obce Horní Suchá na žádost p. Marcely Chmielové, Prádelna LOTOS, Dolní Těrlicko 2115 schválila splátkový kalendář prádelny LOTOS
za rok 2006 na částku 50 501,50 Kč s tím, že tato částka bude splacena
ke dni 5. 7. 2007.
- Rada obce Horní Suchá schválila znění kroniky obce Horní Suchá za rok
2005.
Mimořádné zasedání RO 13. března
- Rada obce Horní Suchá projednala materiál „Výsledky hospodaření
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní
Suchá, příspěvková organizace“ za rok 2006 a konstatovala že, rada obce
Horní Suchá bere na vědomí výsledek hospodaření a schvaluje pokrytí
ztráty za rok 2006 Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace z fondu rezerv.
- Na základě usnesení RO Horní Suchá schválila:
a) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Soukromou bezpečnostní službou
BONA FIDES, Tř. Osvobození 1388/a, Karviná a Obcí Horní Suchá
pro dodání a instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení pro objekt
bývalé MŠ na ul. Vnitřní a Klub hornických důchodců na ul. Vnitřní1367, Horní Suchá za cenu 27 241,- Kč
b) Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Klubem hornických důchodců Dolu František, o.s., ul. Vnitřní 180/2, Horní
Suchá zastoupený p. Romanem Konopkou předsedou klubu a Obcí Horní
Suchá, jehož obsahem je souhlas s pořízením elektronického zabezpečovacího zařízení do objektu č.p. 1367 a uhrazení části ceny ve výši 9 200,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10 000,- Kč Slezské humanitě, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolovská 1761, Karviná na úhradu provozních
nákladů pobytu klientů z obce Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi EMPESORT s. r. o., Kouty 034, Valašské Meziříčí zastoupenou Mgr. Pavlem Kubějou a Obcí Horní Suchá, na realizaci Informačního panelu pro
měření rychlosti vozidel za cenu 138 022,- Kč vč. DPH.
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- Rada obce Horní Suchá schválila žádost Klubu hornických důchodců
Dolu František v Horní Suché o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5 000,- Kč na zakoupení 5 ks zimních kabátů pro členy „Kroužku krojovaných horníků“, který pracuje jako sekce Klubu hornických důchodců
Dolu František v Horní Suché.
Zasedání RO 22. března
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Obvodního báňského
úřadu v Ostravě, Veleslavínova 18, Ostrava o vyjádření k čerpání finanční rezervy pro OKD a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava pro rok
2007 ve výši 100 000,- Kč a nemá k tomuto čerpání námitek.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi JUBAR, spol. s r. o., Stonava 842, zastoupenou Vladimírem Bártem a Obcí
Horní Suchá pro stavbu Oprava vodovodu PZ František – havárie v Horní Suché“ za cenu 996 710,70 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi HORNSTAV CZ s. r. o., Chrost 986, Horní Suchá, zastoupenou
jednateli Miroslavem Židkem a Jiřím Skupinem a Obcí Horní Suchá,
pro stavbu „Stavební úpravy objektu čp. 329/5 na ul. Centrum v Horní Suché“ a „Oprava fasády Dělnického domu na ul. Centrum v Horní
Suché“, kterým se náklady zvyšují a snižují tak, že cena díla v konečném
součtu zůstává nezměněná a to 3 113 418,53 Kč včetně DPH.
Poznámka: Objekt čp.329/5 je bývalý Dům chovatelů a nachází se za Domem PZKO.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku VS PROJEKT s. r. o.,
Na Obvodu 45/1100, Ostrava – Vítkovice pro zpracování projektové dokumentace pro stavby:
a) „Stavební úpravy stávající komunikace na místním hřbitově v Horní
Suché“ za cenu 52 360,- Kč vč. DPH, „Veřejné osvětlení na místním hřbitově v Horní Suché„ za cenu 13 090,- Kč vč. DPH
b) „Účelová komunikace u pizzerie v Horní Suché“ za cenu 47 600,- Kč
vč. DPH
„Stavební úprava odvodnění MK Na Stavech v Horní Suché“ za cenu
33 320,- Kč
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Ondřeje Brody, schválila
bezplatné využití squashe žadatelem ve Sportovní hale v Horní Suché,
v dopoledních hodinách po domluvě se správcem tohoto zařízení.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozšíření počtu členů Kulturní
a sportovní komise obce Horní Suchá o tyto členy: Mgr. Dáša Glatzová,
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Mgr. Dagmar Havlásková, Drahomíra Holatová, Rudolf Moldrzyk.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu uzavřenou mezi
p. Karlem Dedkem, Konzumní 414/27, Havířov a Obcí Horní Suchá,
na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 126 na ul. Centrum v Horní Suché za cenu 153 000,- Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. března 2007.
Poznámka: Objekt za drogerií – nejednalo se o nový nájem, jen o jeho snížení za zlikvidovanou sušárnu dřeva.
Zasedání RO 5. dubna
- Rada obce Horní Suchá přizvala na schůzi zástupce Sboru Církve bratrské v Horní Suché a projednala žádost o poskytnutí finančního daru
na výměnu oken v modlitebně:
 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, vybrána spol. Alumont
 celková cena díla 105 000,- Kč bez montáže,
 osazení a zednické práce svépomocí
 cena za montáž cca 17 000,- Kč
- Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru projednat zařazení do úpravy rozpočtu částku 50 000,- Kč na poskytnutí finančního
daru na výměnu oken v modlitebně Sboru Církve bratrské v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na schůzi vedení Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace, (ředitel – PaedDr. Jaromír Zelníček, vedoucí školní jídelny – paní R. Durčáková-Smejkalová
a administrativní pracovnice paní Marcela Kuncová) a projednala „Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace“ za rok 2006.
- Rada obce Horní Suchá schválila „Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace“ za rok 2006
ve výši 289 755,51 Kč, zároveň schválila pokrytí ztráty z rezervního fondu ve výši 128 073, 35 Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o prodeji tepla a teplé vody
uzavřenou mezi OKD a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava zastoupenou Ing. Vlastimilem Kučerou, ředitelem závodu Energetika, vnitřní organizační složka OKD, Gregorova 3/2582, Ostrava a Obcí Horní
Suchá, pro objekty – bytový dům ul. Chrost a Lokalitní čp. 1177 až 1181
platné od 1. 4. 2007.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor
uzavřenou mezi Petrem Bulvou, ARMAGEDON, Spodní 885/15, Horní Suchá a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem prostor
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na ul. Lokalitní 1180 v Horní Suché o výměře 2,10 m2 za cenu 2 000,- Kč
za m2 za rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2007
za účelem provozování internetové sítě a umístění potřebného zařízení.
-Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o budoucí smlouvě nájemní
uzavřenou mezi p. Vandou Šlosarčíkovou – KALA, Dělnická 86, Havířov – Suchá a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v Průmyslové zóně František v Horní Suché jako výrobní
prostory (výroba dekoračního obalového materiálu) a v západním křídle jako kancelář, prostory ve východním křídle jako prodejní a expediční
prostory na dobu určitou, nejméně na 5 let. V případě neuzavření nájemcem výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že budoucí pronajímatel má právo vyúčtovat budoucímu nájemci smluvní pokutu ve výši
150 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila věcně vícepráce pro stavbu „Stavební
úpravy západního křídla objektu v areálu PZ František v Horní Suché“.
Jedná se o tyto práce:
 místnost č. 102 (šicí dílna) – nutno provést rekonstrukci podlahy pro
provoz vysokozdvižných vozíku / terasová dlažba/ cca 150.000,-Kč
- Rada obce Horní Suchá revokovala usnesení ze dne 22. 2. 2007 takto: rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000,- Kč Petře Kocurové, Těrlická 6/971, Horní Suchá jako podporu
na soustředění ve vodním lyžování v Izraeli.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, P.O.B. 187, Ostrava–Poruba, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem jednatelem společnosti a Obcí Horní Suchá.
Předmětem smlouvy je aktualizace map katastru nemovitostí k.ú. Horní
Suchá 4× ročně, zpracování a vložení územního plánu obce do prohlížeče
GIS a na internetové stránky obce, zpracování a vložení dat Pasportu
veřejného osvětlení do prohlížeče GIS vč. vytvoření aplikace a zákaznická
podpora za celkovou cenu 67 592,- Kč vč. DPH.
Zasedání RO 19. dubna
-Rada obce Horní Suchá schválila znění Darovací smlouvy uzavřenou
mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, Praha
7, zastoupenou plk. Ing. Karlem Heranem, ředitelem Policie ČR Okresního ředitelství Karviná, Havířská 1511, Karviná – Nové Město a Obcí
Horní Suchá. Předmětem smlouvy je dar - ruční radarový rychloměr typ
Rapid-2Ka - v celkové hodnotě cca 2 900 € s určením pro využití Policií
ČR, Obvodním oddělením Horní Suchá.
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- Rada obce Horní Suchá schválila zpracování projektových prací, které
nebyly součásti nabídky pro stavbu „Stavební úpravy ul. Centrum a Sportovní“ pro Ing. Arch. Starého za cenu 121.600,-Kč , práce budou provedeny na objednávku.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti VS PROJEKT s. r. o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava –Vítkovice, zastoupenou Ing. Miroslavem
Skupníkem jednatelem společnosti pro zpracování projektové dokumentace na stavby:
- „Stavební úpravy stávající komunikace na místním hřbitově v Horní
Suché“ za cenu 52.360,-Kč vč. DPH
a) „Veřejné osvětlení na místním hřbitově v Horní Suché“ za cenu 13.090,Kč vč. DPH
b) „Účelová komunikace u pizzerie v Horní Suché„ za cenu 47.600,-Kč
vč. DPH
Poznámka: Chodník k Sušance.
c) „Stavební úprava odvodnění MK na Stavech v Horní Suché“ za cenu
33.320,Kč vč. DPH
- Rada obce Horní Suchá rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních
prací pro veřejnou zakázku stavby „Rekonstrukce ul. Vnější a Finská
v Horní Suché“ bude uchazeč STAVIA silniční stavby, a. s., Střadálů
631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, za cenu 8.327.698,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Soukromou bezpečnostní službou BONA FIDES, Tř. Osvobození 1388a,
Karviná – Nové město zastoupenou Zdeňkem Macurou a Obcí na dodání a montáž elektronického zabezpečovacího systému pro objekt požární
zbrojnice v Horní Suché za cenu 29 700,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o odběru a zneškodnění odpadu uzavřené mezi Depos Horní Suchá, Solecká 1/1321 zastoupenou p. Milošem Kývalou, ředitelem a Obcí Horní Suchá, ve kterém
se doplňuje cena a platební podmínky o zajištění likvidace a zpětného odběru elektrozařízení, případně nebezpečného odpadu.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zajištění reedukačního pobytu pro děti z málo podnětného rodinného prostředí uzavřenou mezi Akademií J. A. Komenského Karviná, Mírová 1434 zastoupenou Mgr. Irenou Piskořovou, ředitelkou a Obcí Horní Suchá, na zjištění 14-ti denního
turnusu reedukačního pobytu dětí za cenu 6 920,- Kč na 1 dítě.
Poznámka: Děti pocházely z rodin občanů obce. Mnohé z nich se zde
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setkaly poprvé s pravidelnou stravou, k jídlu používat příbor, mnohé zde
nově získaly hygienické návyky, použití splachovací toalety, apod.
Zasedání ZO 19. dubna
Usnesení:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 98 688,- Kč Polskému kulturně osvětovému svazu v České
republice, Místní skupině v Horní Suché na pokrytí víceprací spojených s opravou fasády objektu PZKO na ul. Centrum.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 36 000,- Kč Integrovanému sociálnímu ústavu v Komorní
Lhotce na částečné dofinancování nákladů na provoz.
Poznámka: Tento ústav umístil 4 občany obce Horní Suchá a požádal
o pomoc při dofinancování provozních nákladů.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/48 nemovitostí a to pozemku parc.č. 3024/3 – ostatní
plocha a pozemku parc.č. 3149/18 – ostatní plocha od p. Jiřího Sztalmacha do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o MK ul. 6. srpna a ul. Zelená.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1538/3, 1538/4, 1538/5, 1538/6, 1538/7, 1538/9 a 1538/10
v kat. území Horní Suchá z ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o MK ul. Brigádnická.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje vyhlášení záměru budoucího prodeje průmyslové haly v Průmyslové zóně František v Horní
Suché.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí grantu na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v Obci Horní Suchá na rok
2007 takto:
 Český červený kříž
2 000,- Kč
 Klub hornických důchodců
14 000,- Kč
 Sbor dobrovolných hasičů
42 000,- Kč
 Sdružení rodičů ZŠ
39 000,- Kč
-Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo odúčtování nedokončeného
dlouhodobého majetku – a to projektové dokumentace na stavbu sběrného dvora ve výši 50 000 Kč.
Poznámka: Důvodem bylo to, že nakonec stavbu sběrného dvora financoval Depos a. s. Horní Suchá.
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- Uvítací tabule obce Horní Suchá:
Tabule budou umístěné na 4 příjezdových cestách – směr od Havířova,
Karviné, Těrlicka a Stonavy.
Zasedání RO 25. dubna
- Rada obce Horní Suchá schválila věcně vícepráce pro stavbu „Průmyslová hala v areálu Průmyslová zóně František v Horní Suché“ po místním
šetření a posouzení stavu statikem a projektantem. Při zakládání stavby byla zjištěna nerovnoměrná únosnost terénu pod uvažovanou stavbou
z důvodu vysokých vrstev navážek nestejného složení. Jedná se o tyto práce: provedení vápenné stabilizace na ploše cca 1800 m2 pro založení stavby
(nesouměrná únosnost terénu z důvodu vysoké vrstvy navážek) za cenu
cca 250 000,- Kč.
Zasedání RO 3. května
- Rada obce Horní Suchá projednala požadavky na projektovou dokumentaci nové cesty na hřbitově za přítomnosti správce hřbitova p. Moldrzyka.
- Rada obce Horní Suchá revokovala své usnesení takto: Rada obce Horní
Suchá schvaluje prodej vyřazeného požárního vozidla CAS-16 706 RTH,
SPZ KI 21-47 za cenu 25 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila znění Kupní smlouvy o prodeji movité věci (automobilu) uzavřené mezi ELKA NOVA s. r. o., Hořanská
2/1324, Horní Suchá, zastoupenou jednatelem p. Věslavem Szostokem
a Obcí Horní Suchá, na prodej použité automobilové cisternové stříkačky
CAS 16-706 RTH rok výroby 1964, SPZ KI 21-47 za cenu 25 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Sdělení k žádosti o koupi spol.
RPG Byty s. r. o., Divize Správa majetku, ve kterém tato společnost sděluje občanům obce Horní Suchá, kteří bydlí v kolonií finských domků
na sever od ul. Stonavské, že v současné době není prodej finských domků
v této lokalitě aktuální. Rada obce rozhodla o nutnosti informovat spol.
RPG Byty, s. r. o., že dle územního plánu je toto území určeno jako oblast
bydlení a není v zájmu obce tento stav měnit. Zároveň rada obce doporučila zastupitelstvu obce zabývat se tímto problémem a rozhodnout o podobném postupu obce jako v případě lokality Podolkovice, tzn. nabídka
odkupu volných zbytkových ploch, případně některých domků, po jejich
nabídce k odkoupení jiným subjektům.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o poskytnutí finanční pomoci pro rok 2007 na krytí finančních potřeb spojených s pořízením zdravotnické techniky.
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- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi SIDOSTAVBY spol. s.r.o., Český Těšín, Nábřeží Míru 1055/82,
zastoupenou na základě plné moci Ing. Ladislavem Zahradníčkem a Obcí
Horní Suchá. Dodatkem ke smlouvě se mění předmět díla o vícepráce
a méněpráce tak, že cena díla se v konečném součtu nemění. Cena díla
pro stavbu „Půdní vestavba polské ZŠ na ul. Těrlické v Horní Suché“ je
4 135 806,- Kč vč. DPH.
- Dle usnesení rady obce týkajícího se rozšíření veřejné zakázky „Rekonstrukce elektrorozvodů v Základní škole s polským jazykem vyučovacím,
příspěvková organizace na ul. Těrlické v Horní Suché“ byl zpracován
položkový rozpočet tohoto rozšíření ve výši celkem 645 289,24 Kč.

Kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v PZŠ
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v PZŠ“.
- Rada obce Horní Suchá doporučila finančnímu výboru projednat stavbu přeložky plynovodu v Průmyslové zóně František v Horní Suché a zároveň zařadit do úpravy rozpočtu částku 3 000 000,- Kč na jeho přeložku.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla, že veřejnou zakázku na stavbu „Oprava části povrchu komunikace ul. Chrost v Horní Suché provede uchazeč
STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, Ostrava – Svinov za cenu 535 500,- Kč.
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- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí petici občanů ze dne 3. 5. 2007
týkající se veřejné kanalizace v prostoru potoka Koutňák s tím, že zadala
prověření technicky možného připojení této lokality na projektovaný sběrač.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou mezi CENTR GROUP, a.s., Fialková 1296/4,
Praha 10 Záběhlice zastoupenou Jaroslavem Pajonkem, MSc., předsedou
představenstva a Obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je střežení osob
a majetku v areálu Průmyslové zóny František v Horní Suché za cenu
86,- Kč bez DPH za 1 hodinu služby 1 strážného se psem.
Mimořádné zasedání RO 15. května
- Rada obce Horní Suchá vyhlásila zadání veřejné zakázky na stavbu
„Průmyslová zóna František – Horní Suchá. Projekt regenerace a rozvoj
zóny využití degazačního plynu – přeložka degazačního plynovodu“.
Mimořádné zasedání ZO 15. května
Z programu:
- Budoucí prodej průmyslové haly v Průmyslové zóně František v Horní
Suché. Ing. Lipner – Obec v současné době začíná se stavebními pracemi na nové průmyslové hale v PZF. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celkové náklady dle smlouvy o dílo činí 36 mil. Kč, celková dotace dle Rozhodnutí
o jejím přidělení 27,5 mil. Kč. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby, kterým se stal TCHAS Ostrava s.r.o. (nabídka hluboko pod rozpočtem projektanta). Tato hala je spekulativní, tzn. není projektována
pro určitý typ výroby. Nájemce pouze musí splnit kritéria tzv. „Podporovaného podniku“. Hodnotícím kritériem je také počet „nových“ pracovních míst. Během měsíce dubna proběhlo jednání s firmou TOOL
and PLASTIC INDUSTRIES LIMITED Irsko, která má zájem
v areálu vyrábět plastové obaly pro farmacii a kosmetiku. Součástí strojního vybavení má být vysokotlaký vstřikovací lis, vyžadující navýšenou
únosnost podlah a dráhy pro jeřáb. To vyžaduje následující vícepráce:
 vápenná stabilizace podloží – cca 300 000,- Kč
 statické zabezpečení jeřábové dráhy, cca 600 000,- Kč
Poznámka: Později zde založili firmu INNOVA PLAST, ta ale není
z Irska.
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Usnesení:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje záměr budoucího prodeje
průmyslové haly v Průmyslové zóně František v Horní Suché a ukládá
starostovi obce pokračovat ve zveřejňování tohoto oznámení i jinými
způsoby než doposud.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu 2/2007.
Zasedání RO 17. května
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provedení přezkumu hospodaření za rok 2007 uzavřenou mezi spol. OK-AUDIT, s. r. o., Mojmírovců 1246, Ostrava – Mariánské Hory, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Oherou a Obcí Horní Suchá, za cenu 32 130,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a spol. STAVIA – silniční stavby a.s., Střádalů
631/47, Ostrava – Kunčičky, zastoupenou p. Jiřím Slívou a p. Františkem
Kročilem pro provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vnitřní a Finská v Horní Suché“ za cenu 8 327 698,89 Kč vč.
DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 zastoupenou Ing. Jiřím Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Jarmilou Považanovou, členkou
představenstva a Obcí Horní Suchá, pro stavbu „Oprava části povrchu
ul. Chrost v Horní Suché“ za cenu 535 500,- Kč vč. DPH.

Ulice Chrost po rekonstrukci – pohled od sídliště
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Ulice Chrost po rekonstrukci – pohled od ulice Stonavské
Mimořádné zasedání RO 22. května
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a JUBAR, spol. s r. o., Stonava 842,
na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Průmyslová zóna
František – Horní Suchá. Projekt regenerace a rozvoj zóny – DSO 06.2.

Centrální plocha v PZF – v pozadí nová průmyslová hala
Poznámka: Využití degazovaného plynu – přeložka degazačního plynovodu“ za cenu 2 124 802,80 vč. DPH. Jedná se o potrubí ze dvou důlních jam k degazační stanici.
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Zasedání RO 31. května
- Rada obce Horní Suchá schválila žádost Matice školské v České republice,
Skupina MŠ při ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché o změnu
použití dotace na kulturní a sportovní projekty takto: z položky „Zjazd Gwiaździsty“ se částka 2 200,- Kč rozdělí – 1 100,- Kč na „Dětský karneval“
a 1 100,- Kč na „Igrzyska lekkoatletyczne“.
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti schválila poskytnutí finanční
dotace ve výši 1 500,- Kč Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě.
- Rada obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti uzavřenou mezi RECTE.CZ , s. r. o., Matiční 730/3, Ostrava,
zastoupenou Petrem Hnízdou, jednatelem a Obcí Horní Suchá, pro zadání
veřejné zakázky „Revitalizace panelového sídliště Chrost v Horní Suché“.
Cena za výkon zadavatelské činnosti je 23 800,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o účinkování Jožky Černého
uzavřenou mezi Ludmilou Černou, Agentura Ludmila, Ostrov 32, Břeclav
a Obcí Horní Suchá, na akci „Fedrování s folklórem“ za cenu 37 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Beskydskou stavební a. s., Frýdecká 225, Třinec, zastoupenou Ing. Jiřím Dohnalem, ředitelem společnosti a Obcí Horní Suchá, pro stavbu „Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ s PJV na ul. Těrlické v Horní Suché včetně oprav omítek chodeb a páteřního schodiště, opravy vodovodních a kanalizačních stoupaček ve třídách ZŠ a stavebních úprav budoucí ředitelny školy“ za cenu
3 063 035,- Kč vč. DPH.
Zasedání RO 21. června
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a spol. TCHAS, spol. s.r.o., Novoveská 1139/22,
Ostrava – Mariánské Hory, zastoupenou Ing. Jaroslavem Pacltem, členem Správní rady a ředitelem pro stavební činnost pro stavbu „Průmyslová hala v areálu PZF František v Horní Suché“, kterým se zvyšují náklady
stavby o 2 077 178,70 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera jednáním
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Ostrava, odborem dopravy,
ve věci omezení průjezdu nákladních vozidel přes obec Horní Suchá ve vztahu k možné změně dopravního značení na hraničních příjezdech z Polska
- Rada obce Horní Suchá projednala zápis ze zasedání finančního výboru
a na základě jeho doporučení rozhodla o :
a) poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč Státnímu archivu v Karviné na uspo28

řádání výstavy zaměřené na hornictví
b) nákupu malotraktoru včetně příslušenství kromě ramene pro sečení příkopů (toto bude prováděno externím dodavatelem na základě aktuální nabídky)
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení Pojišťovny Kooperativa a. s., že náhrada škody za odcizené věci po vykradení požární zbrojnice
na ul. Centrum v Horní Suché dne 6.3.2007, byla pojišťovnou v plné míře
zamítnuta z důvodu nekrytí rizika pojistnou smlouvou.
Poznámka: Krádeží vznikla škoda ve výši 140 420,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila uzavření pojistné smlouvy na hasičský
vůz s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Římská 45, Praha na běžné
roční pojistné 32 688,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Tělovýchovné jednoty Dolu
František Horní Suchá, o. s., U lékárny 869, Horní Suchá rozhodla o možnosti poskytnutí dotace ve výši 80 % skutečných nákladů, max. 7 000,- Kč
na úhradu dopravného žáků a družstva mužů na fotbalové utkání s družebním sportovním klubem Lubomia v Polsku.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Kanalizační přípojky a napojovací
body k RD v obci Horní Suchá“ spol. IGEA s. r. o., Na Valše 3, Ostrava
IČ 46580514 za cenu 1 601 308,- Kč.
Zasedání ZO 21. června
Usnesení:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
 informace ze schůzí rady obce Horní Suchá
 informace z jednání finančního výboru
 informace o předpokládaném postupu vlastníka nemovitostí ve věci
finských domků v lokalitě na sever od ul. Stonavské.
Poznámka: Ohledně finských domků bylo v dubnu 2007 vydáno spol. RPG
Byty s.r.o., Divize Správa majetku Ostrava vydáno oficiální stanovisko –
tyto finské domky jsou určeny k demolici, RPG nemá zájem ani o opravy,
ani o prodej.
 informace o výstavbě obecního bytového domu na ul. Stonavské
Poznámka: Jedná se o bytový dům o 20-ti bytových jednotkách. V současné
době je vyhlášen grant Ministerstva pro místní rozvoj, který by obec mohla
získat ve výši 550 000,- Kč na jednu bytovou jednotku, což činí asi 30 %
předpokládaných nákladů.
 výsledky sčítání projíždějících vozidel TIR na ul. Těrlické
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Poznámka: Rada obce Horní Suchá vyhodnotila situaci dopravní situaci
na ul. Těrlické, která se týká zatížení komunikace provozem nákladních
vozů a vozidel TIR. Sčítání prováděno 24 hodin. Oficiální údaj podaný
Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky z roku 2005 je 1 873 vozidel
celkem za 24 hodin, v roce 2000 pak 1 627 vozidel.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o spolupráci se Statutárním městem Havířov o rozvíjení kulturní spolupráce.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo závěrečný účet Obce Horní
Suchá za rok 2006 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočtový výhled obce Horní
Suchá na roky 2008 - 2009.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 1/4 na pozemku parc.č. 3161/34 v k.ú. Horní Suchá od manželů
Haliny a Jindřicha Chlebikových do majetku obce za cenu 7 288,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 1/16 na pozemku parc.č. 3161/34 v k.ú. Horní Suchá od p. Ilonky Kněžíkové do majetku obce za cenu 1 822,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 1/16 na pozemku parc.č. 3161/34 v k.ú. Horní Suchá od p. Vladimíra Kubely do majetku obce za cenu 1 822,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 7/40 na pozemku parc.č. 3161/35 v k.ú. Horní Suchá od p. Milady Burgetové do majetku obce za cenu 2 478,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 7/40 na pozemku parc.č. 3161/35 v k.ú. Horní Suchá od p. Herty
Burkotové do majetku obce za cenu 2 478,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 1/8 na pozemku parc.č. 3161/35 v k.ú. Horní Suchá od Mgr. Věry
Skokánkové do majetku obce za cenu 1 770,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického
podílu 7/40 na pozemku parc.č. 3161/35 v k.ú. Horní Suchá od p. Wandy Štukové do majetku obce za cenu 2 478,- Kč.
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Poznámka: Jedná se o pozemek na ulici Lesní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnických
podílů na pozemcích parc.č. 616/1, 1701, 1702/2, 1716/6, 1761/15, 1761/21
a 2823/2 vše v k.ú. Horní Suchá od p. Ernestiny Godulové do majetku
obce za cenu 18 000,- Kč.
Poznámka: Jedná se o pozemky na ulicích Dvojitá, Šikmá, Chalupnická
a Volontérská.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnických
podílů na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/5, 576/12, 576/13, 1715/2,
1715/3, 1719/23, 1724/3, 1724/5, 1774/6, 1774/7,2703/20, 2703/21,
2716/4, 2833/3, 2852/4, 3129, 3138/59, 3139/1 a 3139/2 od p. Ernestiny Godulové do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o zbytkové plochy místních komunikací a vodního
toku.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnických
podílů na pozemcích parc.č. 576/5, 1716/6, 1724/3, 1761/5, 1761/10,
1761/15, 1761/17, 1761/19, 1761/20, 1761/21, 1774/5, 1774/6, 1774/7,
2823/2, 2832/2, 2833/2, 2833/3, 2852/4, 3139/1, 3139/2 vše v k.ú.
Horní Suchá od p. Marty Matuszczykové do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o zbytkové plochy místních komunikací a vodního
toku.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/5, 576/12, 576/13,
1715/2, 1715/3, 1719/23, 1724/5, 1724/6, 1774/4, 2703/20, 2703/21,
2852/4, 3129, 3138//59, 3139/1, vše v k.ú. Horní Suchá od manželů
Ericha a Marie Baierových do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o zbytkové plochy místních komunikací a vodního toku.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc.č.
1719/50 v k.ú. Horní Suchá od Romana a Moniky Chobotových do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci Na Koutech.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku parc.č.
1636/9 v k.ú. Horní Suchá od p. Vlastimily Swaczynové do majetku
obce za cenu 4 307,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 50 000,- Kč Sboru Církve bratrské v Horní Suché.
Poznámka: Dotace na výměnu oken v modlitebně na ulici Těrlické.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast obce na dražbě konané
dne 10. 7. 2007 v Brně včetně složení dražební jistiny ve výši 300,- Kč
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a dražbu pozemků parc.č. 751/2 o výměře 1043 m2 vodní plocha a parc.č.
2622/1 o výměře 90 m2 ostatní plocha v k.ú. Prostřední Suchá do maximální částky 10 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje budoucí prodej nové průmyslové haly v Průmyslové zóně František v Horní Suché na pozemku parc.č. 1055/1 v k.ú. Horní Suchá společnosti InnovaPlast s. r. o., Zámecká 10/16, Karviná – Fryštát za cenu v místě a čase obvyklou. Budoucí
prodej bude realizován nejdříve po uplynutí lhůty dané Podmínkami pro
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů
ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá si vyhrazuje schválení vlastní smlouvy
o smlouvě budoucí k prodeji nové průmyslové haly v Průmyslové zóně
František, vypracované odbornou osobou, která má v dané oblasti zkušenosti.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá doplňuje usnesení ZO č. 16 ze dne
19. 12. 2006 (budoucí prodej objektu v areálu PZ František) takto:
Budoucí prodej může být realizován při splnění následujících podmínek:
 objekt bude opraven dle základních parametrů uvedených ve smlouvě
o smlouvě budoucí
 bude vydáno rozhodnutí o změně užívání stavby
 kolaudace proběhne do 31.12.2009
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá revokuje usnesení ZO č. 7 ze dne
15. 2. 2005 takto: Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 34/1 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce za cenu
374 640,- Kč (stanovenou na základě znaleckého posudku o ceně nemovitosti vyhotovený odhadcem Ing. Petrem Danningerem, Ostrava).
Poznámka: Jedná se o park u obecního úřadu.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozměření a rozdělení pozemku parc. č. 306/2 v k.ú. Horní Suchá geometrickým plánem za účelem
možného budoucího prodeje či směny východní části odměřeného pozemku.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5.
písm a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), pořízení změny územního plánu obce Horní Suchá
na pozemcích parc.č. 3046, 3050, 3052 a části pozemku parc. č. 3044/1
v k.ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je změna na návrhové plochy
pro individuální rodinnou zástavbu na pozemku parc.č. 3158/4 a části
pozemku parc.č. 1781/1 k.ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je změna
na návrhové plochy pro nízkopodlažní výstavbu.
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Zasedání RO 28. června
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení Kooperativa pojišťovny a. s., že z úplatné pojistné události způsobené vichřicí dne 19. 1. 2007,
byla z celkové škody 48 240,22 Kč uplatněna pojišťovnou spoluúčast ve výši
30 000,- Kč, která je od celkové škody odečtena. Tím dochází k snížení pojistného plnění na částku 18 241,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila na základě žádosti Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407 zřízení samostatné ložnice a zvýšení kapacity dětí
na 35 a provedení příslušné změny v počtu dětí v rejstříku škol a školských
zařízení – vše se týká mateřské školy.
- Rada obce Horní Suchá:
a) neschválila poskytnutí finanční odměny řediteli Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché, příspěvková organizace Mgr. Bohdanu Prymusovi z důvodu přečerpání mzdových prostředků a zároveň doporučila finančnímu výboru projednat v rámci rozpočtové
změny navýšení těchto finančních prostředků
b) schválila poskytnutí finanční odměny ve výši 10 000,- Kč řediteli Základní školy a mateřské školy v Horní Suché, příspěvková organizace, PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti IGEA s. r. o., Na Valše 3, 702 95
Ostrava zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Kotlanem na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Kanalizační přípojky a napojovací body
k RD v obci Horní Suchá“ za cenu 1.601.308,-Kč vč. DPH. Rada obce
Horní Suchá doporučila finančnímu výboru zařazení této částky do úpravy rozpočtu obce.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřený
mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti VS PROJEKT s. r. o.,
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem pro zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy stávající komunikace na místním hřbitově v Horní Suché“,
kterým se rozšiřuje předmět díla o vícepráce a to dopracování PD pro dočasný příjezd ke kontejnerovým stáním pro místní hřbitov včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení včetně vyřízení stavebního povolení a rekonstrukci podstavce pod křížem. Tím se zvyšuje cena díla o 28.560,-Kč vč
DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila organizační řád Obecního úřadu
a Obce Horní Suchá.
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Zasedání RO 12. července
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
7 000,- Kč nesvéprávnému Janu Stankovičovi z Horní Suché, zastoupeným opatrovníkem p. Marií Schurovcovou, trvale bytem v Havířově –
Šumbarku na překlenutí dlouhodobě nepříznivé finanční situace do doby
vyřízení si příspěvku na péči na Magistrátě města Havířova.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí stížnost občanů bydlících
na sídlišti Chrost v Horní Suché týkající se rušení nočního klidu v provozovně Sušanka na ul. Těrlické. Dle vyjádření Stavebního úřadu Obecního
úřadu v Horní Suché je závazné stanovisko Krajské hygienické stanice
v Karviné – nepovolení hudební produkce v prostorách této provozovny.
- Rada obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Gűnterem Sembolem, J. Kotase 10/55, Havířov – Dolní Datyně a Obcí Horní Suchá, pro nákup malotraktoru s příslušenstvím za cenu 717 177,- Kč
vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zajištění registrace internetové adresy uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a SE-MO Data s. r. o.,
Varenská 2723/51, Ostrava zastoupenou Martinem Sedlářem, jednatelem společnosti pro správu domény za cenu 590,- Kč za rok + DPH za1
internetovou adresu (doménu).
- Rada obce Horní Suchá schválila věcné vícepráce pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vnější a Finská v Horní Suché. Jedná se o provedení sanace
pláně a následné zesílení konstrukčních podkladních vrstev na ul. Vnější
v délce 129 m z důvodu neúnosnosti pláně vozovky. Vyplývá to ze statických měření fy TESTAV. Cena těchto víceprácí bude 864.527,6 Kč
vč. DPH
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem fa Sdružení R ychlik, 735 35
Horní Suchá, Grabovščok 18/381, na dodávku a montáž 3 ks okének
ve školní kuchyni na ul. Těrlické za cenu 23.675,00 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla, že dodavatelem stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku stavby: „Revitalizace panelového sídliště Chrost v Horní Suché“ bude fa JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova
714/31, Ostrava – Kunčice, za cenu 9.919.423,-Kč včetně DPH.
Zasedání RO 26. července
- Rada obce Horní Suchá schválila dotaci ve výši 5 000,-Kč Klubu vodního
lyžování
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společností JANKOSTAV s. r. o., na dodávku
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stavebně montážních prací pro stavbu „Příjezd z ul. Hornosušské k RD čp.
21 v Horní Suché“ za cenu 1.345 520 Kč včetně DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi
objednatelem Obcí Horní Suchá a zhotovitelem fa VAPES CE s. r. o., ul.
Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednatelem společnosti Ladislavem Čečotkou o provádění stavebně montážních prací pro stavbu „ Stavební
úpravy západního křídla objektu čp. 1370 v areálu PZ František v Horní
Suché“ , kterým se zvyšuje cena díla o odsouhlasené vícepráce o 2.415.172,Kč vč DPH a tím se mění celková cena díla na 22.392.726,21 Kč vč DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi
objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti STAVIA – silniční stavby,
a. s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky , zastoupenou p. Jiřím
Slívou a p.Františkem Kročilem pro provádění stavebně montážních prací
pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vnější a Finská v Horní Suché“ kterým se
zvyšuje cena díla o 864.527,64 Kč vč DPH a tím se navyšuje celková cena
díla na 9.192.226,53 Kč vč DPH.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,-Kč p. Martě Matuszkové, Stonava 970. Poznámka: Důvodem je
darování pozemků obci včetně vyřízení dodatečného dědického řízení.
- Rada obce Horní Suchá vyhlásila veřejnou zakázku na dodávku stavebně
montážních prací pro stavbu „Vodovod na ul. Volontérské a Na Koutech
v Horní Suché – II. a III. etapa“. Ve výběrovém řízení uspěla firma JUBAR, spol. s r. o., 735 34 Stonava 842 a provede uvedené práce za cenu
4.395.769,6 Kč včetně DPH.

Stavba vodovodu na ulici Na Koutech
-Rada obce Horní Suchá schválila finanční dotaci ve výši 9.520,-Kč vč
DPH na úhradu zpracovaní projektové dokumentace pro stavební opravu
„ Oprava odvodnění povrchových vod od kostela na ul. Sportovní v Horní
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Suché“ Římskokatolickému farnímu úřadu v Horní Suché, ul. Školní,
735 35 Horní Suchá.
Zasedání RO 6. srpna
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Místní skupiny PZKO v Horní Suché o poskytnutí finanční pomoci při rekonstrukci Domu PZKO doporučila finančnímu výboru pojednat a zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč s podmínkou koordinace oprav s projektovou
dokumentací rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace v areálu Dělnického domu a Domu PZKO.
- Rada obce Horní Suchá doporučila Výboru pro národnostní menšiny
projednat a zaujmout stanovisko k faktům a údajům uvedeným v publikaci
„Zpráva o situaci národnostních menšin v roce 2006“ v části zabývající se
polskou menšinou. Jedná se zejména o dotace poskytované obcemi a špatnou práci Výborů pro národnostní menšiny.
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Místní skupiny PZKO v Horní Suché o zavedení dvojjazyčného označení názvu obce požádala Výbor
pro národnostní menšiny o stanovisko k faktu, že již „vítací tabule“ na začátku obce byly schváleny zejména za účelem dvojjazyčného označení obce.
Rada obce doporučila zastupitelstvu projednat tuto skutečnost v souvislosti
s možnou duplicitou těchto označení
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňáková 714/31, Ostrava – Kunčice, zastoupenou
jednatelem Miroslavem Jankem a Obcí Horní Suchá na provádění stavebně montážních prací pro stavbu „Revitalizace panelového sídliště Chrost
v Horní Suché“ za cenu 9 919 423,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. IGEA s. r. o.,
Na Valše 3, Ostrava zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Kotlánem
na zpracování studie „Odkanalizování odpadních vod v obci Horní Suchá
– potok Koutňák – za cenu 48 901,86 Kč vč. DPH. Cenová nabídka je včetně výškopisného a polohopisného zaměření dané lokality.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výsledek výběrového řízení
na stavbu „Izolace a odvodnění kostela v Horní Suché“ a nejnižší cenovou
nabídku spol. VELK, s. r. o., Přímá 6/1285, Horní Suchá ve výši 573 976,Kč vč. DPH. Rada obce Horní Suchá zároveň doporučila Finančnímu výboru projednání poskytnutí finanční dotace do maximální výše stanovené
rozpočtem obce na rok 2007 a následně zastupitelstvu obce schválení poskytnutí této dotace.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek k mandátní smlouvě uzavřené
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mezi JUDr. Janem Škutkem, Vrchlického sady 2449/1, Karviná – Nové
Město a Obcí Horní Suchá a zvyšuje paušální měsíční odměnu na 8 000,Kč s účinností od 1. 9. 2007.
-Rada obce Horní Suchá schválila jednostranné zvýšení nájemného
v bytech ve vlastnictví obce Horní Suchá s regulovaným nájemným na částku 17,62 Kč za m2 od 1. 5. 2008 a oznámení nájemcům do 31. 1. 2008 dle
vzoru o „Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného“.
Zasedání ZO 16. srpna
Usnesení:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
 informace o činnosti TJ Dolu František v Horní Suché
 ze schůzí rady obce Horní Suchá
 informace z jednání finančního výboru
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu
č. 3/2007 - celková úprava rozpočtu je ve výši 9 333 000 Kč.-Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc.č.269/2
v k.ú. Horní Suchá od Místní skupiny PZKO.
Poznámka: Jedná se o pozemek kolem objektu PZKO a terasa Dělnického domu na ul. Centrum.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 73 000,- Kč Florbalovému klubu Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč TJ Dolu František Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje účast obce na dražbě konané
dne 23.8.2007 v Brně včetně složení dražební jistiny ve výši 50 000,- Kč
a dražbu pozemku parc.č. 1046/1 orná půda v k.ú. Horní Suchá do maximální částky 1 000 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo a vzalo na vědomí vznik členství města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu Karviná od 1.1.2008.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje budoucí odkup části pozemku parc.č.1778 v k.ú. Horní Suchá o výměře cca 28 m2 od RPG RE
Land s. r. o.
Poznámka: Jedná se o most přes trať ČD na ul. 6. srpna.
- Zastupitelstvo Obce Horní Suchá souhlasí se „Smlouvou obcí a měst
proti daňové diskriminaci“ ze dne 12.6.2007, s jejím obsahem se ztotožňuje a schvaluje přistoupení obce Horní Suchá k této smlouvě.
Poznámka: Dosavadní Svaz měst a obcí ČR dostatečně nehájil zájmy těch
nejmenších, což se ukázalo zejména na Sněmu v Hradci Králové, kterého
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se zúčastnil Ing. Jan Lipner, starosta obce. Proto iniciativa k založení
vlastního sdružení.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu ¼ na pozemku parc.č. 1702/2 v k.ú. Horní Suchá od p. Barbary Weiserové, Trojanovská 474, Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o parcelu na ulici Šikmé.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 32/6 v k.ú. Horní Suchá od p. Jindřicha Pazdziory, Vnější 6/1044,
Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o parcelu na ulici Školní.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí, včetně omezujících podmínek, kterou z ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 přejde do vlastnictví obce Horní Suchá:
 pozemek parc.č. 267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2
 pozemek parc.č. 268 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
734 m2
 budova čp. 329 občanská vybavenost na parcele č. 267
vše v k. ú. a obci Horní Suchá
Poznámka: Jedná se o bývalý „Dům chovatelů“ na ulici Centrum.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřuje Výbor pro národnostní
menšiny připravit vyjádření k obsahu „Zprávy o situaci národnostních
menšin v ČR za rok 2006“ z důvodu neúplnosti údajů, neadresnosti
a tendenčnosti.
Zasedání RO 22. srpna
- Rada obce Horní Suchá schválila kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím SLD-REACONT, a. s., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava
zastoupenou Juliusem Vidou, předsedou představenstva a prodávajícím
Obcí Horní Suchá na prodej elektrického mostového jeřábu typu VUDUT8t – 16,5 m za cenu 35 700,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila zvýšení ceny nájemného za užívání
tělocvičny sportovní haly v Horní Suché od 1. 9. 2007 takto:
 základní nájemné 450,- Kč za hodinu
 snížené nájemné pro organizace s příslušností v Horní Suché 340,- Kč
za hodinu
 zvýšení ceny za zapůjčení florbalových mantinelů na částku 50,- Kč
za hodinu.
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Mimořádné zasedání ZO 4. září
- Projednání rozsahu oprav čekáren na železničních zastávkách Českých
drah č. 321 v Horní Suché a schválení přidělení dotace na jejich opravu.
Ing. Lipner oznámil, že v rozpočtu máme na tuto akci 130 000,- Kč, ČD
požadují dotaci 100 000,- Kč
- Výbor pro národnostní menšiny odsouhlasil žádost PZKO o zavedení
česko-polských nápisů na zastávce ČD a dopravních značkách na vjezdech do obce.
Usnesení:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí:
 informace z jednání Výboru pro národnostní menšiny
 rozsah oprav čekáren na železniční zastávce tratě Českých drah č. 321
v Horní Suché
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přidělení neinvestiční dotace
ve výši 115 000,- Kč Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, Praha 8, Karlín na opravu čekáren na železniční zastávce tratě Českých drah č. 321 v Horní Suché.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo o zaslání dopisu Úřadu vlády
ČR, Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana týkajícího se Zprávy o situaci
národnostních menšin v České republice.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo na základě doporučení Výboru pro národnostní menšiny uvádění názvu obce v jazyce národnostní menšiny a to zavedením informativních značek směrových.
– obec v jazyce národnostní menšiny (Sucha Górna)
– konec obce v jazyce národnostní menšiny (Sucha Górna)
Zároveň Zastupitelstvo obce Horní Suchá doplňuje své usnesení takto:
 místní tabule u silnic na vjezdu a výjezdu z obce budou instalovány
na sloupech veřejného osvětlení na třech místech, a to na ul. Dělnické, Osvobození a Stonavské. Na ul. Těrlické bude z důvodu nedostatku
vhodného místa název obce uveden dvojjazyčně pouze pomocí informativních směrových značek.
Zasedání RO 6. září
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407, Horní Suchá udělila výjimku v počtu žáků v 6 třídách,
a to z počtu 71 na počet 68 žáků.
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- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu uzavřenou mezi Institutem
celoživotního vzdělávání o. p. s., Junácká 3, Havířov – Podlesí zastoupeným Ing. Václavem Bezecným ředitelem a Obcí Horní Suchá, na akci
„Akademie III. věku“ v letech 2007-2009 za celkovou cenu 72 048,- Kč,
Obec Horní Suchá uhradí z této částky 36 024,- Kč vč. DPH.
Poznámka: Jedná se o výuku hornosušských seniorů.
- Rada obce Horní Suchá schválila ceny za zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Obce Horní Suchá dle přílohy. V odůvodněných případech bude cena za zřízení věcného břemene řešena radou obce
individuálně.
Tabulka pro výpočet náhrady za zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí:
Fyzické osoby
Právnické osoby
Do 10 m2
500,1 000,Od 11 – 30 m2

1 000,-

2 000,-

Od 31 – 50 m2

2 000,-

3 000,-

Od 51 – 100 m2

3 000,-

5 000,-

Od 101 m2

5 000,-

10 000,-

Zřízení sjezdu

2 000,-

5 000,-

- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku spol. STAVIA – silniční stavby a. s. pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vnější a Finská v Horní
Suché.
1) výměna obrub na levé straně MK ul. Finská od RD čp. 1061-799
za cenu 159 955,654 Kč vč. DPH,
2) odvodnění u čp. 771 za cenu 24 999,55 Kč vč. DPH.
3) výměna obrub od č.p. 1276 až k MK ul. Hornosušská za cenu
54 277,11 Kč vč. DPH
Dále schvaluje:
1) posun komunikace Finská 2. část km 0,184 – km 0,437 za cenu
168 332,25 Kč vč. DPH.
2) doplnění 80 m obrub od ul. Finská č.p. 785 po ul. 6. srpna za cenu
20 226,29 Kč vč. DPH,
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi Obcí Horní Suchá a Beskydská stavební a. s., Frýdecká 225, Třinec,
zastoupenou Ing. Jiřím Dohnalem, ředitelem na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ s polským jazykem vyučovacím na ul. Těrlické v Horní Suché“, včetně opravy omítek
40

chodeb a páteřního schodiště, opravy vodovodních a kanalizačních stoupaček ve třídách ZŠ a stavebních úprav budoucí ředitelny školy, kterým
se mění cena díla a to o cenu méněprací a to o 141 241,10 Kč vč. DPH.
Konečná cena díla je 2 921 792,72 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadání veřejné zakázky na dodávku
stavebně montážních prací pro stavbu „Oprava fasády zdravotního střediska na ul. Školní v Horní Suché“ zadanou uchazeči VAPES CE s. r. o.,
Stonavská 51/6, Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Ladislavem Čečotkou za cenu 120 004,42 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Vladislava Tolasze
– elektroprojekt, Bohumínská 1878, Karviná – Nové Město na zhotovení
projektové dokumentace na akci „Průmyslová hala v areálu Průmyslové
zóny František v Horní Suché“ část elektro silnoproud pro vzduchotechniku a jeřábovou dráhu, slaboproudou instalaci určenou pro propojení
měření a regulace (MaR) se vzduchotechnikou a celkovou počítačovou síť
objektu za cenu 28 000,- Kč.
Zasedání RO 21. září
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání Mgr. Bohdana Prymuse, ředitele Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace a vzala na vědomí následující informace:
 mateřská škola 33 dětí, nárůst 5 dětí
 základní škola 68 žáků, úbytek 2 žáci (první stupeň 34, druhý stupeň
34 žáků), celkem 101 žáků
 nejde získat dofinancování mezd z prostředků Moravskoslezského kraje, ředitel konstatuje nemožnost žádat fin. prostředky pomocí dohadovacího řízení
 dohadovací řízení se zahajuje počátkem kalendářního roku. Pokud nebude dostatek finančních prostředků např. pro lyžařský výcvik, pak se
ředitel dohadovacího řízení zúčastní
Poznámka: Pokud jsou ve financování rozdíly, může nastoupit dohadovací řízení, tj. projednání rozpočtových zdrojů.
nárůst žáků o 3, z toho vyplývá, že za stávajícího stavu škola ufinancuje
i přes udělení výjimky mzdy do konce kalendářního roku (bez odměn)
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání PaedDr. Jaromíra
Zelníčka, ředitele Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace a Ing. Mojžíšovou, ekonomku a vzala na vědomí následující informace:
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věkový průměr učitelů je vysoký, platová třída č. 12 (cca 70 % učitelského
sboru)
 ZŠ šetří jednoho zaměstnance
 počet žáků ZŠ 364, MŠ 96 – otevření 4. třídy, v budoucnu 100
 funguje 24 kroužků od 14-15 hodiny odpoledne,
 žádost o přesun fin. prostředků v dotacích na kulturní a sportovní projekty z lyžařského výcviku na školu v přírodě ve výši 15 000,- Kč
 požadavek na úpravu rozpočtu
a) navýšení finančních prostředků na žáka ze 700,- Kč na 800,- Kč u školy v přírodě, ZŠ celkem žádá o navýšení o 6 000,- Kč
b) v MŠ navýšení úvazků na 0,96 a 0,4 (Sliacká a Iwanuszková) ve výši
13 500,- Kč
 počty zaměstnanců MŠ 8 + 2, ŠJ 11, ZŠ 23 + 1 + 6 správních
- Rada Obce Horní Suchá:
a) doporučila finančnímu výboru projednat v úpravě rozpočtu chybějící
část příspěvku ve výši 19 500,- Kč (z toho závazný ukazatel mzdových prostředků ve výši 13 500,-Kč pro Základní školu a mateřskou školu, Horní
Suchá
b) souhlasila s přesunem nevyužitých prostředků ve výši 15 000,-Kč původně určených na úhradu příspěvku
lyžařského výcviku na úhradu příspěvku na školu v přírodě
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a SIDOSTAVBY spol. s r. o., nábřeží Míru
82/1055, 737 01 Český Těšín, zastoupenou jednatelem ve věcech smluvních
Dimitriosem Sidopulosem na veřejnou zakázku „Stavební úpravy střešní konstrukce jídelny a kuchyně na ul. Těrlické v Horní Suché“ za cenu
2.178.521,-Kč vč DPH.
- Rada Obce Horní Suchá se seznámila s novou cenovou nabídkou dodavatele fa TCHAS s. r. o., závod UNIPS pro stavbu „Průmyslová hala
v areálu PZ František v Horní Suché“. Cena díla, kdy VZT bude provedená podle upravené původní projektové dokumentace ( přemístění VZT
jednotek), a bude zajišťovat pouze základní větrání a vytápění průmyslové haly, je 3 761 511,46 Kč vč. DPH, tzn. o cca 800 000,- Kč více oproti
původní projektové dokumentaci. Rada obce zároveň doporučuje finančnímu výboru projednat tuto skutečnost.
- Rada obce Horní Suchá se seznámila s novou cenovou nabídkou fa STAVIA – silniční stavby, a. s. pro stavbu „Rekonstrukce ul Finské a Vnější v Horní Suché“ – odvedení dešťových vod z MK Finská (oblouk) instalace drainů na straně u zapuštěných silničních obrub – původní cena
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442.444,84 Kč vč DPH (provedení ve větší šířce a z kovu), 253.752,93 Kč
vč DPH - levnější varianta. Tuto levnější variantu rada obce předkládá
finančnímu výboru k projednání. Původně cena všech víceprací za cenu
870.235,69 Kč vč DPH, nová cena 681.544.17 Kč vč. DPH
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zajištění zvláštní linkové
dopravy na území obce Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá
a Jánem K ypúsem – BUS s. r. o., Sv. Čecha 881, Karviná – Nové Město
za cenu 19,- Kč za 1 km poskytování přepravních služeb.
Zasedání RO 5. října
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zprostředkování dle autorského zákona uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, a J.K-TENOR,
ARTIST-MANAGER, Umělecká agentura, Zahradní 459, Vítkov zastoupenou Josefem Krpcem, vedoucím uměleckého pořadu „Evropský
kabaret jede k vám“ za cenu 6 800,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá se zúčastnila kontrolního dne opravy železniční
zastávky v Horní Suché a konstatovala, že práce jsou prováděny v dohodnutém rozsahu. Na místě byla vybrána barva fasády.
- Rada obce Horní Suchá schválila Mandátní smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá a Star, a. s., Zámecká 1466/5, Hořovice zastoupenou
Ing. Davidem Libigerem členem představenstva na poradenskou činnost v rámci přípravy projektu „Energetické úspory v Základní škole
s polským jazykem vyučovacím a Domě seniorů v Horní Suché“ za cenu
168 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá na základě vyhlášeného záměru pronájmu
schválila smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a RQL, s. r. o., U jelena 7/109, Havířov – Šumbark na pozemek parc.č. 1055/1 – ostatní plocha v k.ú. Horní Suchá označeného jako plocha
D1 za cenu 4,- Kč za m2 a rok. Do data vyřízení stavebního povolení je
nájemné stanoveno na 4 680,- Kč za rok.
Poznámka: Parcela se nachází v PZF.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi Obcí
Horní Suchá a KLIMONT EX, s. r. o., Palackého 58, Ostrava – Přívoz. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o provádění prací na vzduchotechnických jednotkách ve Sportovní hale v Horní Suché
za cenu 280,- Kč za hodinu, 8,50 Kč za ujetý kilometr a 200,- Kč za čas
strávený na cestě.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti Sdružení R ychlik, Grabovščok
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18/381,735 35 Horní Suchá, zastoupenou jednatelem Romanem R ychlikem na veřejnou zakázku „Výměna oken v části přízemí objektu MŠ čp.
1226 na ul. Stavební v Horní Suché“ „za cenu 183.297,-Kč vč DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá a společnosti JUBAR, spol. s r. o., č.p. 842,
Stonava, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu změny účelu užívání dešťové kanalizace za kostelem v Horní Suché na kanalizaci
jednotnou a to provedení 3 ks kanalizačních šachet. Předpokládaná cena
stavebně montážních prací je 54.085,-Kč vč. DPH.
- Rada Obce Horní Suchá schválila zadání výroby dvojjazyčného označení budov za cca 32 571,-Kč:
 Knihovna
 Obřadní síň
 Smuteční síň
 Požární zbrojnice
 Hřbitov
 Sportovní hala
 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
 uvítacích tabulí
Zasedání RO 18. října
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z. o. Horní Suchá schválila změnu využití dotace na kulturní a sportovní projekty pro rok 2007 takto: částku 3 000,- Kč
použít na uspořádání Oblastní výstavy v prosinci 2007.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvy o provedení zimní údržby
v období 2007/2008 dle platného plánu zimní údržby místních komunikací uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a :
a) Romanem Siwkem, Stonavská 66a/62, Horní Suchá
b) Václavem Drábikem, Padlých hrdinů 52a/14, Havířov – Životice
c) Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321, Horní Suchá
vše za cenu 480,- Kč bez DPH za hodinu použití mechanizmů.
- Rada obce Horní Suchá schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Zahradní 1282/10,
Ostrava za cenu 1 532,- Kč vč. DPH na akci „Fedrování s folklórem“.
- Rada obce Horní Suchá souhlasila s použitím částky 70 000,- Kč na mzdy
a odměny pedagogickým pracovníkům organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková
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organizace, Těrlická 407, Horní Suchá. Částka účelově určená závazným
ukazatelem v příspěvku zřizovatele v celkové výši 270 000,- Kč na mzdy
nepedagogickým pracovníkům se mění takto:
 200 000,- Kč mzdy nepedagogických pracovníků
 70 000,- Kč mzdy a odměny pedagogických a nepedagogických pracovníků
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit odkoupení pozemku parc.č. 1636/10 v k.ú. Horní Suchá od p. Emilie Roboszové,
Vilová 4/1024, Horní Suchá, Otmara Robosze, Vilová 4/1024, Horní
Suchá a Vandy Chmelové, Divišova 18/2824, Karviná – Hranice do majetku obce za cenu 4 543,- Kč.
Poznámka: Jedná se o část MK ul. Vilová.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku Mgr. Jana Zydra,
Trojanovská 4/41, Horní Suchá ze dne 11. 10. 2007 na zhotovení polské
verze internetových stránek obce a rozhodla o předložení této nabídky zastupitelstvu obce s tím, že je nutné stanovit počet a druh jazykových mutací a rozsah cizojazyčné verze.
- Rada obce Horní Suchá schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Horní Suchá, v celkové výši 3 100,- Kč. Zároveň Rada obce Horní Suchá
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem
kraje ve výši 3 100,- Kč pro jednotku SDH v Horní Suché.
Zasedání ZO 18. října
Z programu:
- Informace týkající se spol. InnovaPlast s. r. o:
P. Golasowski představil profil společnosti, výrobu (nádobky pro kosmetiku
a farmacii, panely pro automobilový průmysl). InnovaPlast chce halu koupit ihned, nechce investovat do nájmu objektu, který může kdykoliv skončit.
- Informace ze zasedání rady obce.
- Informace z jednání Finančního výboru.
Pořízení dalšího nového informativního panelu na měření rychlosti v obci
za 70 000,- Kč a snížení neinvestičního příspěvku pro polskou ZŠ.
- Různé:
9. 11. 2007 se koná dražba nemovitosti spol. CHALMA, jedná se o bývalé nákupní středisko na ul. Těrlické včetně pozemků za nejnižší podání
2 mil. Kč plus dražební jistota 600 000,- Kč.
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Poznámka: Nemovitost vydražila firma VAPES CE s. r. o. Ladislava
Čečotky.
Usnesení:
- Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2007
v celkovém objemu 333 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1057/5 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemek v areálu PZF.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu 2/64 pozemku parc.č. 3024/3 a 3149/18, spoluvlastnického podílu 2/8 na pozemku parc.č. 3161/34 vše v k.ú. Horní Suchá
od p. Wandy Mikulové do majetku obce za cenu 11 629,- Kč.
Poznámka: Jedná se o MK ul. 6. srpna.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 1636/10 v k.ú. Horní Suchá od p. Emilie Roboszové, Otmara Robosze a Vandy Chmelové do majetku obce za cenu 4 543,- Kč.
Poznámka: Jedná se o část MK ul. Vilová.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 1544/3 a 1544/26 v k.ú. Horní Suchá od manželů Aleny a Rudolfa
Czyžových do majetku obce za cenu 29 913,- Kč.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Stavech a Končinovka.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích 2796/14, 2796/15, 2796/28, 2796/29,
2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11, 2799/6, 2799/7,
2821/7, 2821/9 a 2821/11 v k.ú. Horní Suchá, spoluvlastnického podílu 25/1848 na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13, 2716/4,
3129, 3138/59, 1715/2, 1715/3, 2703/20 a 2703/21 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Spoluvlastnické podíly daroval obci pan Evžen Klimsza a jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech, koryto potoka Koutňák.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích 2796/14, 2796/15, 2796/28, 2796/29,
2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11, 2799/6,
2799/7, 2821/7, 2821/9 a 2821/11 v k.ú. Horní Suchá, spoluvlastnického podílu 25/1848 na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13,
2716/4, 3129, 3138/59, 1715/2, 1715/3, 2703/20 a 2703/21 v k.ú. Horní Suchá od p. Ireny Pelikánové.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech, koryto potoka Koutňák.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/28 na pozemcích 2796/14, 2796/15, 2796/28, 2796/29,
2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11, 2799/6,
2799/7, 2821/7, 2821/9 a 2821/11 v k.ú. Horní Suchá, spoluvlastnického podílu 25/924 na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13,
2716/4, 3129, 3138/59, 1715/2, 1715/3, 2703/20 a 2703/21 v k.ú. Horní Suchá od p. Antonie Klimszové.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech, koryto potoka
Koutňák.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu 2/77 na pozemcích parc.č. 576/1, 576/2, 576/12, 576/13,
2716/4, 3129, 3138/59, 1715/2, 1715/3, 2703/20 a 2703/21 v k.ú. Horní Suchá od p. Josefa Holesze.
Poznámka: Jedná se o koryto potoka Koutňák.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích 2796/14, 2796/15, 2796/28, 2796/29,
2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11, 2799/6,
2799/7, 2821/7, 2821/9 a 2821/11 v k.ú. Horní Suchá od p. Josefa
Holesze do majetku obce za cenu 7 122,- Kč.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemcích 2796/14, 2796/15, 2796/28, 2796/29,
2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11, 2799/6,
2799/7, 2821/7, 2821/9 a 2821/11 v k.ú. Horní Suchá od p. Haliny
Bajgerové do majetku obce za cenu 24 928,- Kč.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu 3/14 na pozemcích 2796/14, 2796/15, 2796/28, 2796/29,
2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11, 2799/6,
2799/7, 2821/7, 2821/9 a 2821/11 v k.ú. Horní Suchá od p. Mečislava
Funioka do majetku obce za cenu 10 683,- Kč.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 1/28 na pozemcích parc.č. 2796/14, 2796/15, 2796/28,
2796/29, 2796/33, 2796/38, 2796/39, 2798/2, 2799/10, 2799/11 a pozemku parc. č. 34/9 v k.ú. Horní Suchá z ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o místní komunikaci ul. Na Koutech.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku par47

c.č. 32/3 díl o výměře 53 m2 v k.ú. Horní Suchá, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 32/3 od p. Ferdinanda Bajera.
Poznámka: Jedná se o pozemek na ul. Centrum.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru objektu bez č.p.
na pozemku parc.č. 369 a pozemků parc.č. 370, 369 a 368/2 v k. ú. Horní Suchá od Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. o. Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: Jedná se o areál u ul. Stonavské.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v Horní Suché ve výši 490 000,- Kč na provedení
svislé izolace základů kostela.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí dotace TJ dolu
František v Horní Suché ve výši 50 000,- Kč na provoz mládežnických
družstev.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finanční dotace
Místní skupině PZKO ve výši 50 000,- Kč na rekonstrukci sociálního
zařízení Domu PZKO.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přistoupení Obce Horní Suchá k zájmovému sdružení právnických osob „Místní akční skupina
Pobeskydí“, Třanovice č.p. 1.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá odvolává pana Ladislava Toráče
z Výboru pro národnostní menšiny a jmenuje paní Dagmar Parčiovou
členkou tohoto Výboru.
Zasedání RO 6. listopadu
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru:
 paní Ireně Pelikánové, Na Koutech 18a/1265, Horní Suchá ve výši
2 000,- Kč
 paní Antonii Klimszové, Na Koutech 18/34, Horní Suchá ve výši
2 000,- Kč
 panu Evženu Klimszovi, Na Koutech 18/34, Horní Suchá ve výši
2 000,- Kč
Poznámka: RO schválila poskytnutí finančního daru uvedeným občanům
obce za to, že darovali obci pozemky.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a VELK s. r. o., Přímá 6/1285, Horní Suchá zastoupenou
Romanem Vitošem, jednatelem na akci „Rekonstrukce kuchyně a WC
na obecním úřadě“ za cenu 97 249,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
48

Horní Suchá a spol. Computers studio, s. r. o., Masarykovo náměstí 9/18,
Karviná zastoupenou Ing. Daliborem Havlem, jednatelem na realizaci slaboproudých rozvodů ve východním křídle objektu správní budovy
v Průmyslové zóně František a propojení datových rozvodů východního
a západního křídla za cenu 69 470,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku VS projekt, s. r. o.,
Na Obvodu 45/1100, Ostrava – Vítkovice na projektovou dokumentaci:
a) chodník ul. Sportovní – ul. Pěší u DPS, Horní Suchá za cenu 19 040,Kč vč. DPH
b) úprava projektové dokumentace chodníku ul. 6. srpna, Horní Suchá
za cenu 29 750,- Kč vč. DPH
- Rada obce Horní Suchá schválila realizaci opravy chodníku podél ul.
Těrlické a dosypání stezek z dlaždic štěrkodrtí v rámci stavby „Revitalizace panelového sídliště Chrost“ dle cenové nabídky JANKOSTAV s. r. o.,
Štěpaňákova 31/714, Ostrava – Kunčice za cenu 135 242,- Kč vč. DPH.
Zasedání RO 15. listopadu
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a EMPESORT s. r. o., Kouty 034, Valašské Meziříčí zastoupenou Mgr. Pavlem Kubějou na dodávku a montáž informačního
panelu pro měření rychlosti vozidel v obci 1 ks RMR-1 a 1 ks RMR-2
za cenu 208 022,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a TCHAS, spol. s r. o., Francouzská 6167,
Ostrava – Poruba zastoupenou Ing. Jaroslavem Pacltem jednatelem
a Ing. Stanislavem Smugalou obchodním ředitelem na akci „Průmyslová
hala v areálu PZ František v Horní Suché“, kterým se stanoví celková
cena díla na 38 607 789,- Kč vč. DPH. Tímto se zvyšuje cena díla daná
smlouvou o dílo o 544 506,- Kč vč. DPH (původní změna rozpočtu činila
800 000,- Kč).
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Klubu přátel hornického
muzea OKD v Ostravě, Pod Landekem, Ostrava – Petřkovice schválila
poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,- Kč na zpracování publikace
„Hornické kolonie v karvinském okrese“. Zároveň tuto částku zařadila
do návrhu rozpočtu na rok 2008.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo na dodávku a montáž
chladicího zařízení pro zesnulé v areálu hřbitova Horní Suchá uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Lubomírem Čeledou – AR CTIS, Fryštátská 901/5, Havířov – Prostřední Suchá za cenu 136 338,- Kč vč. DPH.
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Zasedání RO 29. listopadu
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zabezpečení služeb občanům v obci Horní Suchá uzavřenou mezi p. Jarmilou Křibíkovou, Hálkova 1462/24, Havířov Podlesí a Obcí Horní Suchá. Touto smlouvou
se zrušuje Smlouva o zabezpečení pečovatelské služby v obci Horní Suchá ze dne 18.1.2007. Smlouvu nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.7.2007. Nově jsou v upravené smlouvě zaneseny tyto skutečnosti:
p. Křibíková bude pro občany obce Horní Suchá zabezpečovat služby buď
přímo nebo zprostředkovaně u jiné odborné firmy. Tyto služby dle současných platných předpisů nemusí být registrované na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Své služby však p. Křibíková nebude prezentovat
jako sociální.
Poznámka: Jednalo se především o tyto služby: dovoz obědů, nákupy,
úklid, různé pochůzky jako doprovod k lékaři, nákup léků, apod.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh rozpočtu obce na rok
2008 projednaný finančním výborem.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a VAPES CE s. r. o., Stonavská 51, Horní Suchá zastoupenou p. Ladislavem Čečotkou na akci „Oprava můstku přes řeku Sušanku“ za cenu 284 072,64 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá a VS projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, Ostrava – Vítkovice zastoupenou Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem na vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavbu
„Chodník – park u DPS, Horní Suchá“ za cenu 19 040,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a STAVIA – silniční stavby, a. s., Střádalů
631/47, Ostrava – Kunčičky zastoupenou Jiřím Slívou předsedou představenstva a Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva na akci
„Rekonstrukce ul. Vnější a Finská v Horní Suché“. Předmětem dodatku
jsou vícepráce ve výši 353 284,45 Kč vč. DPH. Celková cena díla se tak
zvýší na 9 873 767,35 Kč vč. DPH.
Zasedání RO 6. prosince
- Rada obce Horní Suchá schválila znění Kupní smlouvy uzavřené mezi
RPG Land, s. r. o., Gregorova 3/2582, Ostrava zastoupenou jednateli
Ing. Josefem Rutkou a Petrem Skrlou a Obcí Horní Suchá na prodej pozemku parc.č. 34/1 – ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Horní Suchá za cenu
374 640,- Kč vč. DPH.
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- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem,
28. října 117, Ostrava zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem kraje a Obcí Horní Suchá, na poskytnutí částky ve výši 127 098,20 Kč
na pořízení dvojjazyčných nápisů v obci.
Zasedání RO 13. prosince
- Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení grantu na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá pro rok 2008 – celé
znění je součástí přílohy. Byly provedeny následující úpravy:
 nový bod č. 8: Zvýhodněny mohou být ty projekty, kde žadatel na jejich
spolufinancování již získal dotaci od třetích osob.
Zasedání RO 20. prosince
- Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn
za 2. pololetí 2007 ve výplatním termínu za listopad 2007 řediteli základní školy PaedDr. Jaromíru Zelníčkovi ve výši 15 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila vyplacení mimořádných odměn
za 2. pololetí 2007 ve výplatním termínu za listopad 2007 řediteli Základní školy s polským jazykem vyučovacím Mgr. Bohdanu Prymusovi ve výši
8 000,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi JUBAR spol. s r. o., Stonava č.p. 876, zastoupenou Karlem
Jurčagou a Obcí Horní Suchá na stavbu „Vodovod na ul. Volontérské
a Na Koutech v Horní Suché II. a III. etapa“. Jedná se o méněpráce
ve výši 481 075,40 Kč a posunutí termínu ukončení prací do 3. 12. 2007.
Zasedání ZO 20. prosince
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu obce č. 5/2007
v objemu: příjmy plus 5 373 tis. Kč, výdaje minus 17 576 tis. Kč, financování minus 22 949 tis. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočet obce Horní Suchá
na rok 2008 ve výši 120 mil. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje upravenou budoucí kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a spol. InnovaPlast s. r. o., Zámecká
108/16, Karviná - Fryštát na prodej průmyslové haly na parc.č. 1055/136
v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá bere na vědomí informace:
 ze schůzí Rady obce Horní Suchá
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 ze zasedání Kontrolního výboru dne 17. 12. 2007
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 1531/1 v k.ú. Horní Suchá do majetku obce.
Poznámka: jedná se o koryto bezejmenného přítoku potoka Sušanka.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje v souladu se zřizovací listinou
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá převedení majetku do správy a navýšení
majetku ve správě Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace o částku 24 276,- Kč
ke dni 31. 12. 2007.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje úpravu rozpočtu obce č. 5/2007
v objemu: příjmy plus 5 373 tis. Kč, výdaje minus 17 576 tis. Kč, financování minus 22 949 tis. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočet obce Horní Suchá
na rok 2008 ve výši 120 mil. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje upravenou budoucí kupní
smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a spol. InnovaPlast s. r. o.,
Zámecká 108/16, Karviná - Fryštát na prodej průmyslové haly na parc.č.
1055/136 v k.ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschvaluje prodej pozemků parc.č. 306/2,
306/1 a 306/8 a rozestavěné budovy na pozemku parc.č. 306/7, vše v k.ú.
Horní Suchá pro rozměření pozemku parc.č. 306/2 v k.ú. Horní Suchá.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pokračování zveřejnění tohoto záměru.
Poznámka: Bývalý AHOLD.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje prodej pozemku parc.č. 1057/5
v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemek v areálu PZF.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zrušuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1057/5 v k.ú. Horní Suchá.
Poznámka: Jedná se o pozemek v areálu PZF.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.č. 105/7 v k.ú. Horní Suchá za podmínky, že pozemek není prost práv
třetích osob (v současné době je pronajatý).
Poznámka: Jedná se o pozemek v areálu PZF.
Zasedání RO 31. prosince
- Rada obce Horní Suchá schválila navýšení ceny vodného a stočného pro
Průmyslovou zónu František v Horní Suché dle ceníku SmVaK a. s. platného od 1. 1. 2008 na 49,32,- Kč za m3.
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- Rada obce Horní Suchá schválila žádost Obce Horní Suchá o zařazení
komunikací Končinovka a Na Stavech do kategorie „Místní komunikace“.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla, že veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací v lokalitě finské domky Podolkovice, spojky mezi ul. Finská a Vnitřní - 6. srpna – Vnitřní“ provede uchazeč STRABAG ČR,
a. s., Na Bělidle 198/21, o.z. Ostrava, Polanecká 82, Ostrava – Svinov,
za cenu 692 372,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě uzavřenou k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá uzavřenou mezi ČSAD Havířov a. s.,
Těšínská 1297/2b, Havířov – Podlesí zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, generálním ředitelem, členem představenstva a Obcí Horní
Suchá, za cenu 1 758 736,- Kč. Jedná se o linku MHD č. 6 a č.13.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě uzavřenou k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá uzavřenou mezi ČSAD Karviná a. s.,
Bohumínská 1876/2, Karviná – Nové Město zastoupenou Ing. Tomášem
Vavříkem, MBA, generálním ředitelem, členem představenstva a Obcí
Horní Suchá, za cenu 335 027,- Kč. Jedná se o ostatní dopravní obslužnost linek Karviná – Havířov a Karviná – Morávka.
Poznámka: Základní dopravní obslužnost v pracovních dnech hradí kraj,
ostatní dopravní obslužnost, tj. o sobotách, nedělích a MHD hradí obec.
III.2 Statistika z činnosti stavebního úřadu
V roce 2007 obdržel stavební úřad 317 podání. Z toho bylo stavebním úřadem povoleno 11 novostaveb rodinných domů a 2 stavební úpravy
stávajícíh rodinných domů, kterými vzniknou v Obci Horní Suchá nové
bytové jednotky.
K užívání staveb rodinných domů bylo povoleno 6 dokončených novostaveb a 1 stavební úprava stávajícího rodinného domu spočívající v rozšíření o jednu bytovou jednotku.
Dále byly stavebním úřadem v Horní Suché povoleny 2 novostavby
určené k podnikání (např. výrobní a skladové haly) a 4 stavební úpravy
stávajících provozoven, kterými došlo k jejich rozšíření.
K užívání novostaveb určených pro podnikání byly povoleny 4 a další
3 úpravy spočívaly v rozšíření stávajících provozoven.
V Obci Horní Suchá bylo povoleno odstranění 6 staveb rodinných
domů (finských domků ve vlastnictví společnosti RPG Byty s. r. o., dříve
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společnost OKD, a. s.) a 2 stavby nebytových objektů určených pro podnikání.
Zbývající podání se týkala především staveb dopravní a technické infrastruktury a staveb přípojek na sítě technického vybavení.
III.3. Kulturní a sportovní projekty
III.3.1. Komise
ZO vytvořilo v roce 2006 komisi pro vyhodnocení kulturních a sportovních projektů. Komise se sešla 30. ledna ve složení: Josef Žerdík, předseda komise a členové: Bronislav Zyder, Václav Štix, PaedDr. Jaromír
Zelníček, Mgr.Bohdan Prymus, Karel Kraina, Ing.Marek Chlup (omluven), JUDr. Evžen Kiedroň a Ing. Ivo Jančar.
Celkově komise hodnotila osmnáct projektů a šestnáct doporučila Zastupitelstvu Obce Horní Suchá ke schválení, když upravila požadované
částky.

Část komise při práci – zprava: Josef Žerdík,
PaedDr. Jaromír Zelníček, Ing. Ivo Jančar
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Hodnotící komise“.
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III.3.2. Schválené projekty
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo rozdělení
a sportovních dotací pro rok 2007 takto:
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů:
Název projektu: podpora zájmové činnosti sdružení občanů
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:
- Český červený kříž:
Název projektu: Společenská spolková činnost
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

kulturních

3 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč

1 600 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

- Český zahrádkářský svaz:
Název projektu: družební přeshraniční činnost, zahradní slavnost, vánoční výstava
Schválená dotace v roce 2006:
7 000 Kč
Požadavek na rok 2007:
10 000 Kč
Schválená dotace na rok 2007:
7 000 Kč
- Florbalový klub:
Název projektu: mezinárodní turnaj Czech Open, mezistátní přátelský
turnaj, letní soustředění, soutěž žáků, Prague Games
Schválená dotace v roce 2006:
33 600 Kč
Požadavek na rok 2007:
145 400 Kč
Schválená dotace na rok 2007:
38 000 Kč
- Harcerstwo polskie w Republice czeskiej:
Název projektu: mimoškolní zájmová a sportovní výchova dětí a mládeže
v duchu skautských ideálů
Schválená dotace v roce 2006:
7 200 Kč
Požadavek na rok 2007:
27 000 Kč
Schválená dotace na rok 2007:
8 500 Kč
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- Klub hornických důchodců:
Název projektu: kulturní a společenské akce
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

8 000 Kč
26 320 Kč
14 000 Kč

- Kroužek krojovaných horníků:
Název projektu: x
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

5 000 Kč
0 Kč
0 Kč

- PZKO:
Název projektu: rozvoj kulturní a sportovní činnosti, Suszanie
Schválená dotace v roce 2006:
85 000 Kč
Požadavek na rok 2007:
150 500 Kč
Schválená dotace na rok 2007:
93 500 Kč
- Sbor církve bratrské:
Název projektu: volnočasový klub Maják
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

17 000 Kč
28 500 Kč
17 000 Kč

- Sbor dobrovolných hasičů:
Název projektu: pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí
Schválená dotace v roce 2006:
42 000 Kč
Požadavek na rok 2007:
73 980 Kč
Schválená dotace na rok 2007:
42 000 Kč
- Sdružení rodičů ZŠ:
Název projektu: výchovná a zájmová činnost žáků
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:
- Skupina Matice školské při MŠ s PJV:
Název projektu: rozvoj kulturní, sportovní a vývojové činnosti
předškolních dětí
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36 000 Kč
48 000 Kč
39 000 Kč

Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

9 500 Kč
23 000 Kč
10 500 Kč

- Skupina Matice školské při ZŠ s PJV:
Název projektu: společenské, sportovní a poznávací akce
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

10 000 Kč
28 000 Kč
2 500 Kč

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR:
Název projektu: „víkend se sportem“
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:
- Tělovýchovná jednota Dolu František:
Název projektu: sportovní a kulturní činnost s občany
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

2 500 Kč
2 500 Kč
2 300 Kč

90 000 Kč
211 500 Kč
97 500 Kč

- Základní organizace Českého svazu včelařů:
Název projektu: léčba včel a rozvoj včelařství
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

2 500 Kč
13 000 Kč
3 000 Kč

- Ženský pěvecký sbor „Šárka“:
Název projektu: hudební činnost
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

10 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč

- Marek Swětík:
Název projektu: finanční podpora tanečního páru
Schválená dotace v roce 2006:
Požadavek na rok 2007:
Schválená dotace na rok 2007:

0 Kč
20 000 Kč
0 Kč
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III.4. Změna na stavebním úřadě
K 1.červnu odešla do důchodu dlouholetá pracovnice Obecního úřadu
v Horní Suché, vedoucí stavebního úřadu Ing. Marie Sobolová. Na její
místo nastoupila paní Ingrid Tacinová.

Na snímku starosta Ing. Jan Lipner děkuje Ing. Marii Sobolové
za práci pro obyvatele obce
III.5. Výbory a komise
III.5.1. Dvojjazyčné nápisy
Na zasedání výboru pro národnostní menšiny se členové mimo jiné
zabývali také umísťováním dvojjazyčných nápisů na veřejných budovách
v obci a tabulí na vjezdu a výjezdu z obce a na stanici ČD.
Proces umístění tabulí je dlouhý a nebyly umístěny ani ty, které byly
schváleny už minulý rok. Zdržení bylo kvůli překladům a také nebylo
vyřešeno financování a právní ochrana. Když někdo zničí tabuli schválenou silničním zákonem, jedná se o trestný čin, všechno ostatní jsou pouze
přestupky.
Usnesením Zastupitelstva Obce Horní Suchá ze dne 15. října 2006
bylo rozhodnuto:
- ponechat názvy ulic pouze v jazyce českém
- některé nápisy již byly instalovány dříve (obecní úřad, knihovna)
- v listopadu 2007 bylo provedeno označení Dělnického domu
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- byly instalovány nově schválené dvojjazyčné dopravní značky začátku
a konce obce ze směru od Havířova, Stonavy, Karviné a Těrlicka-Pacalůvky
Poznámka: Veškeré náklady spojené se zaváděním dvojjazyčnosti
byly financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Vláda ČR vyčlenila pro tento účel v roce 2007 částku 5 milionů
Kč.
Článek “Tablica tablicy nerówna“ - Głos Ludu 18.9.2007 viz příloha
č.71-07.
Článek “Dotacja na dwujęzyczność“ - Głos Ludu 11.11.2007 viz příloha č.82-07.
Článek “Wyczyszczą i…po krzyku?“ - Głos Ludu 29.11.2007 viz příloha č.88-07.
III.5.2. Výbor pro národnostní menšiny
Předseda: Bronislav Zyder
Členové: JUDr. Evžen Kiedroň, MUDr. Dáša Pastuchová, Pavel Kolesár, Ladislav Toráč (Dagmar Parčiová)
III.5.3. Finanční výbor
Předseda: Ing. Marian Weiser
Členové: Evžen Faja, Ing. Marian Pilch, Alfred Porter, Mgr. Edvard
R ychlik, Kateřina Hekerová, Halina Fialová
Hlavní náplní práce finančního výboru byla kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
III.5.4. Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Ivo Jančar
Členové: Karel Kraina, Tomáš Stefan, Ing. Marek Chlup, Mgr. Kristina
Mrózková.
Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení ZO a RO.
III.5.5. Kulturní a sportovní komise
Předseda: Josef Žerdík
Poznámka: V komisi pracovalo dalších 25 členů.
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III.5.6. Přestupková komise
Předseda: JUDr. ŠKUTEK Jan
Členové: Ing. Jindřich Funiok, JUDr. Evžen Kiedroň, Ing. Jan Lipner,
Mgr. Kristina Mrózková, Ing. Vladislav Pilch, Anna Sikorová
III.6. Veřejná schůze s občany
Obec Horní Suchá pozvala občany 21. května v 17.00 hod. do sálu
Dělnického domu na veřejnou schůzi, které se zúčastnili zástupci odboru
životního prostředí Magistrátu města Havířova a většina členů zastupitelstva obce.
Hlavním tématem schůze a tématem všech dotazů a diskusních příspěvků byla likvidace odpadních vod, kanalizace, septiky, apod.
Všechno vyplývá ze zákona o vodách z roku 2001, který byl novelizován a reguluje přísněji likvidaci odpadních vod.
Poznámka: Vypouštění odpadních vod ze septiků:
1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových - nabylo-li povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniklo nejpozději dnem 1. ledna 2008. U povolení, která dnem 1. 1. 2008 zanikla,
bylo možno požádat do 1. 7. 2007 o jejich prodloužení, jinak bylo třeba
v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení.
2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních – podmínky viz bod 1).
3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových:
K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému zásadně
není třeba povolení vodoprávního úřadu. Problém se týká také vlastních
studní, které musí být všechny legálně přihlášené.
Poznámka: Právní vztah k vodám upravoval zákon již z roku 1870.
Pro čerpání vody platilo toto zásadní pravidlo: Nemám-li občan prokazatelně studnu z období před 1. 1. 1955, musím mít za každou cenu povolení
k odběru vody
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O uvítání a úvod do problematiky se postaral
starosta obce Ing. Jan Lipner

O veřejnou schůzi byl mezi občany velký zájem
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Veřejná schůze“.
Článek „Zátah na majitele studní nechystáme“ - Právo 14. 2. 2007 viz
příloha č.21-07.
III.7. Reedukační pobyt
Obec Horní Suchá zadala a financovala a Akademie J. A. Komenského Karviná provedla v době 15. července–28.července 2007 v penzionu Karlovka, Karlov pod Pradědem, Jeseníky, reedukační pobyt pro
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děti z málo podnětného prostředí. Personální obsazení: 1 vedoucí tábora,
3 oddíloví vedoucí,1 zdravotník.
Program byl složen z celotáborové hry „Akta X“, etapových her, oddílových her a zájmových rukodělných činností.
Při všech aktivitách byl kladen důraz na zásady slušného chování,
kamarádských vztahů, fair play a vzájemné pomoci.
Pobytu se zúčastnilo 30 dětí ve věku od 6 do 16 let.
Poznámka: Celkové hodnocení pobytu je uloženo v archivu OÚ.

Část dětí při bojové hře
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Reedukační pobyt“.

Návrat dětí z reedukačního pobytu
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Návrat dětí
z reedukačního pobytu“.
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III.8. Kalendář na rok 2008
Obec vydala a doručila domácnostem v obci kalendář na rok 2008.
Kromě dat kalendář obsahoval fotografie různých budov a částí obce,
informace a kontakty na obecní úřad, provozní dobu lékařů, provozní
dobu knihovny, pošty, obvodního oddělení Policie ČR, kontakt na školy,
restaurace a sportovní zařízení. Obsahoval také kalendář svozu odpadů,
seznam důležitých akcí v obci, termíny zasedání zastupitelstva.
V úvodním slově starosta obce Ing. Jan Lipner mimo jiné napsal:
„Rok 2007 přinesl některé významné změny v životě občanů. Po mnoha
letech se v obci výrazně snížila nezaměstnanost, mění se tvář obce. Nebývalým tempem se rozvinula individuální výstavba rodinných domků
v lokalitách Podolkovice a Kouty. Zmizely poslední obytné domy ‚červené‘ kolonie. Obec si úspěšně vyzkoušela, že po sportovní hale dokáže také
postavit halu průmyslovou a nejen díky té se začíná rozvíjet Průmyslová
zóna František. Byla dokončena rekonstrukce ‚žluté‘ budovy základní
školy s polským jazykem vyučovacím, takže se polské školství dostalo pod
jednu střechu. Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy např. i na vybudování vodovodu v lokalitě Kouty a rekonstrukce komunikací – ulice
Finská a Vnější.“
IV. Další události
IV.1. Přeshraniční styk
IV.1.1. Schůzka zástupců obcí na českém konzulátě v Katovicích
18. září se místostarosta Josef Žerdík zúčastnil v Katovicích na českém konzulátě schůzky zástupců obcí, které udržují oboustranný přeshraniční styk.
Jen poznamenávám, že naše obec má dlouholetou spolupráci s polskou Lubomií. Za Lubomii se schůzky zúčastnila paní Maria Fibic - Zastępca Wójta Gminy.
Hlavní náplní jednání byla oboustranná spolupráce. V rámci propagace bude natočeno 28 dílů filmu v češtině i polštině, který se spoluprací
a prezentací jednotlivých měst a obcí bude zabývat.
IV.2. JUDr. Evžen Kiedroň
Již v roce 2002 byl JUDr. Evžen Kiedroň, hornosušský občan, bývalý člen ZO, jmenován JUDr. Pavlem R ychetským, tehdejším místopřed63

sedou vlády ČR, členem Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny
pro spolupráci s orgány samosprávy.
V tomto roce byla jeho práce ve Výboru Rady vlády obnovena.
Jmenovací dekret viz příloha č.34-07.
Jednací řád Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy a jmenovací
dekret viz: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „JUDr.Evžen_Kiedroň“.
IV.3. Finské domky
Kolonie starých finských domků, která leží na sever od centra obce, se
netěší u občanů Horní Suché velké oblibě.
Hlavním důvodem je to, že zde mimo jiné bydlí osoby asociální, často
romského původu. Je třeba ale napsat, že většina obyvatel starých „finščoků“ jsou normální pořádní lidé. Není to žádné ghetto.
Na počátku to byla hornická kolonie a teprve později se tam nastěhovali problémoví obyvatelé (neplatiči nájemného, lidé dlužící za služby
apod.).
Budoucnost kolonií finských domků v lokalitách Nad tratí a Pod tratí zajímala jak občany tak zastupitele. Domky jsou v majetku společnosti
RPG Byty, spol. s r. o., která patřila do skupiny RPG Real Estate. Záměrem společnosti, podle jejích představitelů, nebylo finské domky likvidovat, ale také nechtěli investovat do jejich oprav. Pokud by technický stav
ohrožoval nájemníky, chtěli je přestěhovat do jiných bytů, podle možností
společnosti. Uvolněné byty ve finských domcích už nechtěli pronajímat,
pouze nabízet případnému druhému nájemci v domku k pronájmu. Také
vlastně neumožnili ani nájemcům provádět případné opravy na vlastní
náklady.
Domnívám se, že zájmem společnosti není zachování kolonie finských
domků v uvedených lokalitách.
Článek“Kolonia górnicza to nie getto“-Głos Ludu 9. 8. 2007 viz příloha č.70-07.
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V. Hospodaření obce
V.1. Rozpočet obce na rok 2007
Tento rozpočet Obce Horní Suchá byl schválen na zasedání ZO
19. 12. 2006.
V.1.1. Příjmová část rozpočtu
Položka
Daňové příjmy
1111
1112
1113
1119
1121
1122
1211
1332
1333
1334
1335
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2460
Dotace
4112
4116
4121
Nedaňové příjmy
2111
2131
2132
2133
2310
2111
2111
2321
2111
2132
2111
2111
2132
2111
2133

Název

Paragraf

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

6 500 000
500 000
400 000
20 000
7 500 000
1 000 000
12 000 000
7 000
45 000 000
20 000
3 000
1 100 000
100 000
2 000
180 000
90 000
300 000
1 500 000
9 000
76 231 000

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SDV
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Součet
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmů pozemků
Příjmy z pronájmů ost. nemovitost.a jejich částí
Příjmy z pronájmů movitých věcí
Příjmy z prodeje majetku
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Neinvestiční dary
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
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Rozpočet v Kč

1 466 000
1 000 000
250 000
2 716 000
2123
2123
2123
2123
2123
3314
3399
3399
3412
3412
3612
3613
3613
3632
3632

400 000
180 000
733 000
26 000
30 000
3 000
300 000
100 000
720 000
85 000
3 700 000
31 000
725 000
200 000
100 000

2111
2111
2139
2111
2210
2310
2324
2329
2141
2142
2131
2343

Financování
8115
8117

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté sankční platby
Příjmy z prodeje drobného majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob.nerostů
Součet
Příjmy celkem

3722
3725
4351
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
3639
2119

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -příjmy
Financování celkem
Celkem příjmová část rozpočtu

230 000
100 000
25 000
20 000
10 000
15 000
100 000
15 000
500 000
70 000
35 000
400 000
8 853 000
87 800 000
25 000 000
15 000 000
40 000 000
127 800 000

V.1.2. Výdajová část rozpočtu
Paragraf
1014
2123
2212
2219
2221
2310
2321
3113

3113
3314
3319
3330
3349
3399
3412
3419
3429
3612

Ozdravování hospodářských zvířat
Podpora rozvoje průmyslových zón
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace
Těrlická 969/24
Základní školy
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 407
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství

3613
3631
3632
3639

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj

3113

Rozpočet v Kč
300 000
29 283 000
27 749 000
700 000
2 350 000
4 000 000
1 000 000
4 140 000

1 992 000
5 455 000
635 000
140 000
500 000
140 000
900 000
1 416 000
418 000
410 000
4 267 000
2 038 000
1 100 000
1 837 000
4 929 000
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3722
3723
3725
3726
3745
4179
4329
4351
4357
4359
5512
6112
6171
6310
6320
6409

Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní dávky sociální pomoci
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Osobní asistence, pečovatelská služba
Domovy
Ostatní služby v oblasti sociální péče
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní činnosti (rozpočtovaná rezerva)
Celkem výdajová část rozpočtu

2 840 000
100 000
1 800 000
150 000
3 495 000
30 000
180 000
645 000
10 700 000
50 000
677 000
1 875 000
7 085 000
1 030 000
180 000
1 264 000
127 800 000

Schváleno na zasedání ZO, 19. 12. 2006
V.1.3. Rozpočet obce – skutečnost po úpravách
V průběhu roku 2007 bylo provedeno celkem pět rozpočtových úprav.
Příjmy obce činily v roce 2007 120 919 tis. Kč a výdaje 129 501 tis. Kč.
Rozpočtové příjmy byly po úpravách rozpočtu překročeny zejména
u pronájmů nemovitostí, pozemků a vyúčtovaných služeb v areálu Průmyslové zóny František.
Výdaje v roce 2007 byly nakonec nižšší o úsporu na zimní údržbě
(mírná zima) a o neuskutečnění některých investičních akcí a přesunutí
jejich realizace na rok 2008.

Příjmy po konsolidaci
Výdaje po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů

Schválený rozpočet
v tis.Kč
127 800
127 800

ÚDAJE O MAJETKU
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
účet 013 - software
účet 018 - dl.nehmotný majetek
účet 019 - drobný dl.nehmotný majetek

Rozpočet upravený
v tis. Kč
119 377
141 312
-21 935

Stav k 1. 1. 2007
v tis. Kč
109
350
2 258
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Skutečnost
v tis.Kč
120 919
129 501
-8 582

Stav k 31. 12. 2007
v tis. Kč
109
287
2 258

2. Dlouhodobý hmotný majetek
účet 021 - stavby
účet 022 - dl. hmotný majetek
účet 028 - drobný dl.hmotný majetek
účet 031 - pozemky
účet 032 - umělecké předměty

STAV POHLEDÁVEK
Přechodné půjčky fyzickým osobám
Poskytnuté provozní zálohy – zálohy
na teplo,plyn,elektřinu
Pohledávky za rozpočtové příjmy – z neuhrazených faktur,dlužných nájmů
Jiné pohledávky

STAV ZÁVAZKŮ
Dodavatelé
Přijaté krátkodobé zálohy - zálohy na
energie a služby z pronájmů
Závazky z pracovněprávních vztahů
Zdravotní a sociální pojištění
Daně
Jiné závazky

Stav k 1. 1. 2007
v tis. Kč
312 747
9 992
3 828
29 003
56

Stav k 31. 12. 2007
v tis. Kč
348 346
10 560
3 975
29 766
56

Stav k 1. 1. 2007
v tis. Kč
76

Stav k 31. 12. 2007
v tis. Kč
76

640

736

4265

5 640

1906

2161

Stav k 1. 1. 2007
v tis. Kč
3 301

Stav k 31. 12. 2007
v tis. Kč
12 258

246

560

575
267
76
1 787

609
316
89
2094

ZŮSTATKY ÚČTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Základní běžné účty
Celkem rozpočtové prostředky

Stav k 1.1.2007
v tis. Kč
38 380
38 380

Stav k 31.12.2007
v tis. Kč
41 905
41 905

V.1.4. Finanční uzávěrka roku 2007
Na zasedání ZO 20. prosince 2007 byla schválena rozpočtová úprava,
která snížila výdaje (některé investice byly přesunuty na rok 2008) a zvýšila příjmy (příznivý výnos daní).
Hospodaření obce za rok 2007 skončilo s celkovými příjmy 121 mil. Kč
a celkovými výdaji 130 mil. Kč.
Poznámka: rozdíl pokryla obec z přebytku hospodaření z minulých
let.
68

VI. Obyvatelstvo
VI.1. Evidence obyvatelstva – stav k 1. 1. 2007
Muži
Ženy
Chlapci
Dívky
Cizinci
Celkem

1858
1858
383
328
88
4515

Nejstarší občan Horní Suché: Jakub Mirowski (1908)
Poznámka: V roce 2007 se v obci narodilo 26 chlapců a 25 dívek, zemřelo 30 mužů a 21 žen.
V naší obřadní síni se konalo 24 sňatků.
VI.2. Celostátní statistika
Od ledna do září 2007 se v České republice narodilo 86 358 dětí.
Na jednu ženu v reprodukčním věku připadalo 1,42 dítěte. Průměrný věk maminek, které v tomto období rodily, byl 29,1 roku.
Nejoblíbenější jména chlapečků byla: Jan, Jakub a Tomáš.
Nejoblíbenější jména holčiček byla: Tereza, Karolína a Natálie.
VI.3. První svatba roku 2007
2. ledna se v obřadní síni v „červené škole“ uskutečnila první svatba
roku 2007. Občanka Horní Suché Monika Marcinková si zde před místostarostou Josefem Žerdíkem a za pomoci překladatele brala Mišo Ivanovice (Srb). Oba spolu žijí dlouho a mají dvě děti. Hned na druhý den
po svatbě se celá rodina odstěhovala do Venezuely.
VI.4. Jubilanti
VI.4.1. První jubilanti roku 2007
26. ledna gratulovali místostarosta Josef Žerdík a člen KaSK Josef
Běhan prvním oslavencům roku 2007.
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Kromě písemné gratulace od starosty Ing. Jana Lipnera obdrželi oba
kytici a drobné dárky.

Paní Anděla Palichlebová

Pan Alois Siwek
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „První jubilanti“.
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VI.4.2. Další jubilantka
2. června oslavila pani Hildegarda Malyszová v banketce restaurace
„Club“ v kruhu své rodiny významné životní jubileum. Jménem kulturní
a sportovní komise jí blahopřál Josef Běhan, kronikář.

Paní Hildegarda Malyszová
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Hildegarda
Malyszová“.
VI.4.3. Říjnoví jubilanti
Místostarosta a předseda kulturní a sportovní komise Josef Žerdík
a kronikář Josef Běhan byli 19. října popřát dalším čtyřem hornosuškým
jubilantům. Byli to: Bronislav Drzewniak, Teodor Korč, Alžběta Szurmanová a Emilie Šenkyříková.

Na snímku Alžběta Szurmanová
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Říjnoví jubilanti“.
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VI.4.4. Setkání jubilantů
Na úterý 23. října pozvala kulturní a sportovní komise pod vedením
místostarosty Josefa Žerdíka do sálu Dělnického domu všechny jubilanty
roku 2007.

Pozvánka
Na myšlenku pozvat všechny, kteří oslavili v příslušném roce šedesátku, pak o pět let více, od devadesátky každý rok, přišel bývalý místostarosta a současný zastupitel pan Rudolf Moldrzyk. Zvány jsou také manželské
páry, které oslavily zlatou nebo diamantovou svatbu.

Při příchodu se jubilanti zapsali do pamětní knihy a děti je obdarovaly
drobnými dárky
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Sál byl plný spokojených jubilantů

Setkání zahájil starosta obce Ing.Jan Lipner

Ing.Jan Lipner (první zleva) pronesl za přítomnosti místostarosty
Josefa Žerdíka (na fotografii uprostřed) slavnostní přípitek
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Moderátorem slavnostního odpoledne byl Josef Mlok Grym
Po přípitku a blahopřání dvěma manželským párům k zlaté svatbě
a jednomu páru k svatbě diamantové začal kulturní program. Vystoupila Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace
a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní
Suchá, příspěvková organizace.

Vystoupení dětí z mateřské školy
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Vystoupení dětí z mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Dále v programu vystoupili žáci obou základních škol.
Kulturní část programu zakončili umělci ostravských a opavských divadel ukázkami ze světových oper a operet, také ukázkami tanců některých evropských národů.

Taneční ukázka z Řecka
Na stolech byl pro každého oslavence připraven přípitek, zákusek
a káva nebo čaj, všichni dostali teplé jídlo, které připravila kuchyně Dělnického domu. Další občerstvení si mohli oslavenci zakoupit u obsluhy.
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V závěru si někteří oslavenci za doprovodu
hudby Oty Hrabiece s chutí zatančili
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Setkání jubilantů“.
VI.5. Svatba
Občanka Horní Suché a knihovnice paní Anna Pilchová se 6. října provdala za pana Romana Kaperu. Svatba byla v kostele sv. Josefa
v Horní Suché.

Svatební oznámení
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VI.6. Poděkování
Na obec přišel korespondenční lístek od paní H. Zotykové, která pobývala v Orlové-Lazy ve středisku Slezské humanity. Poděkování je psané
přímo paní Šárce Malerzové a taky panu starostovi (Ing. Jan Lipner).

Kopie korespondenčního lístku
VI.7. Zemřel nejstarší občan
Ve statistice roku 2007 byl nejstarším občanem Horní Suché pan Jakub Mirowski. 28. listopadu zemřel ve věku nedožitých 100 let (100 let by
mu bylo 3. února 2008 ).
Poznámka: Poslední sňatek uzavřel Jakub Mirowski ve svých 98 letech.
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VI.8. Kombatanti
Za velmi nepříznivého počasí se sešli 8. prosince v Horní Suché v sále
Dělnického domu členové organizace polských kombatantů v ČR.
Předseda organizace, hornosušan Bronisław Firla zhodnotil rok
2007. Byli také vyznamenáni někteří členové.
Poznámka: Kombatant - příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják, příslušník polské armády nebo jejích jednotek ve 2. světové válce.
Článek “Kombatanci podzielili się opłatkiem“ - Głos Ludu 13. 12. 2007
viz příloha č.86-07.
VI.9. Naši občané jsou soutěživí
Soutěživý je i pan Alfred Lottter, bývalý předseda finančního výboru,
občan naší obce. V jednom z čísel časopisu „Zwroť“ se objevila zpráva, že
vyhrál v soutěži, která se týkala znalostí z historie regionu, kterou pořádal
uvedený časopis z pověření majitele Auto Škoda Czudek.

Alfred Lotter vpravo nahoře
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VI.10. Janina Rzyman
Paní Janina Rzyman byla od mládí až do důchodového věku spojena
s pěveckým a tanečním souborem „Suszanie“. A také s obcí, kde se narodila.

Více o Janine Rzyman v článku časopisu Zwrot - Život spojený s tancem
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Janina Rzyman
VI.11. Marie Ulrichová-Hakenová (Glázrová )
Obec si váží svých významných rodáků i jejich potomků.
Marie Glázrová, herečka, byla dcerou Dr. Glazera, význačného místního lékaře, který se mimo jiné zasloužil i o rozvoj českého školství v obci.
Marie se provdala za Eduarda Hakena, sólistu opery Národního divadla v Praze a narodila se jim dcera Marie, kterou jsme přivítali při oslavách sedmistého výročí založení obce. Byla také kmotrou a křtila knihu
o obci – ta byla tomuto výročí věnovaná.
Píšu o ní také proto, že nikdy neopomene zmínit naši vesnici jako
rodiště své maminky.
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Článek z časopisu Vlasta z 3. července 2007
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VI.12. Nezaměstnanost
V obci byla počátkem roku, stejně jako koncem roku minulého nezaměstnanost stále vysoká. Zatím co celostátně se nezaměstnanost pohybovala mírně nad 6 %, v obci překračovala začátkem roku 20 %.
Postupně došlo ke snížení nezaměstnanosti, a to proto, že v celém státě
vlastně poprvé od roku 1989 došlo k nebývalému růstu průmyslové výroby, po pracovnících byla velká poptávka a nedostatek vlastních pracovníků měl za následek velký příliv zaměstnanců ze zahraničí.
VI.12.1.Nezaměstnanost v obci v jednotlivých měsících
Měsíc
Uchazeči o zam.
EAO
nezam.
Leden
433
2071
Únor
434
2071
Březen
411
2071
Duben
392
2071
Květen
374
2071
Červen
360
2071
Červenec
368
2071
Srpen
368
2071
Září
355
2071
Říjen
347
2071
Listopad
332
2071
Prosinec
342
2071
Poznámka: EOA – ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
VI.12.2. Nezaměstnanost v regionu v jednotlivých
měsících – pro porovnání
Leden % nezam.
Únor % nezam.
Bohumínský
13,7
13,4
Havířovský
17,0
16,8
Karvinský
19,1
18,6
Orlovský
18,0
17,5
Těšínský
18,7
16,2
Bohumínský

Březen
12,9

Duben
12,2
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%
20,9
21,0
19,8
18,9
18,1
17,4
17,8
17,8
17,1
16,8
16,0
16,5

Havířovský
Karvinský
Orlovský
Těšínský

16,3
18,0
17,2
15,6

15,9
17,4
16,8
14,7

Bohumínský
Havířovský
Karvinský
Orlovský
Těšínský

Květen
11,4
15,4
17,3
16,6
14,1

Červen
11,2
15,2
17,1
16,3
13,7

Bohumínský
Havířovský
Karvinský
Orlovský
Těšínský

Červenec
11,1
15,3
17,1
16,1
13,7

Srpen
10,9
15,3
16,7
15,7
13,5

Bohumínský
Havířovský
Karvinský
Orlovský
Těšínský

Září
10,7
15,0
16,4
14,9
12,7

Říjen
10,0
14,4
15,5
14,1
11,6

Bohumínský
Havířovský
Karvinský
Orlovský
Těšínský

Listopad
10,2
13,9
15,2
13,7
11,3

Prosinec
10,4
14,0
15,5
13,9
11,5
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VI.13. Mzda
V.13.1. Průměrná mzda v roce 2007
Průměrná měsíční mzda v roce 2007 vzrostla o 1485 ve srovnání s rokem 2006 na 21 692 Kč.
V jednotlivých resortech byly měsíční průměrné mzdy v Kč tyto:
Resort
Průměrná mzda
Finančnictví
41 541
El., plyn, voda
28 156
Těžba ner. sur.
25 917
Veřejná správa
a obrana
24 636
Podnikání v
nemovitostech
24 013
Doprava, spoje
23 173
Stavebnictví
21 956
Obchod s motorovými
vozidly
21 875
Zpracovatelský
průmysl
20 424
Zdravotnictví
19 916
Vzdělávání
19 429
Sociální služby
17 867
Chov ryb
17 370
Zemědělství,
lesnictví
16 357
Ubytování
a stravování
15 529
VI.13.2. Platy podle regionů
Region
Průměrná mzda
Praha
26 809
Středočeský kraj
21 628
Moravskoslezský kraj 20 069
Plzeňský kraj
20 046
Jihomoravský kraj
19 879
Ústecký kraj
19 569
Liberecký kraj
9 498
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Přírůstek proti r. 2006
+1835
+1825
+ 1727
+ 1740
+1540
+1363
+1699
+1838
+1412
+895
+1072
+1298
+534
+1515
+1479
Přírůstek proti r. 2006
+1529
+1816
+1379
+1315
+1524
+1472
+1379

Jihočeský kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj

19 113
18 964
18 760
18 601
18 594
18 508
18 139

+1381
+1343
+1374
+1288
+1325
+1420
+1141

Poznámka: V průměrné mzdě jsou započítány mzdy všech, tedy i manažerů a vedoucích pracovníků. Jejich příjmy neúměrně zvedají průměr.
Skutečnou výši příjmů by vyjádřily pouze průměry jednotlivých zaměstnaneckých kategorií. Průměrných měsíčních příjmů, tak jak jsou uvedeny v tabulce, nedosahují podle údajů Českého statistického ústavu dvě
třetiny zaměstnanců.
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VII. Průmysl
VII.1. Důl Dukla skončil
10. ledna byl na Dole Dukla v Havířově – Suché vytěžen symbolický
poslední vozík uhlí. Uzavřela se tak více než sto let trvající těžba.
Článek „Dukla vydala poslední vozík uhlí“ - Horník 11. 1. 2007 viz
příloha č.24-07.
VII.2. PZF
VII.2.1. Chystají se do Horní Suché
O výrobu v Průmyslové zóně František, která se nachází v areálu
bývalého Dolu František, je stále větší zájem. Nyní je na spadnutí podpis
smlouvy s irským investorem, který by zde rád vyráběl různé nádobky
pro farmaceutický průmysl a kosmetiku. Náš starosta Ing. Jan Lipner
k tomu poznamenal: „Jedná se o specializovanou výrobu, která by nabídla
pracovní příležitost okolo padesáti lidí. „Vždy jsme chtěli v naší průmyslové zóně umístit lehký průmysl. Toto řešení se nám zdá ideální. Jednání
s Iry jsou velmi rychlá a přímočará, jelikož ředitel firmy je také majitel.
V tuto chvíli doufám, že ho neodradí zdlouhavá jednání, která musí bezpodmínečně absolvovat“. Irové už vyrábějí v Německu. Stejná produkce
z Horní Suché má být určena pro východní trhy.

Ředitel Innovaplastu Ing. Golasowski s některými zaměstnanci
před novou halou v PZF
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Ing. Jan Lipner a zaměstnankyně Innovaplastu u nové haly v PZF
VII.2.2. Hodnocení PZF Moravskoslezským krajem
K nejvýznamnějším projektům patří průmyslové zóny, kvalitní lidský
potenciál a také nabídka tzv. brownfields – (starých průmyslových areálů
po regeneraci). V tomto směru patří region k nejúspěšnějším v republice.
Příkladným využitím brownfields může být bývalý areál Dolu František
v Horní Suché, kde funguje 17 firem zejména z oblasti lehkého průmyslu
a stavebnictví. Jedenáct z nich už dnes vyrábí. Daří se tím, m.j. mírnit vysokou nezaměstnanost v regionu. Lokalita bývalého černouhelného Dolu
František má podporu Moravskoslezského kraje a Operačního programu
Průmysl a podnikání - Programu Reality. Areál byl přeměněn na průmyslovou zónu s podnikatelským inkubátorem a v současné době se v něm
staví nová hala. Hodnota díla je téměř 200 milionů korun.
VII.3. Koeling s. r. o.
Sídlo firmy: Ulice Těrlická č.p.1296, Horní Suchá.
Činnost: Technická a obchodní kancelář. Nosnou činností firmy byly dodávky kvalitních prvků elektro pro průmyslovou automatizaci od renomovaných výrobců. Klientům nabízeli vždy alternativní produkty s odpovídající cenovou úrovní. Komponenty nakupovali přímo od výrobců,
takže byl zkrácen distribuční řetězec. Prvky elektro především pro průmyslové použití dodávali pro zákazníky již od roku 1991. V roce 2001
proběhla právní transformace firmy do formy společnosti s ručením
omezeným a zároveň otevřeli technickou a prodejní kancelář ve vlastních
prostorech.
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Sídlo technické a obchodní kanceláře firmy
VII.4. Výčet firem
Konstatuji, že další firmy existovaly a vyráběly dál. Na příklad:
VII.4.1. MABO TRADE s. r. o.
Sídlo firmy: Na Františku 1374/1, Horní suchá.
Činnost: Český výrobce matrací. Široká nabídka matrací s použitím nových materiálů. Standardní i atypické rozměry. Řezání PUR pěny (desky,
profily, válce, akustické izolace apod.) Výroba recyklované PUR pěny.
Prodej po celé ČR.
V roce 1996 založili firmu MABO jako obchodní firmu zaměřenou
na materiál pro čalounickou výrobu a matrace. O dva roky později rozšířili své aktivity o vlastní výrobu matrací. Současná výroba probíhá v moderním provozu s využitím nejnovější techniky a s použitím nejnovějších
materiálů, tím byli schopni dosáhnout velmi vysoké kvality výrobků. Neustále pracovali na zdokonalování výroby a nabízených služeb při zachování ekologicky šetrných postupů.
VII.4.2. EKO - KOTLE a regulace, s. r. o.
Sídlo firmy: ulice Na Stavech 881/2, Horní Suchá.
Činnost: Firma se zabývala prodejem a montáží automatických litinových
kotlů, kotlů na biopaliva (odpad z dřevovýroby, hoblovky, piliny, štěpka,
obilniny a zrní), prodejem regulací pro automatické kotle, solární ohřevy,
kotelny, prodejem náhradních dílů pro výše uvedené, prodejem spalovače
sazí SADPAL. Vše velko i maloobchod.
VII.4.3. Lichtgitter CZ spol. s r. o.,
Sídlo firmy: ulice U Lékárny č.p.1, Horní Suchá.
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Činnost: Odporově svařované rošty, lisované podlahové rošty, rošty
z kompozitních materiálů, schodišťové stupně, spirálová schodiště, zakrytí transformátorových jímek - pro zakrytí těchto jímek vyvinula společnost Lichtgitter speciální typ panelů, upevňovací prvky - dodávala firma
Lichtgitter CZ pro všechny typy roštů a pro všechny běžně dodávané a navrhované typy profilů nosných konstrukcí.
VII.4.4. Rexia trade s. r. o.
Sídlo firmy: ulice Centrum č.p. 130, Horní Suchá.
Činnost: Výroba ponožek. Objemem výroby se sice firma řadila mezi menší výrobce, ale přesto si získala řadu stálých a spokojených odběratelů ze
všech oblastí ČR.
VII.4.5. BIEDRAX s.r.o.
Sídlo firmy: ulice Přímá č.p. 940/11, Horní Suchá.
Činnost: Bezšroubový policový regálový systém a paletový regálový systém pro sklady, archívy, spisovny, knihovny, učebny, dílny a prodejny.
Zdarma k regálům poskytovala poradenství, vyměření skladovací plochy
a uspořádání regálů.
VII.4.6. CAMION s. r. o.
Sídlo firmy: ulice Černá cesta č.p. 933, Horní Suchá.
Činnost: Výroba a oprava autoplachet na všechny typy nákladních automobilů, potisk autoplachet, výroba nosných konstrukcí na autoplachty. Dále se
firma zabývala výrobou reklamních nafukovacích objektů, výrobou reklamních plachet včetně reklamních potisků a výrobou nafukovacích atrakcí.
VII.4.7. Befra Electronic s.r.o.
Sídlo firmy: ulice K Prádlu č.p. 858, Horní Suchá.
Činnost: Výrobní technologie – ruční osazování desek plošných spojů, automatické osazování desek plošných spojů, testování desek plošných spojů,
výroba desek plošných spojů, pájení desek plošných spojů.
VII.4.8. SWP Trading a.s.
Sídlo firmy: Na Františku 1370/5, Horní Suchá.
Činnost: Výroba bioetanolu.
Poznámka: Lhůtu k dokončení celé stavby prodloužil stavební úřad
do 31. 12. 2010.
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VIII. Investiční akce a rekonstrukce
VIII.1. Investiční akce a rekonstrukce financované obcí
VIII.1.1. Investiční akce - přehled
V první polovině roku 2007 se podařilo ukončit stavby,které byly zahájeny již loni nebo ještě dříve, jako např. půdní vestavba - Základní škola
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.

Půdní vestavba PZŠ1
Byly to zejména:
a) Rekonstrukce správní budovy v areálu Průmyslové zóny František, (stavební úpravy západního křídla budovy č.p. 1370), která je první
akcí obce spolufinancovanou z fondů Evropské unie – celkový náklad byl
22 400 000 Kč a v roce 2007 v ní, kromě správy areálu, sídlilo pět dalších
firem. Nejvyšší patro si objednala společnost, která si vyřizovala stavební
povolení pro stavbu závodu na výrobu bioetanolu. Rekonstrukci provedla
firma VAPES CE, spol. s r. o. Horní Suchá.
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Rekonstrukce správní budovy v PZF

Zateplování správní budova v PZF
Další fotografie: Kronika 2009 – fotogalerie na CD: „Rekonstrukce
správní budovy“.

Dokončení rekonstrukce správní budovy v PZF1
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Dokončení rekonstrukce správní budovy“.
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Poznámka: O správní budově viz kapitola VII.2.
b)Půdní vestavba - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace. Tato akce za 12
mil.Kč se prováděla při plném provozu a všichni žáci, včetně těch, kteří
ještě v minulém školním roce chodili do tzv.“červené školy“, č.p. 2 na ulici
Sportovní, zde zahájili nový školní rok 2007/2008.

Půdní vestavba PZŠ2
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Půdní vestavba
PZŠ“.
c) Rekonstrukce rozvodů elektřiny – Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
Provedla firma Beskydská stavební, a. s. Třinec nákladem 2 900 000 Kč.
d) Prodloužení místní komunikace ul. Soustředěná. vybudování této
komunikace včetně infrastruktury (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, atd.) stálo 6 mil. Kč.
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Ulice Soustředěná – fotografováno z ulice Průjezdní
e) Rekonstrukce objektu č.p, 924 (bývalý Dům chovatelů) a současně
prováděná oprava fasády Dělnického domu za 3 mil. Kč změnila k lepšímu tvář komplexu budov v centru obce.
Poznámka: Tato akce po vyřešení majetkových vztahů a kanalizace
bude pokračovat opravou terasy ve dvoře Dělnického domu.
f) Vodovod na ul. Na Koutech a ul. Volontérské – II. Etapa v hodnotě 3 900 000 Kč (firma JUBAR, spol. s r. o. Stonava).
g) Odbočka z ul. Hornosušská k rodinnému domu č.p.21.
h) Nová střecha školní kuchyně a jídelny – Základní škola a mateřská
škola Horní Suchá, příspěvková organizace-provedla firma Sidostavby.

Střecha školní jídelny-stav 10. listopadu 2007
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i) Sportoviště – Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace.
j) Rekonstrukce bývalé mateřské školy na ul. Vnitřní na Domov seniorů.
k) Revitalizace sídliště Chrost. Předpokládané náklady jsou ve výši
10 000 000 Kč. Z této částky firma Jankostav, spol. s r. o. Ostrava prostavěla v roce 2007 6 000 000 Kč.
l.) Chodník ulice Sportovní – ulice Pěší.

Chodník ulice Pěší - Sportovní
m) Izolace základů katolického kostela.

Sonda u zdi kostela
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Další fotografie: kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Sonda u zdi kostela“.
Poznámka: Práce prováděla firma Velk s. r. o. Pracovali zde i občané na VPP (veřejně prospěšné práce) pod vedením Ing. Wdóvky.
n) Asfaltový povrch na ulici Chrost.
o) Bourací práce na Domově seniorů – znovu zde pracovali občané
na VPP.

Bourací práce na Domově seniorů

Kontrolní den na stavbě Domova seniorů – zleva-Mária Sládečkováinvestorka, Ing. Wdówka – vedoucí zaměstnanec obce, Ing. Sabelaprojektant
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Poznámka: Veřejně prospěšné práce - jedná se o časově omezené pracovní příležitosti financované úřadem práce, spočívající zejména v údržbě veřejného prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací
nebo jiných obdobných činnostech. Mezi jiné obdobné činnosti patří např.
práce osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné charitativní práce, sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských
zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení.
Poznámka: Pro obec to mimo jiné znamenalo značnou finanční úsporu.
VIII.1.2. Jeden z kontrolních dnů v PZF
27. února proběhl v Průmyslové zóně František kontrolní den. Firma
VAPES.CE, která má sídlo v obci v bývalém kinosále na ulici Stonavské
a jejíž majitelem je pan Ladislav Čečotka, zde provádí přestavbu západního křídla bývalé správní budovy.

Na fotografii je zachyceno zateplování správní budovy
Stejná firma zde provedla přestavbu budovy bývalého zdravotního
střediska na byty. Všechny byty, celkem osm, byly k 27. únoru přidělené
a obydlené.
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Na fotografii je přestavěná budova bývalého
zdravotního střediska na byty
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zateplování bývalého zdravotního střediska“.
Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Kontrolní den
v PZF 27.2.07“.
Poznámka: Kontrolní den v PZF probíhal každý týden.
VIII.1.3. Můstek přes Sušanku
Firma VAPES CE zahájila 2. dubna likvidaci starého a stavbu nového můstku – lávky – přes Sušanku na chodníku od OÚ k Pizzerii. Celkový
náklad rekonstrukce byl 250 000 Kč.

Hotové dílo (vpravo starý můstek)
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Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Můstek přes
Sušanku“.
VIII.1.4. Kolaudace správní budovy
22. června proběhla kolaudace bývalé správní budovy v areálu Průmyslové zóny František.
Budova byla uvnitř přestavěna tak, aby vyhovovala budoucímu využití, tj. aby v ní mohly mít sklady a kanceláře podnikatelské subjekty.
Přestavbu provedla firma VAPES CE.
Veškeré náklady hradila zatím obec, později by část nákladů měla být
hrazena z již přislíbených fondů EU.

Na forografii: Viktor Zachník (HZS), p. Mária Sládečková
(investorka), p. Martin Micka – vpravo (stavební úřad)

Kolaudace západního křídla správní budovy v PZF; zprava: Ing. Petr
Chlebik – projektant, Mária Sládečková – investorka, Viktor
Kachník – HZS, Libor Pristáš – novinář
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Budoucí výrobní prostory firmy „KALA“
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Kolaudace
správní budovy v PZF“.
Článek o PZF “Nowe oblize Franciszka“ - Głos Ludu 13. 1. 2007 viz
příloha č.23-07.
Článek „Co nového v Průmyslové zóně František“ - Informátor
č. 6/2007 viz příloha č.28-07.
VIII.1.5. Průmyslová hala
V Průmyslové zóně František staví ostravská firma Tchas, spol.s.r.o.
průmyslovou halu o ploše 2000 m2.

Nová průmyslová hala v PZF – betonování základů
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Nová průmyslová hala v PZF – základy“.
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Ocelová konstrukce průmyslové haly

Fotografie dokumentují stav výstavby 17. 10. 2007
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Předání nové haly v PZF
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Průmyslová
hala“.
Článek “Nowe życie nad wyrobiskami” - Horník 18. 10. 2007 viz příloha č.35-07.
Článek „Horní Suchá rozšířila svou zónu“ - Havířovsko 3. 7. 2007
viz příloha č.56-07.
Článek „Průmyslová zóna v areálu bývalého Dolu František v Horní
Suché se začíná rýsovat“ - Horník 10. 10. 2007 viz příloha č.64-07.
VIII.1.6. Izolace a odvodnění základů kostela
Obec se finančně podílela na provedení svislé izolace a odvodnění základů kostela částkou 500 000 Kč. Práce provedla firma Velk.

Fotografie dokládá stav prací 8. září 2007
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Odvodnění základů kostela-základy nekopírují obvodové zdi

Odvodnění základů kostela-pod schody se našly náhrobky
Kostel stojí v místech, kde býval kdysi hřbitov.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Izolace základů
kostela“.
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VIII.1.7. Čekárna ČD
Obec finančně dotovala opravu čekáren na nádraží Českých drah
v Horní Suché částkou 115 000 Kč. Stavbu provedla Správa dopravních
cest. Celková cena díla byla 400 000 Kč.

Fotografie dokumentuje stav prací 17. října 2007
malá čekárna směr Český Těšín

Oprava čekáren ČD-kontrolní den-rada obce-druhý zleva Ing. Petr
Chlebik, vedle Ing. Karol Siwek, v popředí vpravo Jan Charvát
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Čekárna ČD“.
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VIII.1.8. Ulice Finská a Vnější
Další investiční akcí, kterou financovala obec byla oprava ulice Finské a ulice Vnější. Rekonstrukci provedla firma STAVIA – Silniční stavby a. s. Ostrava. Nákladem cca 10 milionů Kč.

Pokládání živičného povrchu na ulici Finské 17. října 2007

Ulice Finská
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Ulice Finská“.
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Dokončená oprava ulice Vnější – stav 18. října 2007
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Ulice Vnější“.
VIII.1.9. Revitalizace sídliště
Obec přikročila k provedení 2. etapy revitalizace sídliště Chrost. Práce
provádí firma Jankostav s. r. o. – doplňují a opravují chodníky, provedli
bezbariérovou úpravu hlavního chodníku podél ulice Těrlické (odstranili
schody), opravili pískoviště a provedli další terénní úpravy.
V úpravách bude firma pokračovat v roce 2008. Z celkové částky
10 milionů Kč bylo v roce 2007 prostavěno 6 milonů Kč.

Bezbariérová úprava chodníku podél ulice Těrlické – stav prací
18. 10. 2007 – odstraněné schodiště
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Osázení dřevinami provedla
firma Dan Kříženek Albrechtice

Úprava čekárny a chodníky na sídlišti-pohled z ulice Těrlické
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Sídliště Chrost-vnitroblok na ulici Dr. Glazera
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Revitalizace
2. etapa“.
Článek „Horní Suchá opravuje sídliště“ - Havířovsko 20. 11. 2007
viz příloha č. 83-07.
VIII.1.10. Kanalizace
Několik let trvaly přípravné práce k realizaci kanalizace a čištění odpadních vod.
Vlastní kanalizační řád byl v roce 2007 ve stadiu platného stavebního
povolení a čekal na vyhlášení dotačních programů. V roce 2007 byl operační program „Životní prostředí“ jediným schváleným programem ze
všech evropských fondů na léta 2007–2013 a to stejně až v prosinci 2007.
Poznámka: Obec se do této historicky 1. výzvy stihla zaregistrovat,
a to hned dvěma projekty:
1. odkanalizování lokality Kouty (jen toto splňovalo podmínku, že dílo
nesmí být napojeno na žádnou již provozovanou infrastrukturu)
2. zateplení základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace a Domova seniorů.
Největším problémem byl fakt, že vodárenské společnosti, které provozovaly páteřní kanalizační sběrače a centrální čistírny byly privatizovány a soukromé společnosti měly využívat veřejné prostředky bez veřejné
soutěže a to Brusel (EU) neschválil. Bez ohledu na to, jestli prostředky
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EU uvolní nebo ne, kanalizační sběrač se stavět bude a muselo se neodkladně přistoupit k projektování přípojek k jednotlivým objektům.Obec
se rozhodla, že projekční práce a inženýrskou činnost vedoucí k vydání
stavebního povolení pro připojované občany bude zajišťovat a financovat.
Občanům bylo rozesláno na 450 dotazníků, ne všichni reagovali.
VIII.1.11. Chladící zařízení
Obec nechala nainstalovat v objektu obřadní síně na hřbitově nové
chladící zařízení v celkové hodnotě 136 000 Kč. Zařízení slouží k chlazení
dočasně uložených těl.
VIII.2. Ostatní investiční akce a rekonstrukce
VIII.2.1. Novostavby
V roce 2007 započali stavebníci v katastru Obce Horní Suchá 11 novostaveb. 6 staveb rodinných domů bylo povoleno k užívání. Další 2 novostavby byly určeny k podnikání, 4 novostavby byly povoleny k užívání
pro podnikání.
VIII.2.2. Rekonstrukce
Stavebníci v tomto roce provedli 2 stavební úpravy stávajících rodinných domů. Tím vznikly v obci nové bytové jednotky. K užívání byla povolena 1 stavební úprava. Tím vznikla jedna nová bytová jednotka. Bylo
rozšířeno 7 stávajících provozoven.
VIII.2.3. Demolice
Bylo odstraněno 6 finských domků, které byly ve vlastnictví společnosti RPG Byty s. r. o. (dříve společnost OKD a. s.) a 2 nebytové objekty
určené pro podnikání.
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VIII.2.4. Pátá etapa skládky Depos a.s.

Skládka Depos – V. etapa

Skládka Depos – V. etapa
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Skládka Depos
V. etapa“.
Již roce 2004 společnost zahájila provoz kompostovací plochy A – plocha 522 m2 a zprovoznila kompostovací plochu B. Pro kompostování je
využita technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostování. Suroviny jsou kompostovány na volné zpevněné ploše za použití kolového nakladače.
Celá plocha areálu skládky byla funkčně upravena a vymezena jako
plocha sloužící nejen pro skládku tuhého komunálního odpadu, ale i pro
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umístění ostatních zařízení odpadového hospodářství. Rozšíření není určeno pro navýšení kapacity skládky TKO, ale pro možné umístění zařízení na zpracování odpadů, kompostování apod. V závazné části územního
plánu obce je stanoveno, že skládka TKO v rámci této vymezené plochy
nesmí překročit již schválenou kapacitu s rozlohou 16,6 ha.
Schválená kapacita skládky TKO s rozlohou 16,6 ha – bez technických
zařízení, kompostárny aj. – je stanovena cca do roku 2025 až 2030. V případě, že by byla využita pro jiné aktivity, než pro ukládání TKO, zmenšila
by se celková životnost skládky. Má se snižovat hmotnostní podíl odpadů
ukládaný na skládce o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, lze zatím konstatovat, že i nadále dochází k neustálému ročnímu hmotnostnímu
nárůstu odpadu ukládaného na skládce. V případě, že bude tento trend
pokračovat, bude předpokládaná životnost skládky menší.
Protože životnost skládky I.–IV. etapy se předpokládá do roku 2008,
bylo v souladu se záměry firmy Depos navrženo její rozšíření. Skládka
bude využita nejen pro skládku TKO, ale bude sloužit i pro kompostování
a předpokládá se realizace dalších zařízení na zpracování odpadů. Skládka je povolena na dobu neurčitou. V rámci areálu skládky se nacházela
kompostovací plocha s platností do 31. 8. 2009. Záměrem firmy Depos
bylo postupně zrealizovat ucelený komplex skládky se zpracovatelským
závodem odpadů, kde kromě ukládání TKO je počítáno s účelovou separací odpadů, havarijní plochou pro identifikovaný odpad N (nebezpečný
odpad), s recyklací stavebního odpadu, se zpracováním odpadů ze zeleně
kompostováním, se zpracovatelskou linkou na sodifikaci (stabilizaci) kalů
a dalším technickým zařízením.
Předpokládaný celkový objem uloženého odpadu = cca 3,0 mil. m3.
Skládka bude i nadále realizována po etapách. Rozsah a časová posloupnost jednotlivých etap v rámci navrhované plochy bude upřesňován
na základě vzniklých potřeb. Kolem skládky TKO bylo vymezeno ochranné pásmo. Ochranné pásmo bylo stanoveno 30–200m od vnějšího okraje
skládky, která byla již vymezena v rozsahu předpokládaného rozšíření
dle záměrů firmy Depos a. s. Kromě likvidace TKO je v obci prováděn
i sběru tříděného odpadu do samostatných sběrných nádob (papír, sklo,
plasty), který zůstane i nadále zachován a rozšiřován.
VIII.2.5. Výstavba kogeneračních stanic
Výstavbu kogeneračních stanic v PZF provedla firma GREN GAS.
Poznámka: Kogenerační jednotka je určená k výrobě elektrického
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proudu a tepla k instalaci např. pro kryté bazény, sportovních střediska,
domovy pro seniory, školy, obytné objekty, nákupní centra apod.

Začátek stavby kogenerační stanice v PZF
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Kogenerační
stanice“.
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IX. Zemědělství
IX.1. Stáj Václav
Stáj Václav – farma Pašůvka na ulici Zelená, Horní Suchá vznikla
jako občanské sdružení 24. 2. 1994. Majitelem je Václav Drábik, který se
zabývá chovem koní, parkurovým a drezurním ježděním.
Nabízí ustájení a výcvik koní, hyppoterapii, rehabilitaci, jízdy na koni,
vyjížďky do přírody, jezdecký areál, krytou jízdárnu. Příjemné je i posezení ve westernovém stylu. V létě je v provozu dětský koutek a gril.
Je zde možnost ubytování pro delší pobyty. V areálu je také možno
nakoupit jezdecké a westernové potřeby.

Obrázek je z parkurového skákání v areálu stáje
ze dne 2. 9. 2007 – jedné ze soutěží
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Stáj Václav“.
Největší oblibě se těšilo, kromě podívané na drezurní a skokové soutěže,
vožení dětí, výuka jízdy pro začátečníky i pokročilé, a vyjížďky do terénu.
IX.2. Zemědělská produkce
Zemědělstvím v obci se už zabývali pouze jednotlivci. Podle posledního
sčítání lidu v roce 2001 to bylo méně než 1% obyvatel obce. Byli to hlavně
Roman Siwek, dále pak pánové Šali a Szoltys.
V roce 2007 byla vysoká a kvalitní úroda, zemědělská produkce šla
na odbyt a zemědělci dostali ještě relativně vysoké dotace. Taková situace
ještě nebyla nikdy před tím.
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X. Životní prostředí
X.1. Životní podmínky v obci
Všichni jsme se domnívali, že vlivem útlumu šachet a těžkého průmyslu na severní Moravě se zlepší životní prostředí, že se lidem bude lépe
dýchat a do přírody že se vrátí živočišné druhy, které v minulosti odsud
úplně zmizely. Pravda je, že v tomto roce nebyl problém vidět množství sýkorek, potoky byly obsazeny žábami, v trávě byly ještěrky, dokonce v parku pod OÚ se objevila žluna zelená, která zde pravděpodobně zahnízdila.

Žluna zelená v parku pod OÚ – fotografie ze dne 3. 4. 2007
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Žluna zelená“.
Znečisťování ovzduší ale pokračovalo. Objevili se „staronoví“ i noví
znečisťovatelé. Největším byla firma Mittal Steel Ostrava a. s.
Exhalace a zvýšené hodnoty prachu, oxidu síry a oxidu dusíku měla
nepříznivý vliv na zdraví obyvatel, což se projevilo např. zvýšeným výskytem různých alergií.
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Mittal Steel Ostrava a. s. – ilustrační foto
X.2. Statistika
X.2.1. Český republika
Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 (částice o velikosti menší než 10 µm) byl v roce 2007 překročen na 0,7 % území České
republiky, pro 24hodinovou koncentraci PM10 na 6,3 % území, pro roční
průměrnou koncentraci NO2 na 0,08 % území a pro roční průměrnou
koncentraci benzenu na 0,02 % území. Imisní limit pro alespoň jednu
znečišťující látku byl překročen na 6,34 % území České republiky. Cílový imisní limit byl pro roční průměrné koncentrace arsenu překročen
na 0,15 % území České republiky, kadmia na 0,02 % území a benzo(a)
pyrenu na 4,9 % území. Alespoň pro jednu znečišťující látku byl cílový
imisní limit překročen na 4,92 % území České republiky (mimo troposférického ozonu).
X.2.2. Moravskoslezský kraj
Mezi významné provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší ovlivňující kvalitu ovzduší v kraji patří VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Mittal Steel Ostrava a. s.,
Dalkia Česká republika, a. s., OKD, OKK , a. s., VÍTKOVICE STEEL,
a. s., Energetika Vítkovice, a. s., ČEZ , a. s., KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o., BIOCEL , a. s., ENER GETIKA TŘINEC, a. s. Znečištění ovzduší vypouštěnými částicemi (frakcí PM10) překračovalo i nadále
imisní limity, přestože naměřené koncentrace této látky proti minulým
letům poklesly zejména vlivem příznivějších meteorologických a rozpty114

lových podmínek. Imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 byl
v roce 2007 překročen nejčastěji v Moravskoslezském kraji (Ostravsko
a Karvinsko). Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci byl
překročen na 6,3 % území (v roce 2006 na 28,5 % území). Nejzávažnější situace ve znečištění suspendovanými částicemi byla v Moravskoslezském kraji (Ostravsko-Karvinsko). Byl to důsledek toho, že v této oblasti
k dopravě a lokálním zdrojům, které byly hlavními emisními zdroji suspendovaných částic i v ostatních regionech, přistoupily i další významné
zdroje emisí částic, kterými jsou hutní průmysl a průmysl zpracování paliv. K imisnímu zatížení této oblasti přispívá rovněž regionální přenos ze
zdrojů v Polsku (silně industrializovaná oblast Katovic). Převládajícím
zdrojem emisí frakce PM2,5 (frakce prašného aerosolu < 25 µmj ) byly spalovací procesy. Výsledky měření za rok 2007 dokládají značné znečištění
na území Moravskoslezského kraje (Ostravsko-Karvinsko). Opětovně docházelo k překračování imisního limitu pro benzen především jako důsledek emisí při výrobě koksu. Cílový imisní limit pro roční průměrné koncentrace arsenu byl překročen v Ostravě. V Moravskoslezském kraji se
na znečištění kromě dopravy podílel významným způsobem hutní průmysl a průmysl zpracování paliv, zejména v Ostravě, která byla nejvíce znečištěnou lokalitou v České republice. V přehledu nejznečištěnějších lokalit
ČR suspendovanými částicemi frakce PM10 s ročním limitem 40 µg.m-3
dominují stanice Ostravy a Karvinska. Z porovnání uvedených imisních
charakteristik je zřejmé, že nejvyšší úroveň znečištění ovzduší PM10 byla
z hodnocených období v zimě 2002/2003 a dále v zimě 2005/2006, nejpříznivější imisní situace byla naopak v posledních dvou hodnocených
zimách, zejména v zimě 2006/2007.

Tabulka ukazuje znečistění ovzduší v Ostravě od zimy 2001/2002
do zimy 2007/2008
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X.3. DEPOS a. s.
X.3.1. Likvidace skládce nehrozí
Přísné podmínky EU na provoz skládek možná způsobí likvidaci
mnohých z nich.
Skládce v Horní Suché, kterou provozuje firma Depos a. s., takový
konec nehrozí. Skládka založená v roce 1995 je budována podle nejnáročnějších parametrů s ohledem na životní prostředí. Celkový objem vynaložených finančních prostředků v tomto roce se blížil 12 milionům korun.
Ročně se zde uloží přes 100 000 tun odpadu z Havířova, Horních
Bludovic, Karviné, Orlové, Petřvaldu, Stonavy, Albrechtic, Těrlicka,
Doubravy a Horní Suché.
Článek „Skládka má evropské parametry“ - Horník 18. 1. 2007
viz příloha č. 23-07.
Článek „Znaczna ulga dla środowiska“ - Głos Ludu 28. 7. 2007 viz příloha č. 69-07.
X.3.2. Den otevřených dveří
8. listopadu se přímo v areálu skládky firmy Depos, a. s., v zasedací
místnosti konal „Den otevřených dveří“.
Byli pozváni zástupci obcí, kteří s firmou spolupracují, byli přítomni
zástupci Ministerstva životního prostředí v Ostravě, krajské hygienické
stanice, Magistrátu města Havířova, OKD Rekultivace, a. s., Technických služeb Karviná. Prostřednictvím Informátoru byli pozváni i obyvatelé obce.
Nejdříve proběhla prezentace firmy Depos, a. s. Byli jsme seznámeni
se základními údaji o společnosti, s orgány společnosti, zaujala i zpráva
o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
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Prezentaci firmy provedl Miloš Kývala, ředitel společnosti (stojí vzadu),
vlevo starostka Těrlicka Mgr. Lydie Vašková

Obec Horní Suchá na akci zastupoval Ing. Jan Lipner,
starosta obce
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Přítomna byla i paní Věra Kývalová – měla na OÚ na starosti
odpadové hospodářství a životní prostředí
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Den otevřených
dveří na skládce“.
X.3.3. Základní ceník
(za uložení 1 t odpadu účtovaný firmou Depos – cena bez DPH)
Původ odpadu
Komunální odpady,
podobné odp. ze živností,
úřadů, průmyslu, původci obce a města
Komunální odpady,
podobné odp. ze živností,
úřadů, průmyslu-ostatní původci
Ojeté pneumatikynesmějí být ukládány
na skládce
BRO/BRKO (odpad zpracovaný
na kompostovací ploše)
Zemina a kameny
(k technickému zajištění skládky)
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Cena

959,30 Kč
1 386,51 Kč
4 998,00 Kč
470,05 Kč
297,50 Kč

Odpady pocházející z geologického průzkumu, těžby,
úpravy a dalšího zpracování nerostů
a z těžby a zpracování kamene
Odpady pocházející ze zemědělství, zahradnictví,
rybářství, lesnictví, myslivosti
a z výroby a zpracování potravin
Odpady pocházející ze zpracování dřeva,
výroby desek,nábytku, celulózy,
papíru a lepenky
Odpady pocházející z kožedělného, kožešnického
a textilního průmyslu
Odpady pocházející ze zpracování ropy,
čištění zemního plynu
a z pyrolytického zpracování uhlí
Odpady pocházející
z anorganických chemických procesů
Odpady pocházející z organických
chemických procesů
Odpady pocházející z výroby, zpracování, distribuce
a používání nátěrových hmot
(barev,laků a smaltů)
Odpady pocházející
z fotografického průmyslu
Odpady pocházející
z tepelných procesů
Odpady pocházející z tváření a z fyzikální
a mechanické povrchové úpravy
kovů a plastů
Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny,
filtrační materiály a ochranné oděvy
Odpady jinak neurčené
Stavební a demoliční odpady
Odpady ze zařízení
na zpracování (využívání a odstraňování)
odpadu,z čistíren odpadních vod

1 167,55 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 149,70 Kč
1 125,90 Kč
1 125,90 Kč
1 131,85 Kč
1 149,70 Kč
1 179,45 Kč

Pozn.: K základní ceně jsou při použití skládky mimo běžnou provozní dobu tj.: pondělí až pátek od 6.30 hod do 15.00 hod účtovány tyto
příplatky: podělí–pátek 5 %, sobota–neděle 10 %.
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X.3.4. Kompostovaní plochy
Společnost Depos a. s. zahájila již v roce 2004 provoz kompostovací
plochy A – plocha 522 m2 a v průběhu dalších let zprovoznila plochu B.
Pro kompostování byla využita technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostování. Suroviny byly kompostovány na volné zpevněné ploše
za použití kolového nakladače.
Do této doby odpad – posečená tráva, shrabané listí, plevele, atd. - plnil velkokapacitní kontejnery, rozmístěné v obci.
X.4. Lípa
22. listopadu přijeli profesionální hasiči z Hasičského záchranného
sboru v Havířově, aby v rámci cvičení porazili na ulici Sportovní lípu
napadenou hnilobou a jmelím. Ohrožovala svým stavem kolemjdoucí obyvatele obce i motorová vozidla.
Hasiči při akci použili i svoji techniku.

Lípa na ulici Sportovní
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Lípa“.
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XI. Sociální péče
XI.1. Pečovatelská služba
Dnem 1. 1. 2007 vstoupil v platnost zákon č.108/2006Sb. o sociálních
službách.
Tento zákon upravil podmínky pro poskytování sociálních služeb fyzickým osobám (především seniorům), které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiných osob.
V naší obci dobře fungovala dovážka obědů, v menší míře nákupy
a úklid. Až do roku 2006 tyto služby plně financovala naše obec.
Od roku 2007 si tyto služby musí občané „kupovat“ z vypláceného
příspěvku na péči. Tyto prostředky poskytoval pro naše občany Magistrát
města Havířova. Mělo to být pro občany, kteří tyto prostředky již dříve
pobírali provedeno automaticky, někteří ale o ně museli v Havířově požádat.
Pokud zjištěný zdravotní stav nezaložil, podle nového zákona, nárok
na příspěvek, mohl si zájemce o příslušné služby požádat, ale celkový náklad na ně si musel uhradit ze svých finančních prostředků.
Pro občany naší obce i nadále poskytovala sociální služby firma paní
Křibíkové.
Uvádím výběr z ceníku služeb (jsou včetně DPH)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
o vlastní osobu
85 Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně
85 Kč/hod.
Poskytnutí stravy 3× denně hlavní jídlo
140 Kč
Dovoz nebo donáška jídla
10 Kč/den
Běžný úklid a údržba domácnosti
85 Kč/hod.
Běžné nákupy a pochůzky
60 Kč/hod.
Velký nákup
100 Kč/hod.
Praní a žehlení
50 Kč/hod.
Doprovod k lékaři apod.
85 Kč/hod.
Kompletní ceník sociálních služeb pro občany Horní Suché viz příloha č.1-07.
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XI.2. Asistenční psi
V pondělí 8. července byli do dvou rodin v Horní Suché předáni dva
asistenční psi. Budou pomáhat v rodinách Vostrých a Przybylových při
zkvalitňování péče o zdravotně postižené děti.
Tyto speciálně vycvičené psy poskytla za finanční spolupráce rodin
a Obce Horní Suchá nezisková organizace Helppes.
Náklady na jednoho psa dosáhly 120 000 Kč.

Fotografie je z předání asistenčních psů
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Asistenční psi“.
XI.3. Domov seniorů
Domov seniorů bude v budově bývalé mateřské školy na ul. Vnitřní.
Srovnejme bydlení v domě s pečovatelskou službou – DPS – a v domově
seniorů – DS:
a) v DPS jsou samostatné bytové jednotky o velikosti 0+1 nebo 1+1. obyvatelé těchto bytů zde mají své soukromí, kde mohou mír svůj nábytek
a věci, na které jsou zvyklí. V roce 2007 obec evidovala 60 nevyřízených žádostí o umístění.
Obyvatelé DPS si mají možnost, tak jako ostatní obyvatelné Horní Su122

ché, objednat pečovatelskou službu. V tomto roce byla nevíce využívána dovážka obědů a nákupy, v menší míře úklid.
Poznámka: O pečovatelské službě více v kapitole XI.1.
b) Domov seniorů – DS – zajišťuje celodenní péči. V tomto zařízení je
zajištěna komplexní péče o seniory, jako je např. celodenní strava a odborná zdravotnická péče. V roce 2007 byla zpracovaná projektová dokumentace a byly započaty přípravné práce na realizaci rekonstrukce
budovy na ul. Vnitřní.
Poznámka: V únoru 2006 podala naše obec žádost o dotaci na rekonstrukci uvedeného objektu na Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci. Zůstala zatím bez odpovědi.
XII. Školství
XII.1. Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
příspěvková organizace
XII.1.1. Základní údaje
K datu 1. září pracovalo ve škole 24 pedagogických pracovníků, 8 provozních zaměstnanců a 2 vychovatelky školní družiny.
K datu 30. září bylo ve škole celkem 359 žáků, z toho na 1. stupni
186 žáků a na 2. stupni 173 žáků.
Škola měla 17 kmenových tříd a 9 odborných učeben – 2 jazykové
učebny, učebny fyziky a chemie, učebnu zeměpisu, učebnu výtvarné výchovy, učebnu hudební výchovy a 2 učebny výpočetní techniky.
Odborné učebny byly vybaveny pomůckami, téměř ve všech je audiovizuální technika – zpětné projektory, televize, videa, přehrávače CD.
Škola měla ve 2 počítačových učebnách 27 počítačů PC pro žáky a 2 počítače pro učitele.
Jedna počítačová učebna byla vybavena datavideoprojektorem.
V základní škole bylo 8 dobře pomůckami vybavených kabinetů.
Součástí školy je kromě mateřské školy i školní jídelna, která měla
11 zaměstnanců.
XII.1.2. Ples
Školní ples byl 26. ledna v prostorách Dělnického domu. Tak jako každý rok se o organizaci a zajištění postarali obětaví rodiče Sdružení rodičů
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a samozřejmě ve spolupráci se školou. Vstupenka stála 200 Kč a v ceně
byla zahrnuta večeře. Plesem provázel konferenciér, zpestřením bylo také
vystoupení tanečnice s orientálním tancem a samozřejmě bohatá tombola, která byla zajištěna dary sponzorů. K poslechu a hlavně k tanci hrála
skupina NANCY.
XII.1.3. Zápis
Zápis se konal 25. ledna od 12–17 hod. a 26. ledna od 8–12 hod.
Bylo zapsáno 48 dětí – 18 dívek a 30 chlapců. Žádostí o odklad byl
podáno 10.
Z loňských odkladů bylo 6 děti, zatím je tedy stav pro příští školní rok
2007/2008 – 44 žáků.

Na fotografii je budoucí prvňáček - Tomáš Nový
Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zápis česká ZŠ
25.-26.1.07“
XII.1.4. Den otevřených dveří
Učitelé a žáci základní školy připravili na 25. května pro všechny rodiče, známé a přátele školy „Den otevřených dveří“.
Všichni zájemci viděli školu tak, jak vypadá denně při vyučování.
Navíc žáci připravili své práce z různých oborů, literární a výtvarné.
Také se bylo možno seznámit s úspěchy žáků školy.
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Mezi návštěvníky byli i žáci a učitelé polské školy.
Akce se za obec zúčastnil místostarosta Josef Žerdík.

Děti předvedly i své muzikantské dovednosti

Žáci polské školy na návštěvě
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Den otevřených
dveří“.
XII.1.5. Radovánky
Žáci pod vedením svých učitelů připravili pro rodiče a příznivce školní radovánky na hřišti školy 26. května.
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Všechny děti šly v průvodu, který začal u mateřské školy na ulici Stavební a skončil na hřišti.
Ihned začal sportovně laděný program, na němž se zúčastnily jak děti
základní školy tak mateřské školy.
Na závěr zazpíval všem zpěvák David Spilka, který v televizní soutěži „Česko hledá SuperStar“ obsadil druhé místo.

V čele průvodu šla Hasičanka

Nejdříve vystoupily mažoretky a líbily se…
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David Spilka
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Radovánky ZŠ“.
Článek“Školní radovánky“-Informátor č.6/2007 viz příloha č.28-07.
XII.1.6. Mladý zahrádkář
Český zahrádkářský svaz Karviná uspořádal 26. května okresní kolo
soutěže Mladý zahrádkář. Výhercem okresního kola se stala Agáta Mrózková, žákyně 6. A třídy základní školy. Toto umístění jí dalo právo zúčastnit se celostátního kola pořádaného Českým zahrádkářským svazem
Praha 15.–17. června v Kroměříži.
V letošním roce se pořádal již 20. ročník této soutěže. Agáta Mrózková po umístění na 1. místě v okresní soutěži reprezentovala náš okres
Karviná v celostátním kole, kde rovněž získala zlatou medaili (1. místo)
ve své kategorii.

Vítězná Agáta Mrózková přebírá zlatou medaili
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Další fotografie a dopisy Českého zahrádkářského svazu: Kronika
2007 – fotogalerie na CD: „Mladý zahrádkář“.
Článek „Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář“ - Informátor
č. 7/2007 viz příloha č. 60-07.
XII.1.7. Den dětí
Učitelé a žáci naší základní školy oslavili Den dětí 1. června na stadionu TJ DF pohybem. Soutěžili v různých dovednostních soutěžích, sportovali – hráli fotbal, volejbal, vybíjenou, tenis, atd.
Na konci sportovního výkonu je čekala sladká odměna a také svačina – párek.

Už před zápasem se pilně trénovalo

Občerstvení chutnalo
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD:“Den dětí“.
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XII.1.8. Žáci školy v Anglii
Učitelka školy Mgr. Taťána Nadymáčková, prostřednictvím agentury Student Agency, uspořádala 7. června pro třináct žáků 7.–9. třídy jazykově poznávací zájezd do přímořského města Hastings v Anglii.
Žáci byli ubytováni v anglických rodinách. Dopolední program věnovali výuce angličtiny v jazykové škole, odpoledne pořádali výlety – v Londýně je nejvíce nadchlo muzeum voskových figurín Madame Tussaud.
V okolí Londýna navštívili Brighton, R ye, Dover a Cantenburry.
XII.1.9. Zahájení školního roku 2007–2008
Školní rok začal v pondělí 3. září. Nejvíce očekávání projevovali ti,
kteří šli do školy poprvé, většinou za doprovodu rodičů nebo prarodičů.

Prvňáčci
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Obec na zahájení školního roku zastupoval Ing. Jan Lipner, starosta obce
(na snímku vpravo, vlevo je PaeDdr. Jaromír Zelníček, ředitel školy)

Na dopravní situaci před školou dohlížela policejní hlídka z našeho
oddělení Policie ČR
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Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zahájení školního roku“.
Do první třídy nastoupilo 40 dětí, jejich třídními učitelkami byly
Mgr. Vladimíra Straková a Mgr.Lucie Šumpichová.
Od tohoto školního roku se v 1. a 6. ročníku se ve škole začalo vyučovat podle rámcových vzdělávacích programů, ten náš se jmenoval „V Evropě se neztratíme“.
Článek „Škola: největší změny čekají prvňáky a šesťáky“ - Právo
3. 9. 2007 viz příloha č. 72-07.
XII.1.10. Lampionový průvod
Obě základní školy uspořádaly 24. října pod záštitou sdružení rodičů
a matice školské pro žáky lampionový průvod.
Do kroku vyhrávala Hasičanka. Po bezpečnostní stránce akci zajišťovala Policie ČR – obvodní oddělení Horní Suchá.
Průvod vyšel od základní školy zadem od hřiště. Na silnici se připojila
škola s polským jazykem vyučovacím. Průvod končil u hasičské zbrojnice.
Po krátkém projevu, v němž PaedDr. Jaromír Zelníček, ředitel školy
připomněl blížící se výročí vzniku republiky – Den samostatnosti - se rozhořela připravená vatra.
Žáci dostali občerstvení, rodiče a další účastníci měli možnost si občerstvení zakoupit.

Rodiče a žáci na shromaždišti u školního hřiště
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Čelo lampiónového průvodu

Občerstvení v sychravém počasí přišlo k duhu
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Lampionový
průvod“.
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XII.1.11. Výstava
10. prosince 2007 proběhla za účasti starosty obce Ing. Jana Lipnera
vernisáž výstavy, kterou v prostorách sálu Dělnického domu připravili
žáci a učitelé Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková
organizace a Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
Kromě výtvarných prací se žáci pochlubili svými sportovními i výukovými výsledky. Promítáno bylo i video o naší obci, které vytvořili žáci
školy.

Sportovní výsledky
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Výstava“.
XII.1.12. Mateřská škola
Mateřská škola je součástí základní školy. V roce 2007 MŠ pokračovala v práci podle vlastního vzdělávacího programu „ Hrajeme si s balónky a poznáváme svět“, který byl obměňován a aktualizován a vychází
nadále ze zásad podporující zdraví. Všechny třídy pracovaly podle
vlastního třídního vzdělávacího programu.
V MŠ pracovalo v tomto roce 8 pedagogických pracovnic, 2 správní
pracovnice a 1 pomocná kuchařka.
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Třídy byly vybaveny dalším novým nábytkem z masívního dřeva
a část starého nábytku byla opravena. Zakoupena byla automatická pračka,televize a DVD. Na vánoce děti dostaly nové stavebnice, lego, vláčkodráhy, autodráhy, panenky, puzzle, skládačky, pomůcky, didaktické hry,
knihy a výtvarné potřeby.
V MŠ byly otevřeny 4 třídy s celkovým počtem 96 dětí.
XII.2. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
XII.2.1. Barevná škola – Kolorowa szkola
Kromě jiného: třídy 1. a 6. začaly s realizací školního plánu výuky,
který pojmenovali „Barevná škola“. To proto, že chtěli, aby ve škole bylo
barevně a to doslovně, aby bylo lépe, aby se zlepšila atmosféra školy.
V současné době škola moc „kolorova“ není, je to otázka financí.
XII.2.2. Noworoczne „Jasełka“
Akce se stává pomalu tradiční. Na rozdíl od předsvátečního shonu,
čas po Novém roce je klidnější.
Aula školy byla plná dětí, rodičů a prarodičů. Všem se líbilo, jak žáci
pojali téma božího narození.
Článek „Noworoczne Jasełka“ - Głos Ludu 6. 1. 2007 viz příloha
č. 26-07.
XII.2.3. Zápis
8. února proběhl zápis na základní škole s polským jazykem vyučovacím. Pro školní rok 2007/2008 bylo zapsáno 5 žáků, nebyla podaná
žádná žádost o odklad.
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Na fotografii je budoucí prvňáček Karolinka Žyla,
její rodiče a paní učitelka Mgr. Renata Rzyman
Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zápis polská
ZŠ 8. 2. 07“
XII.2.4. Festyn
Škola uspořádala 9. června pro děti, rodiče a příznivce radovánky
v prostorách hasičské zbrojnice.
Děti připravily pod vedením svých učitelů – především učitelek – pohádkový program, v němž vystoupil i ředitel školy Mgr. Bohdan Prymus.

Připravená místa pro rodiče a návštěvníky byla zaplněna
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Děti z mateřské školy
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Radovánky
PZŠ“.
XII.2.5. W Ogrodzie Działkowca
V pátek 22. června odpoledne se sešli v zahradě u Domu zahrádkářů
rodiče, prarodiče, tety a strýčkové, představitelé MS PZKO a Klubu žen
s předškoláky, aby se společně rozloučili se školním rokem v mateřské škole a hlavně s nejstaršími dětmi, budoucími prvňáčky.

Děti při vystoupení
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Článek „Ognisko“ viz příloha č.74-07.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Ognisko“.
XII.2.6. Zahájení školního roku 2007-2008
Školní rok začal v pondělí 3. září.

Žáci se dostavili do školy před osmou hodinou ranní, ti nejmenší
za doprovodu rodičů

Obec na zahájení zastupoval Josef Žerdík, místostarosta-na snímku
vpravo, vlevo je Mgr. Bohdan Prymus, ředitel školy
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Uvítání pěti prvňáčků bylo slavnostní
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zahájení školního roku“.
Školní rok 2007-2008 je pro základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace velmi
významný. Poprvé se totiž dostaly všechny součásti školy, tj. mateřská
škola a oba stupně základní školy pod jednu střechu v tzv. „žluté budově“.
Mateřskou školu navštěvovalo 33 dětí a škola musela otevřít druhé
oddělení. Proto se ředitelna přestěhovala do prvního poschodí.
XII.2.7. Výstava
Text viz „Výstava“ v kapitole Základní škola a mateřská škola Horní
Suchá, příspěvková organizace.

Naše škola
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Výstava“.
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XII.3. Základní umělecká škola
Ředitelkou Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně
byla hornosušanka Renata Wdówková.
Ve spolupráci s obcí se jí podařilo otevřít pobočku ZUŠ v naší obci.
Sídlo měla v „červené škole“ a vyučovaly se především hudební obory:
hra na housle, hra na klavír, hra na „klávesy“, hra na zobcové flétny,
hra na kytaru a hra na klarinet. K výhodám výuky také, kromě toho, že
zájemci nemusí do školy zajíždět do Českého Těšína, patří to, že škola žákům hudební nástroje půjčuje.
Školu navštěvovalo celkem 41 žáků.
Obyvatelé naší obce se s výsledky práce žáků školy mohli seznámit
při jejich vystoupeních, např. při příležitosti vítání občánků, při oslavách
MDŽ nebo při obecním plese.
XII.3.1. Školné v roce 2007
Obor
hudební / muzyka
taneční / taniec
literárně-dramatický
výtvarný / plastyka
skupinka
dospělí (pracující)

měsíčně
Kč 235,Kč 130,Kč 120,Kč 160,Kč 205,Kč 500,-

pololetně
Kč 1 175,Kč 650,Kč 600,Kč 800,Kč 1 025,Kč 2 500,-

XIII. Obchod a služby
XIII.1. Housky až domů
Už více než rok mohou občané Horní Suché využívat pojízdné prodejny. Majitel pekárny v polském Jastrzębiu-Zdroju přišel na to, že jak
po polské straně tak i po naší straně hranice jsou vesnice, které mají daleko do obchodu.
Nejvíce jdou na odbyt housky, chléb, klobásy, mléčné výrobky, šťávy
a minerální vody. Alkohol se neprodává!
Článek „Bułeczki prosto do domu“ - Głos Ludu 27. 2. 2007 viz příloha
č.17-07.
Článek „Polští obchodníci oživili pojízdné prodejny, zákazníků mají
dostatek“ - Havířovský deník 12. 6. 2007 viz příloha č.43-07.
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XIII.2. Průměrné ceny
XIII.2.1. Cenový skok
Inflace v listopadu 2007 vzrostla meziročně o pět procent, což je nejvíce od srpna 2001. Růst cen mají na svědomí hlavně dražší potraviny,
meziročně zdražily o jedenáct procent, pečivo v některých obchodech
o 18 procent i více. Dvouciferný růst u potravin byl zaznamenán v ČR
naposledy v roce 1996. V říjnu byl růst cen čtyři procenta, v září 2,8 procenta. Inflace tak rostla skokem, analytici ale většinou předpovídali, že
ještě rozhodně není na vrcholu.

Během roku 2007 nejvíce zdražilo polotučné mléko, a to téměř o 40 procent. Dražší byly i cigarety. Za ty musel kuřák zaplatit skoro o třetinu více
než v roce 2006. Byl to nejvyšší meziroční růst cen od ledna 2002. Některé potraviny byly v Česku už dražší než v sousedních zemích, dokonce
byly dražší než v Německu, kde jsou průměrné mzdy trojnásobně vyšší.
Češi tak pociťují zdražení potravin citelněji než Němci. Asi nejvíce byly
v těchto dnech na tapetě ceny másla, mléka a sýrů. A v této souvislosti
mnozí připomínali, že zatímco před prázdninami se čtvrtka másla prodávala za dvacet korun, v listopadu jsme zaplatili dvakrát tolik. Obchodníci
si s předstihem započítali do cen od 1. ledna 2008 připravované zvýšení
DPH z 5 % na 9 %.
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XIII.2.2. Průměrné ceny potravin v obchodech v obci
v listopadu 2007 – porovnání s listopadem 2006
1 kg banány
1 ks květák
1 kg česnek sadbový
1 kg česnek
1 kg brambory
1 kg hroznové víno
1 ks kiwi
1 kg cibule
1 kg rajská jablíčka
1 kg mrkev
1 kg jablka
1 kg citrony
1/2 l pivo 10°
1/2 l pivo 12°
1 kg mouka hladká
1 kg cukr kostkový
1 ks vajíčko
1 ks rohlík
3 ks tavený sýr se šunkou
1 l mléko polotučné
1 kg vepřová kýta
1 kg vepřová pečeně s kostí
1 kg vepřový bok s kostí
1 kg salám selský
1 kg vídeňské párky
1,5 lMattoni – minerální voda
1,5 l Poděbradka – minerální voda
100 g Jihlavanka – káva
100 g Tchibo vanilla – káva
250 g Granko-kakao
40 g Lipton Citrus Fruits – čaj
800 g chléb obyčejný
250 g máslo
500 g Rama-rostlinné máslo
250 g šlehačka-spray
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2006
26,00 Kč
19,00 Kč
134,00 Kč
90,00 Kč
12,00 Kč
44,00 Kč
4,00 Kč
9,00 Kč
34,00 Kč
8,00 Kč
15,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
14,00 Kč
5,50 Kč
21,00 Kč
2,00 Kč
1,70 Kč
25,00 Kč
12,00 Kč
105,00 Kč
125,00 Kč
54,00 Kč
80,00 Kč
99,00 Kč
11,00 Kč
13,00 Kč
23,00 Kč
31,00 Kč
30,00 Kč
43,00 Kč
13,00 Kč
25,00 Kč
29,00 Kč
27,00 Kč

2007
29,00 Kč
24.00 Kč
140,00 Kč
120,00 Kč
17,00 Kč
64,00 Kč
6,00 Kč
12,00 Kč
39,00 Kč
12,00 Kč
22,00 Kč
15,00 Kč
13,00 Kč
16,00 Kč
10,00 Kč
23,00 Kč
3,00 Kč
2,00 Kč
30,00 Kč
16,00 Kč
108,00 Kč
125,00 Kč
58,00 Kč
87,00 Kč
111,00 Kč
13,00 Kč
15,00 Kč
25,00 Kč
38,00 Kč
32,00 Kč
45,00 Kč
19,00 Kč
39,00 Kč
31,50 Kč
30,00 Kč

XIII.2.3. Porovnání cen potravin září – říjen 2007
Zdražení mléka, másla, sýrů a dalších výrobků až o 40% se pro všechny obyvatele nečekaně promítlo do celkového růstu spotřebitelských cen.
Celkově se ceny v říjnu v meziročním srovnání zvýšily o 4 %, což byl
nejvyšší cenový skok od ledna roku 2002. Cenová hladina rostla také kvůli dražšímu bydlení, dopravě, atd.
O kolik se teda zvedly ceny některých výrobků v říjnu ve srovnání s zářím (v %)? Mléko o 14,8 %, sýry o 4,1 %, jogurty o 4,6 %, máslo o 15 %,
pečivo o 3,6 %, mouka o 11,9 %, zelenina o 32,1 %.
S růstem cen souvisela i míra inflace, která byla v lednu 1,3 %, v březnu 1,9 % v květnu 2007 2,4 %, v červnu 2,5 %, v červenci 2,3 %, v srpnu
2,4 %, v září 2,8 %, v říjnu 4,0 % a v listopadu 5 %.
Článek „Ceny potravin trhají rekordy“ - Právo 9. 11. 2007 viz příloha
č.79-07.
Článek „Ceny potravin vyhnaly inflaci na 6letý rekord“ – Právo
11. 12. 2007 viz příloha č.80-07.
XIII.2.4. Další porovnání cen některých potravin s rokem 2006
Podle údajů Českého statistického úřady vzrostly celostátně ceny potravin v porovnání s rokem 2006 takto: chleba o 23,8 %, mouka o 56,7 %,
vejce o 27,1 %, mléko o 38,8 %, máslo o 46,6 %.
XIII.2.5. Zdražily i cigarety
Cenový nárůst postihl i kuřáky. Na krabičku cigaret (20 ks) si během
roku 2007 připlatili 2 Kč až 13 Kč. To jen proto, že se ještě doprodávají
skladové zásoby. Po jejich vyprodání se zvedne cena jedné krabičky až
o 8 Kč, a vlivem zvýšené DPH od 1. 1. 2008 (z 5 % na 9 % - daň z jednoho
kusu cigarety se zvedne z 1,64 Kč na 1,92 Kč), tak např. cigarety zn. Petra se kupovaly začátkem roku 2007 za 44 Kč, během roku zdražily až
na 57 Kč a po zvýšení DPH budou stát 65 Kč, cigarety zn. Sparta 68 Kč
a klasické „startky“ 59 Kč. Kuřáků přesto, podle statistiky, neubývá.
Otevře se určitě prostor pro pašeráky, protože v ČR kouří 2,3 milionu
lidí.
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XIII. 2.6. Vývoj ceny plynu v roce 2007
XII.2.6.1. Cena zemního plynu platná od 1. 1. do 31. 3. 2007
Ceny pro domácnosti a maloodběratele s ročním odběrem do 63 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

610,53
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
135,81
Ceny pro domácnosti a maloodběratele s ročním odběrem od 63 do 630 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

556,86
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
115,04
Ceny pro střední odběratele s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

547,21
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
103,03
XIII.2.6.2. Cena zemního plynu platná od 1. 4. do 30. 6. 2007
Ceny pro domácnosti a maloodběratele s ročním odběrem do 63 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

614,66
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
135,81
Ceny pro zákazníky s ročním odběrem od 63 do 630 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

556,88
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
115,04
Ceny pro střední odběratele s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

554,80
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
103,03
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XIII.2.6.3. Cena zemního plynu platná od 1. 7. do 30. 9. 2007
Ceny pro domácnosti a maloodběratele s ročním odběrem do 63 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

630,36
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
135,81
Ceny pro zákazníky s ročním odběrem od 63 do 630 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

572,78
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
115,04
Ceny pro střední odběratele s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

568,66
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
103,03
XIII.2.6.4. Cena zemního plynu platná od 1. 10. do 31. 12. 2007
Ceny pro domácnosti a maloodběratele s ročním odběrem do 63 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

675,61
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
135,81
Ceny pro zákazníky s ročním odběrem od 63 do 630 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

618,76
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
115,04
Ceny pro střední odběratele s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh.
Cena za odebraný plyn – průměrná cena za odběr(Kč/MWh)

613,00
Pevná cena dodávky za přepravu a uskladnění
(cena za distribuci – Kč/MWh)
103,03
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XIII.2.7. Elektřina v roce 2007
XIII.2.7.1. Základní informace
Cena elektřiny se skládala ze dvou základních částí – regulované platby za dopravu elektřiny (tj. poplatky za použití energetické sítě) a platby
za vlastní, tzv. silovou elektřinu, kterou si již stanovil každý obchodník
s elektřinou sám.
XIII.2.7.2. Ceník produktů skupiny ČEZ pro domácnosti
Produktová řada „Komfort“ – včetně regulovaných cen za dopravu
elektřiny – ceník platný od 1. 1. 2007 - všechny ceny jsou uváděny v Kč
za 1 KWh bez DPH (v závorce ceny s DPH).
Standard
do 3×10 A
do 1×25 A
6,00
(7,14)

nad 3×10 A
do 3×16 A
9,00
(10,71)

nad 3x16A
do 3x20A
11,00
(13,09)

nad 3x20A
do 3x25A
14,00
(16,66)

nad 3×25A
do 3×32A
18,00
(21,42)

nad 3×32A
do 3×40A
22,00
(26,18)

nad 3×40A
do 3×50A
28,00
(33,32)

nad 3×50A
do 3×63A
35,00
(41,65)

Poznámka: Standard je jen jeden z produktů roku 2007. Výsledná
cena elektřiny je součtem měsíčního platu za příkon, ceny za systémové služby, ceny na podporu výkupu elektřiny, ceny za činnost zúčtování
a pevné ceny za měsíc.
Příklad výpočtu (ceny v Kč, v závorce cena včetně DPH):
Měsíční plat za příkon:
6,00 (7,14)
Cena systémových služeb (za 1 MWh):
147,15 (175,11)
Cena na podporu výkupu elektřiny:
34,13 (40,61)
Cena za činnost zúčtování:
4,63 (5,51)
Pevná cena za měsíc:
40,00 (47,60)
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XIII.2.7.3. Srovnání s Německem
Cena elektřiny pro české odběratele i nadále poroste. Srovnat by se
měla s cenou v Německu, která je v současné době o pětinu vyšší než ta
v Česku.
Poznámka: O dorovnání cen produktu se mluvilo často, o dorovnání
průměrných mezd, které v roce 2007 byly v Německu třikrát až čtyřikrát
vyšší (podle různých statistik) se ale nemluvilo vůbec.

XIII.2.7.4. Prognóza
Příští rok (2008) zdraží elektřina u ČEZu zhruba o osm procent. Protože se však prodávala jako dvouletý produkt, neměla by se její cena napřesrok měnit. K dalšímu zdražování elektřiny tak pravděpodobně dojde
až v roce 2010.
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XIII.2.8. Voda
XIII.2.8.1. Nárůst ceny vody
Obyvatelé obce zaplatí v roce 2007 až o několik set korun víc za vodu.
Nárůst vodného a stočného v kraji znamená zvýšení ceny o 5 %, takže
1 krychlový metr pitné vody vyjde na 44,40 Kč.
Od roku 1989 se cena vody v průměru zvýšila šedesátinásobně. Zatímco v roce 1989 stál 1m3 0,80 Kč, v roce 1993 to bylo více než 13 Kč a v roce
2005 překročila cena 40 Kč.
XIII.2.8.2. Nejnižší nárůst ceny vody
Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), které v okresech
FrýdekMístek, Karviná, Nový Jičín a Opava zásobují pitnou vodou
přes milión obyvatel, ve srovnání s dalšími vodárenskými společnostmi
v republice, se stále pohybují na nejnižších příčkách cenového žebříčku.
Na výši vodného a stočného měl vliv meziroční zvýšení cen vstupů, kdy
cena surové vody nakupované od státního podniku Povodí Odry vzrostla
o 6,72 %, téměř o 17 % se zvýšily ceny energií, pohonných hmot atd., nárůst zaznamenaly náklady na chemikálie nutné k úpravě vody a likvidaci
čistírenských kalů. Vyšší byly i potřeby finančních prostředků na opravy,
udržování a rekonstrukce vodovodních sítí, kanalizací a čistíren odpadních vod vzhledem k nárokům na kvalitu pitné vody a účinnost čištění
odpadních vod.
XIII.2.8.3. Ceny v roce 2007
Severomoravské vodovody a kanalizace stanovily pro rok 2007 ceny
takto: vodné 23,30 Kč/m3, stočné 21,10 Kč/m3, celkem 44,40 Kč (včetně
5 % DPH), tj. nárůst o 6,71 % proti roku 2006.
XIII.2.9. Průměrné ceny pohonných hmot v ČR v Kč (cena za 1 litr)
XIII.2.9.1. Benzin Natural 95
Měsíc
Cena
Leden
26,97
Březen
26,89
Květen
29,94
Červenec
30,66
Září
30,16
Listopad
30,71

Měsíc
Únor
Duben
Červen
Srpen
Říjen
Prosinec
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Cena
26,25
28,71
30,42
30,49
30,09
30,84

XIII.2.9.2. Nafta
Leden
27,06
Březen
27,57
Květen
30,42
Červenec
31,59
Září
30,99
Listopad
31,82

Únor
Duben
Červen
Srpen
Říjen
Prosinec

26,22
29,11
31,45
31,30
30,90
32,03

XIII.2.10. LPG
Leden
Březen
Květen
Červenec
Září
Listopad

Únor
Duben
Červen
Srpen
Říjen
Prosinec

13,50
13,30
14,50
13,80
15,40
16,20

13,50
13,30
13,10
13,90
13,80
16,30

XIII.3. Průměrná mzda
Průměrná mzda v celé ČR dosáhla v pololetí roku 2007 výše 21 462 Kč,
to znamená, že meziročně vzrostla průměrná měsíční mzda o 1 517 Kč.
Nejvyšší mzdy byly ve finančních institucích. Průměrná měsíční mzda zde činila 37 808 Kč, což znamená navýšení oproti minulému
roku o 1 516 Kč. V průměru si nejvíc ale polepšili lidé pracující ve výrobě
a rozvodu elektřiny, plynu a vody, kde průměrná měsíční mzda dosáhla 26 766 Kč, což je navýšení oproti minulému roku o 2 093 Kč. Naopak
nejnižší výdělky i navýšení dosáhli ti, kteří pracovali v oblasti chovu ryb.
Průměrná měsíční mzda zde dosáhla 15 100 Kč, což znamená navýšení
ve srovnání s předcházejícím rokem o 311 Kč.
Po odečtení inflace se tzv. reálná mzda, vyjadřující kupní sílu obyvatelstva, v průměru zvýšila o 4,9 %. To je největší růst za poslední tři roky.
Poznámka: Na tento průměr nedosáhne šedesát procent zaměstnanců a vzhledem k výši nezaměstnanosti v obci jen málo našich obyvatel.
Kdo by chtěl opravdu víc vydělat, musel by jet za prací do Prahy. Zde
byla průměrná mzda ve 3. čtvrtletí roku 2007 26 521 Kč. V našem kraji
to bylo 19 771 Kč.
Článek „Češi berou o patnáct set víc než loni“ - Právo 28. 11. 2007 viz
příloha č.81-07.
Článek „Za vysokým platem do Prahy“ - Právo 28. 11. 2007 viz příloha č.89-07.
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XIV. Stavebnictví
XIV.1. Stavební firmy
XIV.1.1. REMAX-stav, spol. s r. o.
Hornosušská firma REMAX-stav, s. r. o. má v čele dva občany naší
vesnice – Ing. Ivo Jančar a Branislav Gálet.
Společnost provádí tyto práce:
• stavby na klíč
–občanské
– bytové
– průmyslové
• rekonstrukce budov
• střešní konstrukce
– šikmé a ploché střechy
– střešní krytiny
• půdní vestavby, nástavby
• rekonstrukce bytových jader, koupelen
• interiéry, sádrokartonové konstrukce
– příčky
– podhledy
• izolace proti vodě, zateplení, zateplování objektů
• instalace, rozvody
– voda
– odpady
– zdravotechnika
• obklady, dlažby
• malířské a natěračské práce
• zemní práce
• inženýrské sítě
Poznámka: Ing. Ivo Jančar je členem Zastupitelstva Obce Horní Suchá a je předsedou kontrolního výboru.
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Jeden z výsledků práce uvedené firmy – restaurace Villa v Horní Suché
na Těrlické ulici
XIV.1.2. VAPES CE s. r. o.
V srpnu 2001 vznikla VAPES CE s. r. o. s jediným jednatelem Ladislavem Čečotkou. Společnost vznikla z fyzické osoby zapsané v OR, Ladislav Čečotka – provádění staveb a jejich odstraňování.
V současné době firma sídli v budově Na Císařství v Horní Suché
na ulici Stonavské, která je ve vlastnictví firmy.
Firma provádí:
• zateplení budov systém TERANOVA, LAFAR GE, NOVOPOL
• sádrokartonové příčky
• sádrokartonové podhledy
• střešní krytiny z živičných pásů
• střešní krytiny z pálených tašek
• střešní krytiny z betonových tašek
• tepelné izolace
• zdravotechniku
• ústřední topení
• truhlářské práce
• klempířské práce
• natěračské práce
• malířské práce
• malířské práce
• zámečnické práce
• obklady, dlažby
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•
•
•
•
•

podlahy PVC
podlahy plovoucí
podlahy textilní
plynové přípojky, výměny plynových kotlů
provádí terénní úpravy zpevněné plochy, zámkové dlažby, dodává byty,
domy, provozovny na klíč ve vzorné kvalitě

XIV.1.3. Sidostavby spol. s r. o.
Firma má hlavní sídlo v Českém Těšíně na Nábřeží Míru, v Horní
Suchá na Stonavské ulici má provozovnu.
Firma vznikla v roce 1992. Ve svých prvopočátcích se zabývala rekonstrukcí objektů a výstavbou rodinných domků na klíč. Nynější podnikatelské aktivity spočívají v činnosti stavebně montážní včetně navazujících činností se zaměřením na komplexnost poskytovaných služeb.
Mimo rekonstrukce, modernizace, adaptace a opravy provádí i rektifikace (zvedání) domů, zajišťování objektů proti horským otřesům ankrováním, výstavbu průmyslových objektů, inženýrské stavby včetně technické
vybavenosti sídlištních celků. Firma rovněž provádí výstavbu rodinných
domů tradiční technologií, montovaných RD včetně technologie SUNDAY SYSTÉM. Poskytuje i možnost provedení dílčích stavebních prací
vč. přepravy materiálů.
XIV.1.4. JUBAR spol. s r. o.
Firma měla hlavní sídlo ve Stonavě, svoji provozovnu měla v areálu
firmy Primagas U Lékárny v Horní Suché. Jednatelem firmy byl Karel
Jurčaga.
V náplni firmy bylo:
• výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, plynovody a kabelové rozvody
• zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek
• rekonstrukce vodovodních a kanalizační řádů
• odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech
• provádění zemních prací
• provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
• výstavba komunikací, zpevněných ploch a parkovišť ze živic i zámkové
dlažby
Firma se v roce 2007 spolupodílela na pracích v obci. A to na rekonstrukci ulic Vnější a Finská objemem 4 697 000 Kč a pracích v PZF objemem prací v hodnotě 2 125 000 Kč.
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XIV.1.5. Hornstav CZ s. r. o.
Stavební firma Hornstav CZ s. r. o. sídlila v Horní Suché na ulici
Chrost. Jednateli firmy byli Jiří Skupin a Miroslav Žídek.
Firma se zabývala podle obchodního rejstříku prováděním staveb, jejich změn a jejich odstraňováním.
XIV.1.6. VELK s. r. o.
Firma sídlila na ulici Stonavské, zabývala se stavebními pracemi a jejich dokončením. Majitelem byl Roman Vitoš.
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• Specializované stavební činnosti
• Dokončovací stavební práce
• Firma se zabývala i činnostmi v oblasti elektro:
• Montáž,oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
• Výroba rozvaděčů nízkého napětí,baterií, kabelů a vodičů
• V oblasti zprostředkování služeb a obchodu firma zprostředkovala:
• Velkoobchod a specializovaný maloobchod
• Zprostředkování obchodu
• Zprostředkování služeb
XV. Doprava a spoje
XV.1. Dotace
Obec Horní Suchá, tak jako v minulých létech, dotovala dopravní obslužnost, aby se občané obce mohli veřejnou dopravou dopravit do směrů
Havířov a Karviná.
ČSAD Havířov obdržela od obce dotaci na linky č.6 a č.13 MHD
ve výši 1 592 534 Kč a na příměstskou dopravu ve výši 297 240 Kč.
Obec dotovala také zvláštní linkovou dopravu Jan K ypus – BUS,
s. r. o. a to částkou 61 251 Kč.
XV.2. Kruhový objezd
Na Bludovickém kopci v Havířově byl v roce 2007 vybudován kruhový objezd.
V době jeho výstavby, kdy byla silnice z Havířova směr Český Těšín
uzavřena, se naše obec stala součástí obchvatu, takže se značně zvýšil počet
vozidel, která projížděla obcí. Na Těrlické ulici bylo v některých okamži152

cích téměř nemožné dostat se přes ulici na druhou stranu. Plně to „odnesly“
obě naše školy, pod jejichž okny projížděla naložená těžká nákladní auta.
Poznámka: Problém s vozidly nad 3,5 t, které projížděly obcí dále,
stále trval.
XV.3. OKD Doprava, a. s.
Firma měla hlavní sídlo v Moravské Ostravě na Nádražní ulici
a pracovalo v ní v roce 2007 celkem 2097 zaměstnanců. V Horní Suché
na ulici Těrlické č.1118 měla kompletní středisko kolové dopravy. Patřila
mezi největší zaměstnavatele v obci.
Hlavní pracovní náplní firmy byla železniční doprava, silniční nákladní doprava, oprava a údržba motorových vozidel, výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku, demolice a zemní
práce a pronájem strojů a zařízení.
Firma měla v Horní Suché vlastní čerpací stanici.
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XVI. Bezpečnost a veřejný pořádek
XVI.1. Informační panel
Obec nechala firmou EMPESORT s. r. o. Valašské Meziříčí nainstalovat na ulici Dělnické v místě, kde je při příjezdu od Havířova snížena
rychlost na 50 km za hodinu informační panel pro měření rychlosti vozidel IPR 10.
Každý projíždějící řidič je tak upozorněn na svou momentální rychlost a také si může ověřit spolehlivost tachometru svého vozidla.

Informační tabule na ulici Dělnické–fotografie ze dne 26. 3. 2007
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Informační tabule“.
22.dubna v ranních hodinách došlo na Dělnické ulici k dopravní
nehodě. Dva cizinci z Polska ve voze BMW v plné rychlosti narazili
na sloup veřejného osvětlení, právě na ten, kde byl umístěn informační
radar. Radar byl poškozen a výše uvedená firma ho odvezla k opravě.
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Místo, kde stál sloup a na něm informační radar,
foto ze dne 22 .4. 2007
XVI.2. Radar
Obec Horní Suchá zakoupila za 2 900 EUR pro naše obvodní oddělení Policie ČR přenosný radar. Má sloužit především k zlepšení bezpečnosti silničního provozu v katastru naší obce a Stonavy, která v této oblasti
spadá také do působnosti našeho obvodního oddělení. Do rukou velitele
obvodního oddělení Libora K ristiána radar 8. června na OÚ předal starosta obce Ing.Jan Lipner.

Oba aktéři při podpisu předávacího protokolu
155

Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Přenosný radar“.
Článek „Nový radar pro vyšší bezpečnost provozu“ - Informátor
č. 6/2007 viz příloha č.28-07.
Článek „Uwaga, radar!“ - Głos Ludu 9.6.2007 viz příloha č.44-07.
XVI.3. Havárie autojeřábu
22. listopadu v nočních hodinách havaroval na ulici Těrlické v blízkosti modlitebny několikatunový autojeřáb.
Při míjení se dvou vozidel se s ním utrhla krajnice a autojeřáb skončil
na boku v přilehlé zahradě. U nehody byli hasiči a policie odkláněla dopravu, protože silnice na Pacalůvku byla až do ranních hodin neprůjezdná. Vyprostit ho přijel další autojeřáb.

Autojeřáb v příkopu a zahradě
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Autojeřáb“.
XVI.4. Policie ČR – obvodní oddělení Horní Suchá
XVI.4.1. Některé případy
10. ledna bylo zdejší součástí policie započato šetření ve věci trestného
činu krádeže, kdy neznámý pachatel vnikl na ulici Chrost na oplocený pozemek zahradní chatky a odcizil tam různé elektrické nářadí a způsobil
škodu za 10 000 Kč.
12. ledna hlídka policie poblíž ulice Kasárenské na základě oznámení
občana kontrolovala čtyři muže, kteří vezli na vozíku elektromotor. Dalším šetřením bylo zjištěno, že byl ukraden,
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18. ledna v ranních hodinách hlídka policie zjistila, že podezřelý řidič motorového vozidla řídil pod vlivem návykové látky a zároveň měl
vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
Je proti němu vedeno řízení pro trestný čin maření výkonu úředního
rozhodnutí.
10. února hlídka zadržela na ulici Těrlické řidiče vozidla zn. Škoda.
Kontrolou bylo zjištěno, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 1,06 ‰.
15. února započala policie šetření ve věci podezření z řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Řidič vozidla značky Honda nebyl
držitelem příslušného řidičského oprávnění.
27. února zjistila policie dva podezřelé ze založení černé skládky v lesním porostu na ulici Zelené.
4. března policie na ulici Těrlické kontrolovala občana z Karviné, kterému byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.
6. března šetřila policie krádež v požární zbrojnici na ulici Centrum.
Odcizen byl elektrický naviják, motorová pila, sekačka, vysílačky a další
věci v celkové hodnotě 100 000 Kč.
5. dubna kontrolovala policie řidiče vozidla značky Škoda na ulici
Spodní. Bylo zjištěno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění.
5. dubna zjistila hlídka při kontrole vozidla zn. Škoda na ulici Osvobození, že řidič není držitelem příslušného oprávnění a má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.
14. dubna začalo šetření pro podezření ohrožení pod vlivem návykové
látky. Řidič vozidla zn. Peugeot byl zastaven na ulici 6. srpna a dechovou
zkouškou na alkohol mu byla naměřena hladina 1,10 ‰ alkoholu.
16. dubna byl kontrolován řidič na ulici Vrchní, který řídil vozidlo
zn. Škoda 105 , ačkoliv mu byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel. Bylo také zjištěno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona.
2. května šetřila policie případ krádeže ve skladu hraček u polské mateřské školy. Pachatel odcizil dvě dětské tříkolky a způsobil škodu 2 500 Kč.
12. května kontrolovala hlídka na ulici Těrlické motorové vozidlo zn.
Škoda. Bylo zjištěno, že řidič není držitelem příslušného řidičského oprávnění a zároveň měl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.
13. května došlo na ulici Chrost a ulici Lipové ke krádeži 47 kusů
okrasných stromků.
2. června kontrolovala hlídka policie na ulici Osvobození osobní motorové vozidlo zn.Fiat. Bylo zjištěno, že řidič není držitelem příslušného
157

řidičského oprávnění. Je proti němu vedeno řízení pro podezření z trestného činu řízení motorového vozidle bez oprávnění.
4. června neznámý pachatel odcizil ze zahrady domku na ulici Spodní
sošku trpaslíka a žebráka. Způsobil tak škodu ve výši 2 300 Kč.
14. června odcizil neznámý pachatel z domku na ulici Na Pasekách elektronářadí, elektroniku a další předměty ze zahrady v celkové hodnotě 5 500 Kč.
3. července bylo při policejní kontrole na ul. Osvobození zjištěno, že řidič motorového vozidla zn. Škoda nevlastní příslušné řidičské oprávnění
a před jízdou požil alkoholické nápoje.
7. července při policejní kontrole na ul. 6. srpna bylo zjištěno, že řidič
motorového vozidla zn. Nissan požil před jízdou alkoholické nápoje.
9. července započala Policie ČR šetření krádeže kola z oploceného pozemku na ul. Penzijní.
5. srpna na ul. Dr.Glazera neznámý pachatel po rozbití okna na vozidle Škoda Oktávia odcizil věci a autorádio v celkové hodnotě 9 000 Kč.
10. srpna na ul. Osvobození kontrolovala policejní hlídka řidiče vozidla zn. Daewoo. Zjistila, že řidič nevlastní řidičský průkaz.
13. září vnikl po vypáčení zámku dveří do osobního auta zn. Škoda
Felicia neznámý pachatel a odcizil autorádio v ceně 8 500 Kč. Auto bylo
zaparkované na parkovišti před hlavní vrátnicí OKD Doprava a. s.
16. září vnikl podezřelý z krádeže do areálu firmy Autolaky Nytrová
na ul. Stonavské. Následně byl zadržen pracovníkem bezpečnostní agentury a předán Policii ČR.
6. října odcizil neznámý pachatel ze zahrady domu na ul. Pěší u novostavby 60 ks dřevěných desek v hodnotě 3 000 Kč.
14. října kontrolovala hlídka na ul. Osvobození osobní motorové vozidlo zn. Škoda 105 a zjistila, že řidič před jízdou pil alkoholické nápoje.
Byla mu dechovou zkouškou naměřena hodnota 1,82 ‰ alkoholu.
V noci z 8. na 9. listopadu se vloupal dosed neznámý pachatel do prodejny potravin na ulici Stonavské. Byly odcizeny alkoholické nápoje, cigarety, cukrovinky, maso, uzeniny a další zboží. Škoda byla cca 60 000 Kč.
10. listopadu zjistila policejní hlídka při silniční kontrole na ulici Důlní, že řidička motorového vozidla značky Škoda je pod vlivem alkoholu – byla jí naměřena hodnota 2,73 ‰ alkoholu v dechu.
12. listopadu zjistila hlídka Policie ČR při kontrole řidiče osobního
automobilu značky Opel, který jel po ulici Spodní, že je pod vlivem alkoholu. Byla mu naměřena hodnota 1,14 ‰ alkoholu v dechu.
5. prosince se neznámý pachatel vloupal do garáže, která se nacházela
u objektu bývalé hájenky na ulici Hornosušské a odcizil 4 ks kompletních
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kol na vozidlo značky Škoda Felicia, motorovou pilu a vrtací kladivo,
čímž majiteli způsobil škodu ve výši 25 100 Kč.
XVI.4.2. Statistika
Poznámka: statistika případů trestné činnost je uvedena za celý obvod Policie ČR – obvodní oddělení Horní Suchá, to znamená za Horní
Suchou i Stonavu dohromady.
XVI.4.2.1. Trestné činy celkem
Zjištěno:
925
Objasněno:
321
Tj. v %:
34,70
XVI.4.2.2. Obecná trestná činnost
Zjištěno:
705
Objasněno:
186
Tj. v %:
26,38
XVI.4.2.3. Násilná trestná činnost
Zjištěno:
79
Objasněno:
46
Tj. v %:
58,23
XVI.4.2.4. Mravnostní trestná činnost
Zjištěno:
5
Objasněno:
5
Tj. v %:
100,00
XVI.4.2.5. Majetková trestná činnost
Zjištěno:
599
Objasněno:
123
Tj. v %:
20,53
XVI.4.2.6. Krádeže vloupáním
Zjištěno:
130
Objasněno:
16
Tj. v %:
12,31
XVI.4.2.7. Krádeže prosté
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Zjištěno:
Objasněno:
Tj. v %:

419
98
23,39

XVI.4.2.8. Ostatní trestná činnost
Zjištěno:
22
Objasněno:
12
Tj. v %:
54,55
XVI.4.2.9. Hospodářská kriminalita
Zjištěno:
109
Objasněno:
34
Tj. v %:
31,19
XVI.4.2.10. Zbývající trestná činnost
Zjištěno:
111
Objasněno:
101
Tj. v %:
90,99
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XVII. Kultura a osvěta
XVII.1. 4. obecní ples

V prostorách kulturního domu se 12. ledna uskutečnil již 4. obecní
ples. Ples připravila Obec Horní Suchá pro občany obce i hosty z širokého
okolí.
Bar v zimní zahradě provozoval PZKO, bar mezi velkým a malým
sálem Rodičovské sdružení při základní škole (české) a bar vedle šatny TJ
DF.
Ples byl dlouho před termínem vyprodaný.
Na plese se prodávaly květiny a kotiliony – ozdoby různých tvarů,
které ženy špendlí mužům na klopy sak.
Moderátorem plesu byl Petr Stebnický.

V malém sále cimbálová kapela „Šajtar“ z Ostravy,
ve velkém sále hráli naši „Smolaři“
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Vstupenka stála 350 Kč a v ceně byla večeře, káva a zákusek.

O lístky do tomboly byl obrovský zájem. Za 10 Kč bylo možno vybírat
z cen, o něž se postarala obec a sponzoři, za 127 000 Kč. Neuvěřitelné!

Ples zahájil starosta Obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner
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Fotografie dokládá, že taneční parket byl plný
hned při první taneční sérii
Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „4.obecní ples“.
XVII.2. Mezinárodní den žen
Na oslavu MDŽ pozvala obec všechny ženy 3. března do sálu Dělnického domu.
Při vstupu do sálu ženy přivítaly děti našich škol a předaly jim drobné
dárky, které pro ně vyrobily. Ženy se také zapsaly do pamětní knihy.
Kulturní a sportovní komise v čele s místostarostou Josef Žerdíkem
připravila bohatý kulturní program.

Oslavu zahájil a všem přítomným ženám k svátku popřál
Ing.Jan Lipner, starosta obce
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Pak vystoupily děti našich mateřských a základních škol
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Velký aplaus sklidili i žáci ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína–tříd
z Horní Suché

Pořadem s citem pro okamžik provázel moderátor Petr Stebnický
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Naši Suszanie vystoupili dvakrát–fotografie je ze stylizovaného tance
na motivy staropražských písniček

Nejen mužskou část diváků upoutala módní přehlídka firmy Corraggio
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K tanci i poslech hrála – možná trochu hlasitě – skupina „Lady M“

Po skončení programu hrála skupina „Lady M“ k tanci
Poznámka: Určitým problémem bylo to, že ve výčepu a banketce byla
další akce a obsluhující personál nestíhal obsluhovat v sále včas.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „MDŽ“.
Plakát na MDŽ viz příloha č. 2-07.
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XVII.3. Muzikantský rej
Pod patronací místostarosty Josefa Žerdíka se v pátek 30. března
v sále Dělnického domu uskutečnil již tradiční Muzikantský rej (dřívější
název Muzikantský bál).
Sobě i svým známým hrálo sedm kapel: Douda Band (folk), Rafael
Music Band-Váleček (taneční), Drops (country), Blammborry (funky),
Lady M (taneční), Junior Jam Session Band a naši Smolaři.
Sál byl plný spokojených hudebníků i příznivců muziky.
O ozvučení sálu se postaral Mirek Enenkel.
Vstupné bylo 100 Kč.

Na fotografii spokojený hlavní organizátor akce
místostarosta Josef Žerdík
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Muzikantský rej“.
Muzikantský rej – plakát viz příloha č.5-07.
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XVII.4. Kladení věnců
3. května se sešli občané naší obce v Parku hrdinů, aby položením
věnců uctili padlé spoluobčany a současně oslavili osvobození Horní Suché v roce 1945.

Státní hymnu zahrála „Hasičanka“

Představitelé obce starosta Ing. Jan Lipner (vlevo)
a místostarosta Josef Žerdík
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V krátkém projevu starosta obce Ing. Jan Lipner připomněl význam
tohoto dne pro dnešek i budoucnost. Současně si ale posteskl, že se mladá
generace takovýchto akcí neúčastní a obrátil se s tím na přítomné zástupce místních škol.

Ing. Jan Lipner při projevu

Park hrdinů 3. května 2007
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Kladení věnců
2007“.
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XVII.5. Vítání občánků
XVII.5.1. První vítání občánků
5. května připravila kulturní a sportovní komise vítání občánků.
Slavnostní obřad se uskutečnil v obřadní síni v „červené“ škole.
Nově narozených hornosušanů bylo tolik, že musel být konán obřad
nadvakrát. V prvém promluvil k rodičům, členům rodiny a dětem starosta obce Ing. Jan Lipner, v druhém mluvil místostarosta a předseda KaSK
Josef Žerdík.
Každé novorozeně dostalo dárek, maminka kytičku a všichni se zapsali do pamětní knihy.
O kulturní program se postaraly učitelky ZUŠ P. Kalety z Českého
Těšína a děti našich mateřských škol.

Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Vítání občánků
2007“.
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XVII.5.2. Druhé vítání občánků
Druhé vítání občánků v roce 2007 připravila kulturní a sportovní
komise na sobotu 1. prosince opět v obřadní síni v „červené škole. A opět
nadvakrát pro dvě desítky narozených dětí.

V obou případech k účastníkům vtipně promluvil
místostarosta Josef Žerdík

Všichni se zapsali do pamětní knihy, děti obdržely „plyšáka“
a maminky kytičku s gratulací
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V kulturním programu vystoupily děti obou škol a učitelky Základní
umělecké školy Pavla Kalety z Českého Těšína.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Vítání občáků 2“.
XVII.6. Hornosušská pouť
První neděle v květnu vyšla tentokrát na 6. května a to je den, kdy
naše obec slaví pouť.
Všechno bylo fajn, plno stánků se vším, co k pouti patří, kolotoče
a houpačky, v PZKO připravené speciality na grilu i bufet uvnitř budovy.
Jen počasí tentokrát nepřálo, bylo poměrně chladno a pršelo.

Vzhledem k počasí bylo málo zájemců o svezení

Zábrany proti dešti na stáncích
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Návštěvníci poutě v zimních bundách

Občerstvení v parku za PZKO – stánek PZKO
Do skončení mše bylo na Sportovní ulici jen několik desítek lidí. Pak
se ulice zaplnila.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Hornosušská
pouť 2007“.
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XVII.7. Vítání léta
XVII.7.1. Vítání léta 2007
Za krásného počasí vyvrcholilo kulturní léto v obci v sobotu 16. června nejdůležitější akcí – „Vítání léta 2007“.
Akce se již tradičně uskutečnila v Amfiteátru v prostorách TJ DF.
O program se postarala kulturní a sportovní komise, v jejímž čele stojí
místostarosta Josef Žerdík.
Program:
15.00
Zpívání s Míšou a soutěže (sál-program pro děti)
15:00
Drops (country kapela)
Dechovka (tradiční zahájení akce)
16:05
Oficiální zahájení akce - hosty přivítali starosta
Ing. Jan Lipner a místostarosta Josef Žerdík
Blaf (oblíbené goralské country)
Blammborry (poprvé na Vítání léta)
Yo Yo band (nestárnoucí letní hity)
Elvis Presley Revival (nesmrtelný král Rock and Rollu)
Ivan Mládek a band (s Plačkovou a Pitkinem)
Ohňostroj
Smolaři (taneční zábava až na doraz)

Starosta Ing.Jan Lipner při zahájení
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(zleva) Starosta Ing.Jan Lipner, místostarosta Josef Žerdík a moderátor
akce Marek Slonina
A bylo se na co dívat: country skupina Drops, Hasičanka, Blaf,
Blammborry, Yo Yo Band, Elvis Presley Revival, Ivan Mládek a Band,
ohňostroj a Smolaři až do rána.

Hasičanka
Spokojení diváci nadšeně tleskali účinkujícím i soutěžícím ve vypití
piva na čas a pojídání párků.
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Z fotografie je jasné, že vítězem je Marek Dovica (na fotografii vlevo,
jako cenu si odnesl třílitrovou láhev Becherovky), vpravo druhý - také
Marek Gabzdyl
Zpívání s Míšou bylo připraveno v sále pro děti. Za účast v soutěžích
byly sladké odměny.

Zpívání s Míšou
Ze spřátelené Gelnice (Slovensko) přijela delegace složená ze zaměstnanců místní školy.
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„Gelničané“ mezi diváky
Kromě kulturního programu bylo pro diváky připravené občerstvení
v množství stánků, byla zde střelnice, byla možná jízda na koni a proběhla i výstava automobilů firmy Peugeot.

Speciality ve stánku PZKO
Vstupné bylo pouze pro dospělé – 50 Kč, děti do patnácti let neplatily.
Podle reakcí diváků to byla akce po všech stránkách vydařená.
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Zaplněný Amfiteátr
Velký dík organizátorům!
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Vítání léta
2007“.
Plakát na „Vítání léta“ viz příloha č.7-07.
Článek „V Horní Suché uvítali léto Elvis a Mládek“ - Listy moravskoslezské 18. 6. 2007 viz příloha č.18-07.
Článek „V Horní Suché o víkendu vítali příchod léta“ - Havířovský
deník 18. 6. 2007 viz příloha č.19-07.
Článek „Vítání léta“ - Informátor č. 6/2007 viz příloha č.28-07.
XVII.7.2. Vyhodnocení Vítání léta
Většina členů KaSK, kteří se podíleli na organizačním zajištění „Vítání léta“ se sešla v areálu hasičské zbrojnice 26. června.
Z úst předsedy komise Josefa Žerdíka si všichni vyslechli poděkování
za přípravu a zdárný průběh akce.
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Fotografie z vyhodnocení: zleva Martin Adamec, Josef Žerdík,
Marta Štixová
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Vyhodnocení
Vítání léta“.
XVII.8. Kulturní spolupráce Horní Suchá – Havířov
Amfiteátr u hřiště TJ DF Horní Suchá v červnu žil i zábavou pro
mladší věkovou kategorii. Byly pro ně připraveny dvě akce pod souhrným názvem Culture zone 2007. Díky spolupráci havířovského magistrátu a obce Horní Suchá se zde odehrály dvě velké taneční párty se zahraničními hosty. 2. června se nesl Horní Suchou styl drum’n’bass a představili
se nejen místní hudebníci, ale především čtveřice angličanů Kasra, KarnEvil, FaderFader a MC Baker. Mnozí z nich přitom navštívili Českou
republiku vůbec poprvé v historii.
Druhé pokračování festivalu Culture zone 2007 se konalo v amfiteátru u fotbalového hřiště TJ DF v Horní Suché a neslo se v rytmu Hip-hopu. Pořádající Viking agency, ve spolupráci s městem Havířovem a obcí
Horní Suchá připravila nabitý program, ve kterém se představily jedny
z nejlepších kapel a sólistů z celé Moravy. Tyto interprety doplnila hvězdná anglická formace Emdee + Dj Tuco. V celém Amfiteatru byly stánky
s občerstvením, nealko nápoji, pivem a alkoholem, takže hlad, nebo nedostatek tekutin nehrozil. Problém podobných festivalů bývá předraženost,
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na Culture Zone festu drželi pořadatelé ceny při zemi! Na místo konání
zájemce zdarma dopravila kyvadlová doprava z Havířova. Za celý program u vstupu chtěli velmi lidových 50 Kč. V sobotu 23. června přišly
do amfiteátru přes dvě stovky příznivců hip-hopu.

Článek „Příznivci hip-hopu si užili“ - Havířovsko 26. 6. 2007 viz příloha č.67-07.
XVII.9. O naší obci se ví
O naší obci se v různých periodikách píše v různých souvislostech,
např. Průmyslová zóna František, investiční akce, Vítání léta, apod. tentokrát se v periodiku „Havířovsko“ dostalo i na objasnění vzniku názvu
naší obce a také další informace, např. že byl v obci zámek a výčet pamětihodností, což by mělo přilákat další návštěvníky do naší obce.
Článek „Horní Suchá-kde nás najdete“ - Havířovsko 26. 7. 2007 viz
příloha č.68-07.
XVII.10. Výročí „Životické tragédie“
4. srpna se uskutečnila vzpomínka na oběti životické tragédie, při níž
bylo 6. srpna 1944 zavražděno 36 občanů z Životic a Horní Suché.
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Památku třiašedesátého výročí tragedie si připomněli nejen příbuzní
zesnulých a pamětníci, ale také představitelé havířovského Magistrátu
v čele s Františkem Chobotem, primátorem města Havířova a také radnic
okolních obcí. Naši obec na akci zastupovali Josef Žerdík., místostarosta
a Jan Charvát, člen RO.

Místostarosta Josef Žerdík se svou maminkou před památníkem
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Životice“.
Článek „Uctění památky mužů zavražděných v Životicích“ - Havířovsko 31. 7. 2007 viz příloha č.52-07.
XVII.11. Fedrování s folklórem
22. září zažil sál Dělnického domu již druhý ročník folklórní akce
„Fedrování s folklórem“.
Zaplněný sál tleskal všem souborům. Pozvání přijaly tyto soubory:
Suszanie – Sucha Górna
Kamraci – Blędowice
Beskid – Bielsko Biała
Šmykňa – Ostrava
Új Hajtás – Sládkovičovo
Hlavní hvězdou pořadu byl Jožka Černý z Uherského Hradiště, známý zpěvák lidových písní.
Akce je finančně i organizačně náročná. Na jejím uskutečnění se
mimo organizátorů podílí i řada sponzorů, bez jejich vstřícnosti by se ta182

kovéto akce uskutečnit v obci nemohly. Význam sponzorů také zdůraznil
ve svém úvodu starosta Ing.Jan Lipner.

Program zahájil starosta obce
Ing.Jan Lipner s manželkou

Mezi čestnými hosty byl i primátor Havířova
František Chobot
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Programu se aktivně zúčastnili někteří členové ZO – na snímku
Ing. Karol Siwek

Na snímku Ing. Marian Wiesner – člen ZO
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Program sledovala i delegace z polské Lubomie

Jožka Černý s partnerkou
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Fedrování
s folklórem“.
Plakát na akci – viz příloha č.33-07.
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Článek „Suszanie baví havíře dlouhých čtyřiapadesát let“ - Horník
20. září 2007 viz příloha č.36-07.
Článek „Fedrování s folklórem“ - Horník 20. 9. 2007 viz příloha
č.37-07.
Článek „Firemní dárcovství očima Ing.Jana Lipnera, starosty Obce
Horní Suchá“ - Horník 20. 9. 2007 viz příloha č.38-07.
Článek „Havíři se bavili v Horní Suché“ - Horník 27. 9. 2007 viz
příloha č.39-07.
Článek „V Horní Suché se fedrovalo s folklórem“ - Havířovský deník
25. 9. 2007 viz příloha č.40-07.
XVIII. Společenské organizace a zájmová sdružení
XVIII.1. Plesy, bály a karnevaly – přehled
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4. Obecní ples – Kulturní dům – pátek 12. ledna.
Balik przedszkola – Dělnický dům – sobota 13. ledna
Ples PZKO – Dělnický dům a Dům PZKO – sobota 20. ledna.
Ples KSČM – Dělnický dům – sobota 27. ledna.
Ples Klubu hornických důchodců – Dělnický dům – čtvrtek 8. února.
Balik – Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace – sál Dělnického domu – sobota 10. února.
Ples sportovců – sál Tělovýchovné jednoty Dolu František – sobota
10. února.
Bal szkolny – Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace – sál Dělnického domu,
sobota 17. února.
Školní ples – Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace – sál Dělnického domu – sobota 24. února.
Ples hasičů – Kulturní dům – sobota 24. února.
Country bál – sál Tělovýchovné jednoty Dolu František – sobota 10.
března.
Karneval – Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace – sál Dělnického domu – čtvrtek 15. března.
Muzikantský rej – sál Dělnického domu – pátek 30. března – viz kapitola XVI.3.
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XVIII.2. Klub hornických důchodců
XVIII.2.1.Havířský bál
Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché uspořádal
8.února v sále Dělnického domu v Horní Suché od 15.00 hodin havířský
bál.

Pozvánka

Fotografie z havířského bálu
Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „KHD Havířský bál“.
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XVIII.2.2. Výroční členská schůze
15. března se sešli členové a rodinní příslušníci v sále Dělnického
domu na výroční členské schůzi KHD.
Vyslechli si zprávu o činnosti i zprávu o hospodaření za rok 2006.

Zprávu o činnosti přednesl předseda KHD Roman Konopka

Pohoštění pro všechny připravily ženy – členky KHD
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „VČS KHD“.
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XVIII.2.3. Svátek matek
10. května se sešli členové KHD v sále Dělnického domu, který byl
zcela zaplněn, aby oslavili Den matek.
Vděčné publikum ocenilo potleskem vystoupení dětí z našich mateřských škol a všichni si s chutí zatančili při hudbě Oty Hrabiece.
Článek „Oslava Svátku matek“ - Zdař bůh 31. 5. 2007 viz příloha
č.51-07.
XVIII.2.4. Smažení vaječiny
Členové Klubu hornických důchodců Dolu František se sešli 7. června v „Domečku“ (tak říkají pronajaté budově vedle bývalé mateřské školy
na ulici Vnitřní), aby společně oslavili Zelené svátky a usmažili vaječinu
venku na ohni.
K tanci i poslechu jim hrál pan Hrabiec. Někteří členové seděli uvnitř,
mnozí dali přednost posezení na lavičkách a židlích venku.

Posezení v „Domečku“

189

Posezení venku před „Domečkem“

Na vaječinu „padlo“ 300 ks vajec – míchá paní M. Petříčková
Ženy z klubu – kromě smažení vaječiny – napekly i koláče. Jen se
po nich zaprášilo.
Je chvályhodné, že se i v pokročilejším věku dovedou důchodci sejít
a společně se pobavit.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „KHD-smažení
vaječiny 2007“.
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Článek „Domeček provoněný vaječinou“ - Horník 14. 6. 2007 viz příloha č.45-07.
Článek „V domečku s vaječinou“ - Zdař bůh 14. 7. 2007 viz příloha
č.50-07.
XVIII.2.5. Vítání léta
12. července se sešli členové KHD v Domečku (bývalá mateřská škola
na ul.Vnitřní), aby zahájili letní sezónu.
Před Domečkem instalovali členové klubu jako výzdobu části důlního
zařízení.

Na snímku předseda KHD Roman Konopka (vpravo)
„tlačí“ s Rudolfem Petříčkem vozík

Účast členů KHD na akcích bývá vysoká
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Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „KHD Vítání
léta“.
Článek „Na Františku vítali léto“ - Zdař bůh 26. 7. 2007 viz příloha
č.49-07.
XVIII.2.6. Den horníků a Jubilanti 2007
6. září oslavili členové KHD Den horníků. Současně blahopřáli jubilantům, kteří v tomto roce oslavili nebo ještě oslaví významné kulaté
životní jubileum.
Občerstvení připravily ženy-členky KHD-v kuchyni PZKO.

Někteří členové KHD zazpívali při zahájení hornickou hymnu

Všechny přivítal a jubilantům dopředu popřál předseda KHD Roman
Konopka
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Na hornické začátky horníků Dolu František zavzpomínal čestný
předseda KHD Jan Bardoň.

Obec na oslavě Dne horníků zastupovali místostarosta
Josef Žerdík (vlevo) a Jan Charvát, člen RO

Mezi oslavenci byl i JUDr.Evžen Kiedroň (vpravo)
Celou oslavu ukončili členové KHD tancem za hudebního doprovodu
Oty Hrabiece.
Další fotografie: kronika 2007 – fotogalerie na CD: „KHD-Den horníků“.
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XVIII.2.7. Vinobraní
27. září pro sebe uspořádali členové KHD v Domečku (budova u mateřské školy na ulici Vnitřní) vinobraní.

Místnost stylově „zkrášlili“
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „KHD-Vinobraní“.
XVIII.2.8. Loučení s létem
Na 18. října připravil velmi aktivní KHD loučení s létem. 17. října byl
krásný podzimní den, 18. října se počasí pokazilo, léto skutečně skončilo.

Členky KHD, které se na všech akcích klubu starají o občerstvení
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „KHD-Loučení
s létem“.
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XVIII.2.9. Barborková veselice
22. listopadu se sešli členové KHD v sále Dělnického domu na Barborkové veselici.
Setkání zahájili zpěvem hornické hymny. Pak již vystoupili členové
PZKO s programem, při kterém se všichni přítomní upřímně pobavili.
Největší úspěch sklidily „Filipinky“.

Po programu si mnozí zatančili při hudbě Oty Hrabiece
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: KHD-„Barborková veselice“.
XVIII.3. ZO KSČM – kulturní akce
XVIII.3.1. Ples KSČM
Již v pořadí 10. ples KSČM v Horní Suché se konal dne 27. ledna
v prostorách Dělnického domu a ve všech prostorách Domu PZKO. Přišlo 220 hostů. Cena místenky byla stanovena na 300 Kč, v ceně byla večeře, 0,7 l vína na 2 osoby, banán, mandarinka, chipsy, slané oříšky, káva
a zákusek. Polévku si v jídelně mohl vzít každý dle své chuti.
Hudba HAPPYEND. V průběhu plesu vystoupila taneční skupina
SUSZANIE.
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Sál Dělnického domu byl plný
(fotografie na plese nafotil p.Henryk Małysz)
Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Ples ZO KSČM“.
XVIII.3.2. MDŽ
8. března uspořádala místní základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v prostorách sálu Dělnického domu svoji oslavu Mezinárodního dne žen.
Oslavu zahájil a ženám k svátku popřál předseda ZO KSČM Jan
Charvát. V kulturním programu vystoupily děti z obou mateřských škol,
žáci Základní umělecké školy Pavla Kalety z Českého Těšína a členové
MK PZKO s pásmem „Filipinky“ a „Kučerovci“. Tento program s nimi
připravila paní Janina Rzyman. Přítomna byla a s projevem vystoupila
PaedDr. Milada Halíková, poslankyně PS PČR.

Zcela zaplněný sál sledoval připravený program
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „MDŽ ZO KSČM“.
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XVIII.3.3. Májové oslavy
ZO KSČM uspořádala 1. května v prostorách hasičské zbrojnice prvomájové oslavy.
Úvodní projev přednesl Jan Charvát, předseda místní organizace.
Obsah byl tradiční. I pohoštění bylo tradiční – opékaná klobása, koláče
a pivo.
V kulturní části vystoupily děti z TK UNO-MIX.

Hrstku přítomných vystoupení zaujalo
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD:“1.máj ZO KSČM“.
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XVIII.3.4. Den horníků
Na 8.září připravila ZO KSČM oslavu Dne horníků v prostorách
hasičské zbrojnice.
Oslavě nepřálo počasí a tak se na oslavě sešla asi dvacítka členů organizace a příznivců, hlavně z řad bývalých horníků.

Uprostřed snímku (telefonuje) Jan Charvát, člen RO,
předseda ZO KSČM
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Den horníků
ZO KSČM“.
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XVIII.4. Sbor dobrovolných hasičů
XVIII.4.1. Ples
24. února proběhl tradiční ples sboru dobrovolných hasičů ve všech
prostorách kulturního domu. Cena místenky byla v hodnotě 350,- Kč.
V ceně byla večeře, lístek do tomboly a pohoštění na stolech. Ve velkém
sále hrála skupina Santropéz, v malém byl Disc jockey Petr Olšák. Na plese bylo 480 lidí, ples skončil v 04.30 hod.
Bohatá byla tombola, první cena byl zájezd do Paříže pro dvě osoby.

Další fotografie – Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „SDH ples“.
XVIII.4.2. Fotbalový turnaj SDH
22. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá ve Sportovní hale v Horní Suché fotbalový turnaj za účasti deseti družstev – osm
bylo hasičských, jedno družstvo postavilo místní oddělení Polici ČR a jedno PZKO Horní Suchá.
Ve finále se utkala družstva hasičů Horní Suchá a Karviná Hranice,
naši vyhráli 2:1 a zvítězili v turnaji.
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Vítězné družstvo SDH Horní Suchá
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Fotbalový turnaj SDH“.
Pozvánka na fotbalový turnaj SDH viz příloha č.8-07.
Herní plán a výsledky fotbalového turnaje SDH viz příloha č.9-07.
XVIII.4.3. Krádež u hasičů
Obec si moc váží všech členů Sboru dobrovolných hasičů a vychází jim
všemožně vstříc. Pamatujeme si např. nákup nové cisternové stříkačky.
O to víc všechny zarazilo, že se našla parta zlodějů, vloupala se do požární zbrojnice a zcizila zde věci za 100 000 Kč. Co to asi bylo za lidi…?
XVIII.4.4. Požár
31. května ve 4.30 hod. shořel v bývalé hornické kolonii při požáru
finský domek na ulici U Vlečky č.p.625. V domku bydleli bratři Konopkovi. V době požáru bylo v domku celkem deset osob, k jejich zranění
nedošlo. Požár nahlásila na operační středisko hasičů sousedka.
Oheň dům zcela zničil, sousední byl poškozen. Celková škoda je odhadovaná na 250 000 Kč. Při požáru zasahovaly dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice v Havířově
a Karviné, a s nimi tři dobrovolné jednotky Sboru dobrovolných hasičů
z Horní Suché pod velením Rostislava Krhovjaka, Havířova – Města
a Petrovice – Závada, celkem s šesti automobilovými cisternami.
Příčinou požáru, podle slov jednoho z bratrů, byla hořící svíčka.
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Na fotografii požárem zničený finský domek
a zasahující hasiči
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Požár finského
domku“.
Článek „Požár ve staré kolonii“ - Informátor č.6/2007 viz příloha
č.28-07.
Článek „Pół domku w popiele“ - Głos Ludu 2. června 2007 viz příloha
č.41-07.
XVIII.4.5. Hasiči a Policie dětem
17. května se v parku u obecního úřadu uskutečnila akce pro děti obou
základních škol. Představili se na ni s technikou mimo jiné naši hasiči ze
Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá a policisté z Karviné.
Přítomné děti zaujala ukázka práce se služebním psem, prohlédli si
auto dopravní policie a viděli, co všechno mají na sobě tzv. těžkooděnci,
viděli hasičskou techniku v akci. Ukázka činnosti vodního děla nebo vysokozdvižná plošina je přímo uchvátila.
Zúčastnili se:
Policie: pořádková policie, oddělení hlídkové služby – těžkooděnci, dopravní policie a psovodi.
Hasiči: Hasičský záchranný systém okresu Karviná, pracoviště Havířov, Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá a Životice a protichemická
jednotka okresu Karviná.
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Cílem akce bylo celkové zvýšení všeobecné bezpečnosti a také seznámení s prací hasičů a policie.

Ukázka zadržení pachatele služebním psem

Vodní dělo
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Policie a hasiči
dětem“.
XVIII.4.6. Hasičanka na přehlídce
23. června se naše dechová hudba „Hasičanka“ zúčastnila přehlídky
dechových hudeb na náměstí Republiky v Havířově.
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Přehlídka byla organizována u příležitosti Evropského svátku hudby. Do programu nepříjemně zasáhlo počasí, a krátká silná větrná smršť
narušila jeho průběh.
Článek“Přehlídce dechových hudeb v sobotu nepřálo počasí“-Havířovsko 26.6.2007 viz příloha č.66-07.
XVIII.4.7. Hasičská soutěž
U hasičské zbrojnice se 4. srpna konala soutěž v požárním sportu
„O putovní pohár starosty obce Horní Suchá“. Za menši účasti zvítězilo
domácí družstvo SDH Horní Suchá před SDH Karviná Hranice a SDH
Doubrava. Naše družstvo nepatřilo mezi nejmladší, ale umí zabojovat.

Na snímku starosta SDH Tomáš Stefan přebírá pohár za vítězství
od Ing. Jana Lipnera, starosty obce – vpravo Rostislav Krhovjak, velitel
výjezdové jednotky
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Soutěž SDH“.
Plakát s propozicemi hasičské soutěže viz příloha č.30-07.
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Vítězné družstvo SDH-Horní Suchá
Článek „Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá“ - Informátor
č.8/2007 viz příloha č.61-07.
XVIII.5. PZKO
XVIII.5.1. Zabíjačka
17. února připravila místní skupina MK PZKO pro naše občany
v sále Dělnického domu a v prostorách Domu PZKO zabíjačku.
Kulturní program připravili členové PZKO.

Lidové vyprávění a scénky na zabíjačkové téma přítomní odměnili
potleskem
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V kuchyni Domu PZKO byly pro účastníky připraveny výborné zabíjačkové speciality.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zabíjačka“.
Článek „Karnawał zakończono Świniobiciem“ - Głos Ludu 20. 2. 2007
viz příloha č.20-07.
XVIII.5.2. MDŽ v PZKO
V sobotu 10. března pozvali muži, členové PZKO, ženy na oslavu jejich svátku – Mezinárodního dne žen.

Stalo se již tradicí, že veškeré přípravy, včetně vaření a mytí nádobí
dělají muži

Překvapení přišlo hned na začátku-jako první chod jídla byly buchtičky
s krémem
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Nebylo to ovšem jediné jídlo, druhé – masové – přišlo po kulturním
programu.

S programem přišli mladí muži ze souboru Suszanie

Přítomné ženy sledovaly program se zájmem
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Oslavu zahájil a všem ženám popřál předseda MK PZKO pan Bronislav
Zyder

Obec Horní Suchá na oslavě reprezentoval Ing. Jan Lipner,
starosta obce s manželkou
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „MDŽ v PZKO“.
XVIII.5.3. Terénní cyklistický závod – 9. ročník
V pátek dne 25. května v odpoledních hodinách se uskutečnil v Aleji
na konci ulice Lesní v Horní Suché terénní cyklistický závod. Bouřkové
mraky, blesky a hlavně nárazový vítr ovlivnily začátek závodů. Hlavně
vítr byl zpočátku nepříjemný, dokonce se v blízkosti všech zlomil pár met207

rů od Aleje velký strom. Naštěstí se nic nestalo.
Po prezenci a zahájení závodu místostarostou obce Josefem Žerdíkem,
byla asi v 15.50 odstartována kat. 0 – tj. děti předškolního věku. Těch
bylo v tomto roce 10, ti nejmladší z nich byli odměněni za účast plyšáky.
Tato jediná kategorie jela pouze klasický závod na kole bez dovednostních
disciplín. Okruhy všech dalších 8 kategorií byly odstupňovány podle délky
a obtížnosti. Dále závodníci absolvovali hod třemi šípkami do terče a tři
pokusy v hodu granátem na cíl.
Při dojezdu do cíle došlo k menšímu úrazu v mladší kategorii děvčat, členové Českého červeného kříže, kteří zajišťovali první pomoc, museli ošetřit rozbité koleno a naražené zuby. Hlavním sponzorem cen pro
nejlepší závodníky byla jak každoročně Obec Horní Suchá. Organizační
zajištění celé akce bylo v režii MS PZKO Horní Suchá včetně drobného
občerstvení pro závodníky a organizátory a bufetu s rožněnými klobáskami a nápoji. Propagaci ve školách, měření a zapisovaní časů a prezenci
zajišťovali učitelé obou místních škol.
Počet startujících byl však velmi uspokojivý – celkem přijelo 69 účastníků, což je srovnatelné s minulým rokem, ve kterém byl celkový počet
zúčastněných závodníků 71.

Ti nejmladší startovali s největším zaujetím
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Nejmladší účastnice závodu
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Terénní cyklistický závod 2007“.
Výsledková listina terénního cyklistického závodu viz příloha č.10-07.
Článek „IX. Ročník terénního cyklistického závodu“ - Informátor
č.6/2007 viz příloha č.28-07.
XVIII.5.4. Výstava ručních prací
26. května pozvaly ženy do domu PZKO všechny zájemce na výstavu
ručních prací. A bylo se na co dívat: výšivky, paličkované a háčkované
přehozy, dobroty z kuchyně – prostě nádhera.
Výstavu si prohlédli kromě činovníků a členů PZKO i představitelé
obce-Ing.Jan Lipner, starosta obce s manželkou a Josef Žerdík, místostarosta s manželkou. V krátkém projevu Ing.Lipner ocenil píli i um žen
a obdivoval jejich trpělivost při vytváření těchto krásných předmětů.
V programu vystoupily děti z polské mateřské školy.
Pro návštěvníky byl připravený bufet.
Z výstavy natočila reportáž Televize Polár a byla přítomna i Beata
Schőnwald, šéfredaktorka Głosu Ludu.
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Na fotografiích ukázka prací
Další fotografie: Kronika 2007 - fotogalerie na CD:“Výstava ručních
prací“.
XVIII.5.5. Suszanie v Holandsku
Celý soubor písní a tanců „SUSZANIE“, t.j. celkem 35 členů, z toho
23 tanečníků, 5 muzikantů, 4 zpěvačky a 3 osoby z vedení souboru, se
zúčastnil ve dnech od 27. 6. do 1. 7. 2007 42. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Op Roakeldais“ v holandském Warffumu v provincii
Groningen.

Suszanie na hlavním pódiu ve Warffumu
Kromě našeho souboru se tohoto festivalu zúčastnilo dalších čtrnáct
folklorních souborů z Indonézie, Portugalska, Koreje, Jordánska, Indie,
Brazílie, Litvy, Kostariky, Mongolska, Mexika, Bulharska a domácího
Holandska. Z toho vyplývá, že „Suszanie“ reprezentovali nejenom Horní Suchou, Českou republiku, ale také celou střední Evropu. Tato repre210

zentace, byla velmi úspěšná, soubor ukázal místnímu velmi početnému
publiku pro něj dosud neznámý těšínský folklor a pro zpestření rovněž
východoslovenský folklor.

Suszanie v průvodu ve Warffumu
V pěti dnech trvání festivalu soubor vystupoval 9×, kromě toho se
zúčastnil festivalového průvodu s ukázkami tanců, ekumenické bohoslužby, vedení souboru přijal na radnici starosta města Uithuizen, které je
správním centrem regionu, zástupci vedení souboru se zúčastnili rovněž
oficiální recepce u organizátorů festivalu. Kromě toho kapela a členové
taneční složky učili v rámci Plesu národů některé typické tance z našeho
regionu a kapela s pěveckou složkou vítala festivalové hosty před vstupem
do haly v rámci sobotního hlavního programového bloku.
Zvláštností tohoto festivalu bylo, že všechny soubory měly zajištěno
ubytování a stravu v rodinách v okolních obcích, členové těchto rodin to
dělají dobrovolně a bez nároků na odměnu. Rodiny z obce Kantens a Rottum, kde byli Suszanie ubytováni, zajistily souboru prohlídku nejbližšího
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přístavu, nemocnice pro tuleně, místního mlýna s ukázkou výroby mouky
a na rozlučku uspořádaly párty v místní stodole s kulturním programem
a rožněním masa.
Všechna absolvovaná vystoupení byla pro členy souboru obrovským
zážitkem. Vystoupení v hlavní festivalové hale pro několik tisíc diváků
a vystoupení pro dvě místní školy se staly pro všechny členy souboru obrovským zážitkem. Nejzvláštnější však bylo vystoupení ve vězení, které je
spojené s psychiatrickou klinikou pro těžké úchylky Van Mesdakliniek
ve městě Groningen. Je to největší vězení tohoto typu v celém Holandsku.
Program festivalu byl sice velmi náročný, účast v něm je však zážitkem pro každého, kdo ho absolvoval.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Suszanie v Holandsku”.
Pohled, který zaslali Suszanie z Holandska na obec viz příloha č.5307.
Článek „Lekce těšínských tanců“ - Horník 26. 7. 2007 viz příloha
č.54-07.
Článek „Pięć dni w Holandii“ - Glos Ludu 14. 7. 2007 viz příloha
č.55-07.
Článek „Suszanie v Holandsku“ - Informátor č.7/2007 viz příloha
č.60-07.
XVIII.5.6. Suszanie v Rožnově
V sobotu 4. srpna se Suszanie zúčastnili v Rožnově pod Radhoštěm
festivalu „Jánošíkov dukát“. Dopoledne v rámci akce „roztančené náměstí“ předvedli části svého programu.
Na zpáteční cestě se zastavili v Jablunkova, aby „ochutnali“ večer
na Gorolskim Święcie.
XVIII.5.7. Wykopki
V sobotu 6. října připravil MK PZKO v sále Dělnického domu
a v prostorách Domu PZKO podzimní slavnost k ukončení polních prací,
hlavně sběru brambor.
Výborné občerstvení pro účastníky připravily ženy z MK PZKO.
Při soutěži pro dospělé – sbírání ořechů – si bránice přišla na své.
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Akci zahájil předseda MK PZKO pan Bronislav Zyder

Program uváděla Mgr. Grażyna Siwek
213

V programu vystoupily děti Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace – na snímku
děti z mateřské školy

Sál Dělnického domu zaplnili hlavně rodiče
a prarodiče vystupujících dětí
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Wykopki“.
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XVIII.5.8. Šance pro hudebně nadané děti a soubory
Úmluva o spolupráci mezi našim MK PZKO nadací bratří Golců
byla podepsána v listopadu minulého roku začala nabírat na konkrétnosti. Koordinátorem akce ze strany PZKO byl Jan Zyder.
Podle jeho slov byl připraven projekt, který byl financován částečně
z polského Ministerstva kultury, částečně z fondů Evropské unie a také
z nadace, kterou vytvořili vedoucí orchestru „Golec uOrkiestra“ bratři
Golcové. Společně s nimi vystoupily i děti z polské mateřské školy.
Akce podpořila finančně hudebně nadanou mládež „Zaolzia“.
Článek „Wspólnie z Golcami“ - Głos Ludu 23. 10. 2007 viz příloha
č.65-07.
XVIII.6. Český zahrádkářský svaz
XVIII.6.1. Výstava
Od 8.září do 10. září uspořádala Základní organizace č.16 Českého
zahrádkářského svazu v Horní Suché v Domě zahrádkářů výstavu ovoce, zeleniny, květin a ručních prací.
Na výstavě byly k vidění výsledky práce aktivních členů. Byla připravena i tombola.
Výstava byla spojena s letní slavností. Počasí bylo nepříznivé a tak
přišlo méně zájemců.
Výstavu shlédli i žáci místních škol.

Úroda paprik – výpěstky místních zahrádkářů
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Výstavu si prohlédli i děti z mateřské školy
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „ČZS výstava“.
XVIII.6.2. Kouzlo vánoc
V době od 8. do 10. prosince uspořádala v prostorách Domu zahrádkářů místní organizace zahrádkářského svazu výstavu s vánoční tématikou „Kouzlo vánoc“.

Kromě prací členů svazu byly na výstavě k vidění i práce žáků našich
mateřských a základních škol
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Kouzlo vánoc“.
216

XVIII.7. Základní organizace včelařů
XVIII.7.1. Beseda
Základní organizace včelařů Horní Suchá uspořádala 11. října v Dělnickém domě besedu na téma „Zdraví a včelí produkty“.
Přednášel učitel včelařství pan Jaroslav Kopeček, který v závěru odpovídal na dotazy. Účastníci se dověděli např. jak poznat pravý včelí med,
jak ho uskladňovat, využití včelích produktů v kosmetice, alergie a jak jim
předcházet, apod. také si bylo možno zakoupit různé druhy medu, medovinu, medák (včelí žihadlo) a kosmetiku z včelích produktů.
XVIII.8. Základní organizace chovatelů poštovních holubů
XVIII.8.1. Oblastní výstava
Oblastní výstavu poštovních holubů oblastního střediska KarvináOstrava uspořádali chovatelé poštovních holubů ze základní organizace
v Horní Suché 8. prosince 2007 v prostorách stadionu TJ DF.
Holubi a holubice našich chovatelů se umístili na 3. místě, třetí místo
obsadilo také duo chovatelů Peter Turský a Ing.Tomáš Kusák ze ZO Horní Suchá.

Galerie vítězů
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Výstava poštovních holubů“.
Článek „Chov holubů není žádné peříčko“ - Horník 15. 11. 2007 viz
příloha č.85-07.
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XVIII.9. Občanský výbor Podolkovice
XVIII.9.1. Jediný zůstal
Občanský výbor Podolkovice je jediný občanský výbor, který je ještě
činný. Za svým názvem nese hrdě zkratku s. r. o., rozuměj: sranda, radost, osvěta, což zcela vystihuje recesní charakter této organizace. Předsedou – presesem – byl pan E. Faja, kronikářem Ing. B. Pelikán. Občanský
výbor se scházel pravidelně v suterénu prodejny na ulici 6. srpna každou
neděli od 10.30 hodin do 12.00 hodin.
XVIII.9.2. Zájezd
28. září se Občanský výbor Podolkovice, s. r. o. vydal na zájezd. Navštívili hřbitov na Hrčavě, trojmezí za Hrčavou, Lurdskou jeskyni, Chotěbuz – archeopark, Hrádek ve Slezsku, Mosty u Jablunkova, kde si zajezdili na bobech.
Zájezd zorganizovali ke svátku svatého Václava.

Lurdská jeskyně na Hrčavě
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Zájezd“.
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XVIII.9.3. Viliovka
14. prosince se sešli členové občanského výboru v restauraci Na Kopečku, aby si připomněli blížící se vánoce. Došlo i na hodnocení činnosti,
čtení kroniky a rozdávání dárků.

S celoroční prací výboru byl spokojený i Ing. Jan Lipner s manželkou
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Viliovka“.
XIX. Tělovýchova a sport
XIX.1. Tělovýchovná jednota TJ DF
XIX.1.2. Fotbal
XIX.1.2.1. Kopaná v Horní Suché
Fotbalový oddíl měl v roce 2007 v soutěži pět družstev.
Mužstvo mužů hrálo již několik roků za sebou v I.B třídě krajského
přeboru a v tomto roce mělo cíl postoupit. Závěr podzimu se ale nevydařil a mužstvo skončilo v tabulce na 3. místě, dva body za vedoucím mužstvem. Šanci má na jaře.
Nespokojenost je s výkony dorostenců. Po úvodu soutěže vedli tabulku, ale v závěru skončili v jejím středu.
Starší žáci se potýkají s nedostatkem hráčů. Proto musí být mužstvo
doplňováno mladšími, což se projevilo na výsledcích. Trénování se ujali
bývalí i současní hráči (Kaleta, Toma, Szelong, Konesz), což je zárukou
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zlepšení výkonnosti.
Družstvo přípravky se začalo budovat začátkem roku 2007. Na tréninky docházela třicítka chlapců ve věku od pěti do osmi let. Jejich tréninku se věnovali současní hráči Gój, Rosmarin a Bębenek.
Zimní příprava všech mužstev probíhala v tělocvičně ZŠ a ve sportovní hale.
XIX.1.2.2. Přátelský zápas
Obec Horní Suchá má dlouholeté přátelské styky s polským městem
Lubomia.
Není tedy divu, že se setkávají i sportovci. 24. května přijeli fotbalisté
Lubomie, aby sehráli s naším fotbalovým týmem přátelský zápas. Dopadlo to podle očekávání – naše mužstvo podlehlo 1:3 – m.j. také proto, že
mužstvo Lubomie hraje v Polsku vyšší třídu a je výkonnostně lepší.
Fotbalový výsledek zde není rozhodující. Tím je upevňování přátelství
dvou sousedních národů.
XIX.1.2.3. Další přátelský zápas
Naši fotbalisté sehráli 4. srpna další „družební“ fotbalový zápas
s mužstvem Lubomie. Tak jako v předcházejícím případě není sportovní
výsledek důležitý. Daleko důležitější jsou navázaná kamarádství a přátelství.
XIX.1.2.4. Starší žáci
Družstvo starších žáků se stalo nejúspěšnějším družstvem naší Tělovýchovné jednoty DF.
V sezóně 2006–2007 vyhráli s náskokem svoji soutěž a postoupili
v okresním přeboru. V příští sezóně budou své síly měřit s daleko zdatnějšími a zkušenějšími soupeři.
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Mužstvo hrálo ve složení - text podle fotografie Horní řada zleva: trenér Ondřej Sukač, Josef Laluch, Richard Přadka,
Patrik Karlík, Jakub Vidiolek, Matěj Schindler, vedoucí mužstva Jan
Slovík, trenér Tomáš Kaleta. Dolní řada zleva: Matěj Mintěl, Romen
Kubát, Michal R ybár, Michal Vysloužil, Daniel Čuba, RobinPetík,
Jakub Čuba. Ležící: Jan Czechowicz
Článek „Starší žáci TJ DF první“ - Informátor č.6/2007 viz příloha
č.28-07.
XIX.1.2.5. Vítězství
Naši fotbalisté nastoupili 13. května doma proti mužstvu Sokol Sedliště v okleštěné sestavě. Zabrali a zcela po zásluze zvítězili 2:0.
Článek „Horní Suchá bodovala“ - Havířovsko 15. 5. 2007 viz příloha
č.47-07.
XIX.1.3. Volejbal
XIX.1.3.1. Turnaj
Protože naši volejbalisté vyhráli 12. května na turnaji v Těrlicku
na „Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady o Pohár starosty obce
Těrlicko“ a porazili všech šest svých soupeřů.
Článek „Na turnaji v Těrlicku se dařilo nejvíce volejbalistům Horní
Suché“ - Havířovský deník 15. 5. 2007 viz příloha č.46-07.
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XIX.1.4. Nohejbal
XIX.1.4.1. Nakonec nepostoupili
Naši nohejbalisté bojovali až do posledního zápasu krajského přeboru o vítězství v soutěži. Po základní části skončili na druhém místě.
V zápasech o umístění prohráli naši s TJ Ropice na jejich hřiště 5:2,
doma je ale porazili 4:3. na postup do baráže o 2. ligu to ale nestačilo.
Článek „Horní Suchá skončila druhá“ - Havířovsko 30. 10. 2007 viz
příloha č.84-07.
XIX.2. Petra Kocurová – vodní lyžování
XIX.2.1. Mezi deseti nejlepšími
Za sportovní výsledky ve vodním lyžování v roce 2006 byla Petra
vyhodnocena mezi deseti nejlepšími sportovci Moravskslezského kraje
a 6. března 2007 jí předal cenu Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje.
Poznámka: Těchto deset nejlepších sportovců se vyhlašuje v jednotlivých kategoriích bez určení pořadí. Petra je první občankou Horní Suché, která byla takto vyznamenaná.
Článek „Havířovští sportovci mezi oceněnými“ - Radniční listy duben
2007 viz příloha č.16-07.
Článek „Sportovci dostali ceny za své výkony“ - Moravskoslezský kraj,
ročník 5, číslo 3, březen 2007 viz příloha č.22-07.
Článek „Město ocenilo nejlepší sportovce za rok 2006“ - Radniční listy červen 2007 viz příloha č.42-07.

Na snímku je Petra třetí zleva
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Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Nejlepší sportovec kraje“.
XIX.2.2. Úspěšná sezóna
Předposlední zářijový víkend ukončili vodní lyžaři závodní sezónu
2007 na společném Mistrovství České a Slovenské republiky v Košicích.
Po třetím závodě Grand Prix se Petra dostala v rakouském Astenu
do čela celkového hodnocení a v Košicích v silné mezinárodní konkurenci
vítězství v GP obhájila.
Sérii pěti závodů za sebou ukončila po Mistrovství Evropy dospělých
a ME juniorů právě v Košicích, protože na Těrlické přehradě se závody
konat nemohly pro katastrofální nedostatek vody.
Celkově získala Petra 4 zlaté medaile v kategorii juniorek a 4 zlaté
medaile v kategorii žen jako mistryně České republiky. V Košicích získala
také pohár za vítězství v celkovém hodnocení mezi českými a slovenskými
vodními lyžaři.
Poznámka: Petra nastoupila do sezóny po náročné operaci dolní končetiny.

Petra Kocurová
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Fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Petra Kočárová Jan
Chrobok“.
Článek „Úspěšná sezóna skončila“ - Informátor č.10/2007 viz příloha č.63-07.
XIX.3. Jan Chrobok – vodní lyžování
XIX.3.1. MČR a MSR v Košicích
Dvanáctiletý chlapec, který žije s rodiči v Horní Suché, je členem Klubu vodních lyžařů Havířov a v letošním roce také poprvé reprezentoval.
Zúčastnil se společného Mistrovství České a Slovenské republiky v Košicích pod vedením své trenérky Petry Kocurové.
Jeho prvním závodem byl závod GP v polském Lublinu, druhým závodem byla GP na Těrlické přehradě.
V Košicích startoval Jan ve vyšší kategorii a získal 4 bronzové medaile.

Jan Chrobok
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Petra Kočárová
Jan Chrobok“.
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XIX.4. Ondřej Broda – plavání
XIX.4.1. Motýlkářský trojboj
24. března se v karvinském bazénu (25 m) uskutečnil 9. ročník Motýlkářského trojboje. Ondřej proměnil všechny své starty ve vítězství.
Článek „Ondřej Broda: tři starty, tři vítězství“ - Havířovský deník
30. 3. 2007 viz příloha č.3-07.
Článek „Broda kraloval v bazénu“ - Horník 29. 3. 2007 viz příloha
č.4-07
XIX.4.2. Historicky nejúspěšnější plavec
21. dubna Ondřej vybojoval v rámci 2. kola Českého poháru v Ostravě
v disciplíně 50 m kraul druhé místo.

Článek „Plavec Ondřej Broda vybojoval v závodě Českého poháru
druhé místo“ - Deník 25. 4. 2007 viz příloha č.6-07.
XIX.4.3. Mistrovství ČR
Na letním mistrovství ČR, které se konalo v době od 13. července
do 15. července v padesátimetrovém bazénu v Praze-Podolí, získal Ondřej Broda, nejúspěšnější plavec Slavie Havířov a hornosušský občan, dvě
bronzové medaile.
O třetí medaili přišel po chybě, kterou udělal na obrátce.
Článek „Broda dvakrát bronzový“ – Horník 19. 7. 2007-viz příloha
č.29-07
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XIX.4.4. Cena Moravské brány
Druhý říjnový víkend se v plaveckém pětadvaceti-metrovém bazénu
v Novém Jičíně uskutečnil již 17. ročník Ceny Moravské brány a 31. ročník Malé ceny Nového Jičína. Tyto závody, kterých se zúčastnili plavci
20 oddílů z ČR a SR, zcela ovládl Ondřej, který zde nenašel vážnější konkurenci a v obou uvedených závodech jasně zvítězil.
Článek „Ondřej Broda vyhrál Moravskou bránu“ – Havířovská deník 18. 10. 2007 viz příloha č.31-07.
XIX.4.5. Český pohár
Plavec Slavie Havířov a hornosušský občan Ondřej Broda v kopřivnickém bazénu, kde se poslední říjnový víkend uskutečnilo šesté kolo Českého poháru, opět prokázal, že patří k absolutní české plavecké špičce.
Tři starty proměnil ve tři vítězství – 100 m kraul, 50 m prsa (to je jeho
doplňková disciplína), 50 m volný způsob.
Článek „Plavec Broda v českém poháru zvítězil“ - Deník 2. 11. 2007
viz příloha č.77-07.
Článek „Tři prvenství havířovského plavce“ - Horník 1. 11. 2007 viz
příloha č.78-07.
XIX.4.6. Další dvě výhry
Na závodech 7. kola Českého poháru 18. listopadu v Olomouci Ondřej jasně zvítězil v závodě na 50 m kraul a totéž se opakovalo 19. listopadu
na závodech ve Znojmě.

Článek „Ondřej Broda dokázal být opět dvakrát nejlepší v nejkratším
plaveckém sprintu“ - Havířovsko 22. 11. 2007 viz příloha č.73-07.
226

XIX.5. Hana Brodová
XIX.5.1. Mažoretkový sport
Hana, občanka Horní Suché, sestra plavce Ondřeje, začala s mažoretkami v deseti letech. S mažoretkami a Hornickou kapelou procestovala
kus Evropy. Letos v létě ukončila aktivní činnost a trénuje Babydixi.
Studuje čtvrtý ročník Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Jako
mažoretka souboru DIXI ZK Dolu Darkov je trojnásobnou mistryní Evropy, sedmkrát získala titul mistryně ČR.
Článek „Trojnásobná mistryně Evropy Hana Brodová vychovává své
nástupkyně“ – Horník 12. 10. 2007 viz příloha č.32-07.
Článek „Znáte je? Sourozenci Brodovi“ - Informátor č.10/2007 viz
příloha č.63-07.
XIX.6. Ota Zaremba
XIX.6.1. Oslavil padesátku
Ota Zaremba, hornosušský rodák, před 27 lety porazil ve vzpírání
celý svět, když v roce 1980 zvítězil na olympiádě v Moskvě.
Teď jen vzpomíná a přemýšlí, jak vyjít s malým invalidním důchodem.
Podle vlastních slov na velké oslavy nemá a tak své významné výročí
oslavil sám se svými vzpomínkami.
Článek“Vzpěrač Zaremba slavil sám“-Horník 10.5.2007 viz příloha
č.48-07.
XIX.7. Sportovní knoflík
XIX.7.1. Mezinárodní sportovní utkání žáků
Kulturní a sportovní komise uspořádala 12. října ve spolupráci se základní školou ve sportovní hale soutěž v stolním tenise a sálové kopané.
Obou soutěží se zúčastnilo celkem 91 chlapců a dívek, všichni soutěžili
v obou sportovních disciplínách.
Do soutěže přihlásily své závodníky a družstva obě naše základní školy, základní škola Lubomie (Polsko), základní škola Bielsko- Biała (Polsko)
a základní škola Gelnice (Slovensko), obce jsou naši družební partneři.
Záštitu nad akcí převzal starosta obce Ing. Jan Lipner, zúčastnil se
i místostarosta Josef Žerdík – oba předali medaile a drobné ceny, Vítězství si odnesla naše základní škola. Zúčastnilo se vedení těchto škol: ře227

ditel Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, příspěvková organizace PaedDr. Jaromír Zelníček, ředitel Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
Mgr. Bohdan Prymus a ředitelka Základní školy Gelnice Mgr. Anna Hudáková.
Sportovci polské Bialsko-Białe obsadili 2. místo a v příštím ročníku
turnaje budou hostit všechna letos zúčastněná družstva.

Jednoduchý symbol akce

Fotbalové utkání dívek
Článek“Sportovní turnaj žáků Hornosušský knoflík“-Informátor
č.10/2007 viz příloha č.63-07.
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Sportovní knoflík“.
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XIX.8. Florbalový klub Horní Suchá
XIX.8.1. Muži A
Muži A v sezóně 2006/2007 hráli ve 2. lize Divize III.
XIX.8.1.1. Kádr mužstva
Zdeněk Kročil, Jan Šumpich, Tomáš Podlesný, Petr Krucina, Zbyněk Satinský, Libor Gavlas, Petr Šimek, David Pavlíček, Lukáš Mikula,
Martin Petřík, Jakub Šumpich, Filip Mocek, Jiří Galajda.
XIX.8.1.2. Realizační tým
Trenér: Robert Hruboš
Vedoucí mužstva: Libor Gavlas
Masér: Josef Kocur
XIX.8.1.3. Některé výsledky
FBK Horní Suchá - Paskov Saurians 1:1 (0:1, 0:0, 1:0).
Utkání se hrálo v Rožnovské hale a nebylo bohaté na branky. Oba
týmy vyčkávaly na to, co ten druhý udělá. Hrál se ospalý florbal a žádný
z týmů se nehnal dopředu.
XIX.8.1.4. Umístění
Po odehraném osmnáctém kole bylo mužstvo mužů A na 4. místě.
Poznámka: V ligovém ročníku 2005/2006 hrálo mužstvo A ve 4. lize
a skončilo na 2. místě z třinácti účastníků.
Kompletní tabulka viz příloha č.58-07.
XIX.8.2.Muži B
Mužstvo B hrálo severomoravský přebor mužů – divize II.
XIX.8.2.1. Kádr mužstva
Romen Roudenský, Milan Mašurka, Tomáš Bělík, Ondřej Mikula,
Kamil Stocker, Aleš Narazím, Petr Chobot, Vít Toman, Jan Hučín, Miroslav Bőhm, Luděk Malačka, Petr Němec, Marek Grác, Jan Hájek,
David Satir, Robert Hruboš, Václav Prak.
XIX.8.2.2. Realizační tým
Trenér: Milan Mašurka
Vedoucí mužstva: Tomáš Bělík
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Masér: Josef Kocur
XIX.8.2.3. Některé výsledky
Fbk Horní-Suchá B: SFK Falcons Havířov 7:6 (2:0, 3:2, 2:4 nastavení 4:1). Zápas se hrál 20. 6. 2007.
Naši v průběhu zápasu vedli už 5:1, v závěru zápasu jim chyběly síly,
ale vítězství uhájili.
V dvacetiminutovém nastavení naši vyhráli 4:1.
FbK Horní Suchá B: SFK Falcons Havířov 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) – utkání se hrálo 29. 9. 2007 v Kopřivnici. Jak výsledek napovídá byl zápas
vyrovnaný, ale ve druhé třetině využil jednu z mála šancí Havířov. V poslední třetině naši vyrovnali.
XIX.8.2.4. Umístění
Po 6. kole severomoravské divize II. mužů ročník 2006/2007 bylo
mužstvo B na 5. místě.
Kompletní tabulka viz příloha č.59-07.
Poznámka: V konečné tabulce severomoravského přeboru mužů divize
I., ročník 2005/2006 se mužstvo B umístilo na 10. místě z třinácti účastníků.
XIX.8.3. Junioři
Mužstvo juniorů hrálo v sezóně 2006/2007 severo-moravskou ligu
juniorů.
XIX.8.3.1. Kádr mužstva
Josef Doseděl, Jan Miller, Martin Vávrů, Jan Hájek, Ondřej Melník, Radek R ybářík, Patrik Pazdera, Václav Rašík, Václav Prak, Jiří
Čala, Tomáš Brablc, Jakub Chudina, Bedřich Buják, Marek Býma, Mariusz Paliatka, Dalibor Kristin, Lukáš Molinek.
XIX.8.3.2. Realizační tým
Trenér: Ondřej Mikula – licence C
Vedoucí mužstva: Ondřej Mikula
Masér: Josef Kocur
XIX.8.3.3. Některé výsledky
Junioři sehráli 15. října 2007 3. a 4. kolo soutěže. S družstvem Z.F.K.
Petrovice prohráli 3:5, a družstvem 1. SC 98 Bohumín prohráli 1:3.
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XIX.8.3.4. Konečné umístění
V konečné tabulce Severomoravské ligy juniorů v sezóně 2006/2007
skončili naši junioři z dvanácti účastníků na jedenáctém místě.
Kompletní tabulka viz příloha č.57-07.
Poznámka: V soutěžním ročníku 2005/2006 skončili naši junioři
na 3. místě z šesti účastníků.
XIX.8.4. Starší žáci
Družstvo starších žáků hrálo v sezóně 2006/2007 severomoravský
přebor starších žáků.
XIX.8.4.1. Kádr mužstva
Tomáš Hilub, Štefan Jakab, Nikolas Cygan, Ondřej Foldyna, Matůš
Cink, Jiří Folwarczny, Michal Hlavačka, Ondřej Pietnicki, Jiří Majer,
Vít Ferfecki.
Mladší žáci: Patrik Bulva, Michael Šosták, Adam Čala, David Kriš,
Michal Kozel, Vojta Stefan, Bedřich Babušík, Matěj Kuba.
XIX.8.4.2. Realizační tým
Trenér: Ondřej Mikula – licence C
Vedoucí mužstva: Ondřej Mikula
Masér: Josef Kocur
XIX.8.4.3. Některé výsledky
Po absolvování přípravného kempu se mladí adepti florbalu zúčastnili pražského turnaje „Prague Games“.
Vzhledem k tomu, že postoupili do vyšší třídy, i zde je trenéři přihlásili do vyšší kategorie, aby nabrali zkušenosti. Hráli tedy se soupeři, kteří
byli o jeden až dva roky starší.
Prvním soupeřem byl Bučis Team a naši žáci ho porazili 5:2. Při
konfrontaci s mezinárodním florbalem naši propadli a finský tým Loiske
Sunshine jim nastřílel 16 branek.
Článek „Florbalový žáci v Praze“ - Informátor č.7/2007 viz příloha
č.60-07.
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XIX.8.5. Další mužstva
Kromě uvedených mužstev jsou v oddíle ještě juniorky (Eliška Ochmanová, Anna Celuchová, Hana Borovská, Tereza Heczková, Radka
Heumannová, Barbora Kaniová, Tereza Chobotová, Hana Keslerová,
Hana Furmančíková, Klára Ponczová, Hana Dybová, trenér: Robert
Hruboš, vedoucí mužstva: Petr Chobot),
dorost (Patrik Mik, Tomáš Holub, Lukasz Feber, David Krhovjak,
Vojtěch Molenda, Ondřej Lipner, Martin Brabiec, Vít Ferfecki, Ondřej
Pietnický, Ondřej Foltyna, Jiří Folwarczný, Dominik Šebek, Tomasz Cielecki, Michael Bílek – trenér a vedoucí mužstva: Ondřej Mikula), mladší
žáci, elévové a přípravka.
XIX.8.6. O pohár starosty
Těsně před vánocemi – 23. prosince - uspořádal Florbalový klub Horní Suchá turnaj „O pohár starosty“.
Poháru se zúčastnila všechny družstva dvou klubů – domácí FbK
Horní Suchá a FbK Slavia Havířov.
Ceny pro vítěze věnoval starosta obce Ing. Jan Lipner.
Hrálo se s velkým zápalem a hlavně ti nejmladší – elévové – v jejichž
družstvech hrála společně s chlapci i děvčata – podle řádů mohou hrát
smíšená družstva až do věku patnácti let – vynikali velkou bojovností.
Vyhráli vlastně všichni!

Mladí florbalisté z Horní Suché sledují pokyny trenéra
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Florbal O pohár starosty“.
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XIX.9. Badminton
XIX.9.1. Badmintonový turnaj
22. prosince proběhl ve sportovní hale v Horní Suché „Vánoční badmintonový turnaj“ ve čtyřhře mužů.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 párů, 5 párů bylo z Horní Suché.
Ostatní byli z Havířova, Karviné a okolí. První místo vyhrál pár Gorecký - Gorecký z Karviné druhé místo obsadil pár Toman - Kuchejda z Karviné třetí místo obsadil pár Petrovics - Poledník z Havířova
Organizačně turnaj připravil Miroslav Klímek, správce sportovní
haly. Sám se turnaje aktivně zúčastnil.

Na snímku pozdější vítězové (vpravo)
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Badmintonový
turnaj“.
XIX.10. Marek Swětík
XIX.10.1. Mistři ČR
Marek Swětík (rodák z Horní Suché) a Renata Dohnanská se v sobotu 17. února stali novými Mistry České republiky v latinsko-amerických
tancích. Soutěž se konala v Ostravě-Porubě v hale Sareza.
Soutěže se zúčastnilo 44 tanečních párů v kategorii dospělých.
XIX.10.2. Mistrovství světa
Začátkem prosince bylo uspořádáno v Litvě Mistrovství světa v latinskoamerických tancích. Česká republika vyslala dva své zástupce, aby
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okusili atmosféru světové soutěže a zkusili se probojovat co nejvýše. Naši
republiku reprezentovali mistři ČR 2007 Marek Swětík s Renatou Dohnanskou a vítězové Taneční ligy Radim Přádka s Kateřinou Kolmanovou. Bohužel páry nebyly moc úspěšné a skončily v druhém kole a dál se
neprobojovaly.
XIX.11. Filip Swětík
XIX.11.1. Mistrovství ČR
Taneční pár Filip Swětík – bratr Marka – společně s partnerkou Lenkou Chovančíkovou se 17. února zúčastnili Mistrovství ČR 2007 v latinsko amerických tancích v Ostravě a obsadili 5. místo.
XX. Počasí
XX.1. Počasí v jednotlivých měsících
Leden
Jak rok 2006 končil, tak rok 2007 začal. Bylo teplo – ve dne teploty
přesahovaly 10 °C a bylo sucho, bez sněhu. V noci z 18. na 19. ledna se
republikou přehnala větrná smršť, dostala jméno Kiril. R ychlost větru
přesáhla 120 km/hod., na Sněžce naměřili rychlost větru 216 km/hod.
Měsíc leden 2007 byl meteorology označen jako nejteplejší měsíc leden
od dob soustavného měření, tj. za posledních 232 let.
Od čtvrtečního rána 18.1. foukal jihozápadní vítr a zesilovat na silný
8 až 13 m/s, s nárazy 15 až 25, na horách kolem 30 m/s. Tentýž den odpoledne a v noci na pátek vítr dále zesílí na velmi silný 13 až 18 m/s, ojediněle kolem 20 m/s (síla vichřice), s nárazy 25 až 35 m/s, tj. 90 až 125 km/h,
na horách kolem 40 m/s, ojediněle i vyšší, tj. kolem 144 km/h, což je síla
orkánu!!!! Na Sněžce naměřili rychlost větru 216 km/hod. Na většině
území ČR se jednalo o mimořádně silný vítr!!!! Od čtvrtečního odpoledne
začaly srážky, zejména na horách, postupně zesilovaly. Od čtvrtečního odpoledne do pátečního večera byly srážkové úhrny na návětrných stranách
hor od 30 do 80 mm, v Beskydech a v Krušných horách do 40 mm. Během pátku zde začaly srážky přecházet ve sněhové. Vzhledem k srážkám
v horských oblastech nastal vzestup hladin vodních toků.
Voda tentokrát v obci škody nenadělala, zato škody způsobené větrem
jdou do statisíců. Mimo jiné popadaly stromy na ulici K Prádlu, vítr poškodil střechu na Sportovní hale, padající stromy poškodily mostek přes Sušan234

ku na ulici Hluboké, byla poškozena střecha na obytném domě č.p.424 (bývalá polská MŠ), byly potrhané plechy na střeše římsko-katolického kostela.

Na fotografii poškozená střecha na obecním domě na ulici Lokalitní
Další fotografie: Kronika 2007-fotogalerie na CD:“Vichřice“.
23.ledna napadlo 10 cm sněhu a zůstal ležet. Teploty v noci klesly
na -5 °C, místy v obci na -8 °C, ale na Českomoravské vysočině bylo až
-20 °C.
Poryvy větru byly stále silné, úrovně předcházející vichřice nedosahovaly. Stále jemně sněžilo, denně připadly 2–3 cm sněhu, postupně se oteplovalo a na konci měsíce byly denní teploty nad nulou, srážky se změnily
na dešťové a bylo prakticky po sněhu.
Únor
Měsíc začal dešťovými přeháňkami a silným větrem, který, podle
hydrometeorologického ústavu, dosahoval v našich nadmořských výškách
v nárazech rychlost až 70 km/hod. Teploty byly v noci mírně pod nulou
denní dosahovaly v průměru +5 °C.
Březen
Teplý ráz počasí přetrvával. Občas pršelo, ráno byl místy přízemní
mrazík, ale po zimě nebylo ani památky. V úterý 13. 3. dosáhly maximální teploty +17 °C. Bylo jarní počasí.
Všechno se to změnilo na svátek Josefa. Začalo sněžit, padaly velké
mokré vločky a do druhého dne napadlo 10 až 15 cm sněhu. Na hlavních
tazích a dálnicích byly velké dopravní problémy. Sněhové přeháňky byly
i další dny, sníh ale rychle tál, protože teploty byly nad bodem mrazu.
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Duben
Celkově teplý ráz počasí pokračoval. V noci a k ránu byly přízemní
mrazíky, ve dne se teploty pohybovaly většinou na 10 °C. Na Velikonoce – Velikonoční pondělí připadlo tentokrát na 9. 4. bylo krásně, denní
teploty přesáhly 15 °C.
Celkově lze poznamenat, že počasí bylo teplotně nadnormální a srážkově podnormální.
Květen
Podle hydrometeorologického ústavu byl měsíc květen nejteplejším
měsícem květnem za posledních 45 let. Srážky byly minimální.
Začátkem měsíce se sice objevily přízemní mrazíky, ale velké škody
nenadělaly.
Červen
Měsíc byl teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Denní teploty se často pohybovaly kolem +30 °C, což jsou tropické teploty. Ke konci
měsíce se ochladilo, foukal silný nárazový vítr o rychlosti až 90 km/hod.
Červenec
První prázdninový měsíc začal chladným počasím a deštěm. V polovině měsíce uhodila vedra. Teploty ve dne šplhaly přes +30 °C (tropický den), v noci se dostaly na úroveň tropických nocí (teplota nad 25 °C).
Kolem svaté Anny (26. 7.) se úmorná vedra předcházejících dnů změnila
na příjemných 25 °C.
Chyběla vláha, nepršelo.
Srpen
Měsíc byl teplotně nadnormální, stále chyběla vláha. Průměrné teploty byly ve dne kolem 25 °C, bylo fajn, hlavně pro dovolenkáře.
Září
Měsíc byl teplotně nadnormální. Dešťové přeháňky zavlažily lesy, hojně rostly houby. Rozvodněná Petrůvka se rozlila 7. září na ulici 6. srpna.
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Rozvodněná Petrůvka
Další fotografie: Kronika 2007 – fotogalerie na CD: „Rozvodněná
Petrůvka“.
Říjen
Začátkem měsíce byly ve dne teploty kolem 15 °C, občas pršelo nebo
byly dešťové přeháňky, v druhé polovině měsíce se ochladilo, objevily se
první ranní mrazíky. V noci z 19. na 20. října napadl první sníh. Zem
nebyla zmrzlá, takže přes den všechen sníh roztál. Byl to jediný sníh v měsíci.
Poznámka: V Jeseníkách napadlo až 20 cm sněhu a doprava díky
nepřipravenosti řidičů i silničářů zkolabovala.
Listopad
Bylo opravdu „dušičkové“ počasí. Často pršelo, objevily se i smíšené
srážky (déšť se sněhem). Teploty klesly blíž k 0 °C, ve dne 3–5 °C, ráno byly
přízemní mrazíky. Svatý Martin letos opravdu „přijel na bílém koni“ – takto brzy napadl sníh po deseti letech. Pršet začalo 22. listopadu a všechen
sníh roztál. Napadl opět 26.listopadu a udržel se i když půda nebyla zmrzlá. V noci na 28. listopadu byl nejsilnější mráz, ráno bylo -10 °C.
Prosinec
Měsíc začal oblevou a dešťovými přeháňkami. Ve dne i v noci byly
teploty mírně nad 0 °C a všechen sníh roztál.
Ke konci měsíce přišly mrazy, mrzlo i ve dne. Také foukal silný nárazový vítr. Trochu sněhu napadlo až poslední den v roce – na Silvestra.
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XX.2. Měření teploty a stavu počasí z amatérské meteorologické
stanice na Potoční ulici v Horní Suché
(paní Tomanová)
Datum
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.

Teplota (°C)
měření kolem
Stav počasí
měření kolem
14.00 hod. odpoled7.00 hod. ráno
ne
8,9
9,0
zamračeno
0,0
4,0
polojasno, vítr
2,5
4,0
zamračeno, slabý déšť
3,5
6,0
zamračeno,mžení,vítr
6,0
7,0
polojasno, slabý déšť
6,5
8,3
zamračeno, bez sněhu
8,0
10,0
silný déšť
-0,5
7,0
jasno
10,0
10,0
jasno, vítr, dešťové přeháňky
10,0
13,0
jasno, vítr
8,7
10,0
jasno, silný vítr
7,0
7,0
zamračeno, silný vítr, déšť
9,0
9,0
zamračeno, vítr, déšť
9,0
8,0
zamračeno, vítr, stále bez sněhu
0,0
5,0
jasno
-2,0
5,0
jasno, vítr, bez sněhu
1,4
5,0
polojasno, silný vítr
10,7
10,8
mrholení, velmi silný vítr, déšť
5,6
5,4
mrholení,polojas.,vítr,bez sněhu
5,9
8,9
zamračeno, vítr, mrholení
7,0
7,0
mrholení, zamračeno, silný vítr
3,5
6,0
jasno, vítr
0,9
-1,5
zamračeno,napadlo 10 cm sněhu
-1,3
-0,3
padal sníh
-4,5
-4,0
padal sníh
-8,4
-3,0
jasno, vítr
-3,2
-0,3
polojasno, silný vítr, sníh
-2,0
2,4
sníh, silný vítr
4,0
2,2
silný vítr, jasno, sníh
0,5
2,1
sníh s deštěm
3,1
4,0
vítr, sníh téměř roztál
Průměrná teplota v lednu byla v 7.00 hod. 3,5°C, ve 14.00 hod. 5,2°C.
5,0
2,0
4,3
1,9
2,1
2,1
1,4
0,0
5,6

4,0
5,9
3,0
4,1
6,1
1,8
1,7
7,8
6,2
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jasno, silný vítr, déšť
polojasno, vítr
polojasno, vítr, sníh
polojasno, vítr
jasno
zamračeno, sníh, vítr
zamračeno
zamračeno
dešťové přeháňky

10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.

2,5
7,5
polojasno
-0,4
2,4
polojasno
1,5
9,3
polojasno, vítr
6,9
7,4
polojasno
6,3
9,7
jasno
4,4
6,4
polojasno
2,4
3,0
dešťové přeháňky
-2,4
2,6
jasno, vítr
-1,3
3,4
polojasno, silný vítr
1,9
3,0
zamračeno, vítr
1,8
7,2
zamračeno
-1,4
6,4
polojasno
1,1
5,7
polojasno
-2,9
-2,3
zamračeno
-5,3
0,7
zamračeno
1,8
7,8
polojasno
1,6
5,9
polojasno, dešťové přeháňky
4,6
6,9
zamračeno, déšť
-4,0
-2,0
polojasno, déšť
Průměrná teplota v únoru byla v 7.00 hod. 1,6°C, ve 14.00 hod. 4,7°C.
8,3
7,1
5,6
3,6
0,8
5,2
10,4
12,2
6,5
2,4
3,2
5,5
1,0
2,8
1,5
4,5
5,9
8,7
3,3
0,8
1,7
2,5
1,7
7,3
3,4
2,3
-0,9
-0,9
2,0

8,4
10,0
6,2
6,3
10,3
15,0
17,4
16,3
5,4
7,2
10,4
14,1
15,6
12,5
9,8
14,0
8,2
10,2
4,2
1,8
2,6
7,2
3,7
8,2
11,5
12,3
14,3
13,7
12,7
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polojasno, dešťové přeháňky
polojasno, silný vítr
polojasno, silný vítr
jasno, mrholení
jasno, silný vítr
jasno, silný vítr
jasno, velmi silný vítr
polojasno, dešťové přeháňky
zamračeno
polojasno
jasno
polojasno
mlha
mlha
mlha
jasno
zamračeno, silný vítr
zamračeno, silný vítr
smíšené přeháňky
napadlo 10 cm sněhu
padal sníh
jasno
mlha, vítr, dešťové přeháňky
polojasno, silný vítr
jasno, velmi silný vítr
jasno, velmi silný vítr
jasno
polojasno
polojasno

30.3.
31.3.

6,3
13,5
polojasno
0,2
13,6
jasno, silný vítr
Průměrná teplota v březnu byla v 7.00 hod. 5,6°C, ve 14.00 hod. 9,9°C.

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

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

1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.

2,8
1,8
10,1
10,7
10,6
11,1
11,1
15,2
13,1
13,6
18,5
12,8
18,9
12,6

10,8
13,6
18,4
21,5
13,7
12,5
23,2
14,6
16,4
19,6
27,3
22,0
24,3
24,2
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jasno, vítr
polojasno, vítr
jasno, vítr
jasno
zamračeno,dešťové přeháňky
zamračeno,dešťové přeháňky
zamračeno
polojasno,první bouřka
jasno
jasno, dešťové přeháňky
jasno, vítr
jasno, déšť, bouřka
jasno, vítr
jasno, vítr

15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

18,7
19,1
polojasno, dešťové přeháňky
10,2
12,8
polojasno, déšť
13,9
12,0
polojasno, dešťové přeháňky
19,2
15,2
jasno
12,2
21,6
jasno
9,2
24,7
jasno
14,6
27,1
polojasno
14,0
28,0
polojasno
18,2
24,6
polojasno
14,0
28,0
polojasno
14,3
29,0
jasno, vítr
16,0
30,7
jasno, vítr
15,0
28,7
jasno
17,0
27,5
polojasno
15,6
22,4
jasno, vítr
10,7
14,5
polojasno, dešťové přeháňky
12,6
16,9
polojasno
Průměrná teplota v květnu byla v 7.00 hod. 13,2°C,ve 14.00 hod. 20,8°C.

1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

10,7
21,4
polojasno, mlha
15,8
18,9
zamračeno, déšť
15,2
18,1
zamračeno, déšť
16,4
22,7
polojasno
16,7
21,6
polojasno, dešťové přeháňky
15,4
25,2
polojasno, mlha
13,1
26,6
polojasno,mlha,déšť
12,3
28,2
jasno
13,3
28,6
jasno
13,2
25,5
polojasno, dešťové přeháňky
12,8
26,2
polojasno, ráno mlha
12,6
28,6
jasno
13,2
27,8
jasno, bouřka
16,4
22,0
jasno, déšť
15,4
29,9
jasno
19,7
28,0
polojasno
13,5
27,0
polojasno
13,4
23,4
polojasno, déšť
14,7
23,8
polojasno, déšť
13,5
25,5
jasno
18,0
30,4
jasno
19,1
25,9
polojasno
16,3
24,4
jasno, vítr
18,4
22,5
polojasno
17,0
27,9
jasno
14,0
20,0
polojasno, dešťové přeháňky
16,5
19,3
zamračeno, silný vítr
12,0
19,4
jasno
14,7
20,7
polojasno
17,2
24,4
polojasno, vítr
Průměrná teplota v červnu byla v 7.00 hod. 15,0°C, ve 14.00 hod. 24,5°C.
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1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.7.
25.7.
26.7.
27.7.
28.7.
29.7.
30.7.
31.7.

1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.
9.8.
10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.

15,3
26,7
jasno
16,8
30,3
jasno, vítr
17,5
24,4
jasno, vítr
16,2
17,8
zamračeno, déšť
12,0
15,9
zamračeno, déšť
13,4
20,4
polojasno
14,0
21,2
jasno, vítr
13,8
21,0
jasno
15,0
19,5
polojasno, déšť
14,4
15,2
zamračeno, déšť
13,0
20,5
jasno
13,5
19,5
polojasno
14,5
20,6
polojasno, slabý déšť
16,2
28,2
jasno
16,0
31,0
jasno, vítr
17,0
33,4
jasno
17,0
34,2
jasno
17,3
28,2
jasno, vítr
19,0
30,2
polojasno
19,5
33,0
jasno
20,2
27,7
polojasno, vítr
17,9
26,8
polojasno, mlha
13,0
26,8
jasno, vítr
19,1
20,8
polojasno, silný vítr
16,5
21,3
polojasno, vítr
10,3
25,7
jasno, vítr
17,0
30,1
jasno, vítr
16,3
27,8
jasno, silný vítr
17,3
25,2
polojasno
14,1
16,1
zamračeno, déšť
12,7
20,0
jasno, déšť
Průměrná teplota v červenci byla v 7.00 hod. 15,7°C, ve 14.00 hod. 24,5°C.
12,8
8,9
19,9
15,4
10,2
12,0
15,0
13,0
13,9
15,3
17,3
17,2
17,5
12,9
12,3
15,7

19,6
26,5
22,8
19,0
23,1
27,2
27,7
28,6
27,6
27,0
24,5
20,5
23,3
26,2
29,3
32,0
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polojasno
jasno
polojasno
polojasno, vítr
polojasno
jasno
polojasno
ráno mlha, pak jasno
jasno
polojasno, déšť
polojasno
zamračeno, déšť
polojasno
polojasno
jasno, vítr
jasno, vítr, dešťové přeháňky

17.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.

1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

1.10.

17,6
20,4
polojasno
17,8
23,0
jasno, silný vítr
12,2
24,2
polojasno
16,6
25,8
mlha,polojasno,vítr,déšť
13,9
25,4
mlha,jasno,déšť
18,8
26,7
polojasno
13,2
31,8
jasno, vítr
20,2
28,5
mlha, vítr, jasno
15,9
25,5
mlha, jasno, polojasno
15,5
25,5
polojasno, jasno
14,7
24,5
polojasno, jasno
11,8
19,6
jasno, polojasno
9,3
18,8
polojasno
8,7
19,3
jasno
8,3
19,5
jasno, silný vítr
Průměrná teplota v srpnu byla v 7.00 hod. 14,3°C, ve 14.00 hod. 23,8°C.
13,2
16,5
polojasno, dešťové přeháňky
11,7
20,1
polojasno
14,7
20,9
polojasno, déšť, silný vítr
11,6
15,8
polojasno, déšť
6,9
9,2
polojasno, déšť
11,0
13,2
zamračeno, déšť
9,9
12,0
déšť
12,5
16,2
polojasno
12,2
14,0
zamračeno, vítr
11,0
15,6
polojasno, dešťové přeháňky
10,9
14,4
polojasno, déšť
10,2
12,9
zamračeno
10,0
16,3
polojasno
5,3
19,0
jasno, silný vítr
13,3
16,7
polojasno, silný vítr
7,2
18,6
jasno
7,2
23,7
jasno, vítr
11,7
19,8
mlha, polojasno
8,4
12,6
mlha, jasno
2,7
14,5
mlha, polojasno
3,3
20,4
jasno
3,0
19,7
mlha, jasno
7,1
19,7
jasno
6,1
21,0
mlha, jasno
5,1
20,6
mlha, jasno
10,8
13,6
mlha, polojasno, déšť
11,4
16,6
mlha, polojasno
11,0
15,1
polojasno, déšť
10,6
18,0
jasno, silný vítr
7,7
20,1
jasno
Průměrná teplota v září byla v 7.00 hod. 9,3°C, ve 14.00 hod. 16,9°C.
5,3

20,5
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mlha, jasno

2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.

7,2
19,8
mlha, jasno
13,4
14,7
zamračeno, mlha po celý den
7,4
15,5
mlha, zamračeno
10,2
15,3
zamračeno, déšť
9,2
12,6
zamračeno
10,9
13,3
mlha, polojasno
2,9
14,8
mlha, polojasno, vítr
8,4
14,0
mlha, polojasno
3,4
14,0
mlha, jasno
6,4
11,0
mlha, polojasno
4,8
10,1
mlha, polojasno, déšť
6,1
9,5
polojasno
3,4
8,7
mlha, polojasno, vítr
-1,2
13,8
jasno
0,4
17,0
mlha, jasno
0,9
16,6
mlha, jasno
7,6
11,4
zamračeno, déšť
4,8
6,4
polojasno, déšť
1,9
6,6
sníh, polojasno
3,4
7,0
zamračeno, déšť
3,0
5,0
zamračeno
4,4
5,4
zamračeno, déšť
7,3
8,2
mlha, zamračeno, déšť
7,3
8,2
zamračeno
6,2
13,0
polojasno
5,1
11,0
polojasno
9,5
11,0
zamračeno
9,0
12,2
polojasno
5,0
10,7
zamračeno
8,3
9,7
polojasno
Průměrná teplota v říjnu byla v 7.00 hod. 5,9°C, ve 14.00 hod. 11,8°C.
3,7
7,4
7,3
6,8
3,8
-2,8
4,8
3,1
8,2
0,9
0,1
0,3
1,4
2,0
0,4
-2,0
-5,0
-5,9

8,0
9,4
12,5
6,7
6,0
3,0
4,7
7,0
4,4
2,5
1,2
3,1
2,2
2,3
1,4
0,4
-0,2
-2,4
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mlha, polojasno
zamračeno
polojasno, silný vítr
polojasno
polojasno
zamračeno, vítr
polojasno, vítr
zamračeno, déšť
zamračeno, déšť, vítr
zamračeno, sníh
jasno, sníh
polojasno, sníh
polojasno, sníh
zamračeno
sníh
sníh
polojasno
zamračeno, vítr

19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

-3,2
-0,4
polojasno
-4,3
4,0
jasno
-5,2
4,8
jasno
-3,1
6,2
jasno
-0,6
10,2
jasno
3,9
5,6
mlha, déšť
4,2
4,6
polojasno, déšť, silný vítr
2,6
0,7
sníh, vítr
-0,8
0,7
sníh
-4,4
2,0
polojasno, silný vítr
-10,3
3,2
jasno
1,4
2,8
jasno, sníh
Průměrná teplota v listopadu byla v 7.00 hod. 0,5°C, ve 14.00 hod. 3,9°C.

1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

3,0
6,2
polojasno
6,6
7,9
jasno, silný vítr
8,0
8,7
vítr, déšť
3,9
6,1
polojasno, vítr
2,7
7,0
jasno, vítr
2,8
8,4
polojasno
9,1
9,0
zataženo, déšť
7,0
7,3
polojasno
-1,1
6,8
jasno, vítr
1,7
5,4
polojasno
4,4
4,5
zamračeno, déšť
5,1
4,0
zamračeno, déšť
1,7
3,2
zamračeno, silný vítr
-1,3
-0,4
zamračeno, sníh
-0,8
-0,2
zamračeno, sníh
-1,1
-1,6
zamračeno
-1,8
-1,4
zamračeno
-1,6
-1,2
zamračeno
-1,5
-0,9
zamračeno
-2,8
-3,2
zamračeno
-5,1
-2,5
jasno
-5,1
-2,2
jasno
-5,4
-4,4
jasno, vítr
-5,8
-3,5
jasno
-2,2
-1,4
polojasno
-8,4
-0,8
jasno
-4,1
-2,8
jasno
-4,3
-2,7
jasno
-4,9
-2,7
jasno, silný vítr
-3,5
-2,4
polojasno, silný vítr
-0.4
0,3
jasno, sníh
Průměrná teplota v prosinci byla v 7.00 hod. -0,2°C, ve 14.00 hod. 1,6°C.
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XXI. Chronologicky seřazené události
První svatba roku (2. 1.)
Noworoczne „Jasełka“-ZŠ a MŠ s PJV (6. 1.)
Poslední vozík uhlí na Dole Dukla (10. 1.)
4.obecní ples (12. 1.)
Balik przedszkola (13. 1.)
Zasedání RO (16. 1.)
Ples PZKO (20. 1.)
Zasedání RO (25. 1.)
Zápis do 1.třídy ZŠ (25. 1.–26. 1.)
První jubilanti roku (26. 1.)
Ples ZŠ (26. 1.)
Ples KSČM (27. 1.)
Vyhodnocení kulturních a sportovních projektů (30. 1.)
Ples KSČM (3. 2.)
Zápis do 1. třídy-ZŠ s PJV (8. 2.)
Havířský bál KHD (8. 2.)
Balik (10. 2.)
Ples sportovců (10. 2.)
Zasedání RO (13. 2.)
Zabíjačka v PZKO (17. 2.)
Bal szkolny (17. 2.)
Marek Swětík-mistr ČR (17. 2.)
Filip Swětík-5.místo na mistrovství ČR (17. 2.)
Zasedání RO (22. 2.)
Zasedání ZO (22. 2.)
Školní ples (24. 2.)
Ples hasičů (24. 2.)
Přátelský fotbalový zápas s Lubomií (24. 2.)
Kontrolní den v PZF (27. 2.)
MDŽ-obecní (3. 3.)
Petra Kocurová mezi nejlepšími deseti sportovci Moravskoslezského kraje (6. 3.)
Zasedání RO (8. 3.)
MDŽ KSČM (8. 3.)
Country bál (10. 3.)
MDŽ v PZKO (10. 3.)
Mimořádné zasedání RO (13. 3.)
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Výroční členská schůze KHD (15. 3.)
Karneval ZŠ (15. 3.)
Zasedání RO (22. 3.)
Ondřej Broda vyhrál v Karviné motýlkářský trojboj (24. 3.)
Informační panel-měření rychl.na ul.Dělnické (26. 3.)
Muzikantský rej (30. 3.)
Můstek přes Sušanku (2. 4.)
Zasedání RO (5. 4.)
Zasedání RO (19. 4.)
Zasedání ZO (19. 4.)
Ondřej Broda historicky nejúspěšnější plavec (21. 4.)
Informační panel zničený při dopravní nehodě (22. 4)
Fotbalový turnaj SDH (22. 4.)
Zasedání RO (25. 4.)
Májové oslavy KSČM (1. 5.)
Zasedání RO (3. 5.)
Kladení věnců (3. 5.)
Vítání občánků (5. 5.)
Hornosušská pouť (6. 5.)
Svátek matek KHD (10. 5.)
Ota Zaremba oslavil padesátku (10. 5.)
Volejbalový turnaj (12. 5.)
Vítězný fotbalový zápas (13. 5.)
Mimořádní zasedání RO (15. 5.)
Zasedání ZO (15. 5.)
Zasedání RO (17. 5.)
Hasiči a policie dětem (17. 5.)
Veřejná schůze s občany (21. 5.)
Mimořádné zasedání RO (22. 5.)
Den otevřených dveří – ZŠ (25. 5.)
Terénní cyklistický závod – 9. ročník-PZKO (25. 5.)
Radovánky ZŠ (26. 5.)
Výstava ručních prací v PZKO (26. 5.)
Vítěz v soutěži „Mladý zahrádkář“ – Agáta Mrózková (26. 5.)
Zasedání RO (31. 5.)
Požár domku na ul.U Vlečky (31. 5.)
Změna na stavebním úřadě-Ing.Marie Sobolová (1. 6.)
Den dětí – ZŠ (1. 6.)
Další jubilantka-Hildegarda Malyszová (2. 6.)
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Naši žáci v Anglii – ZŠ (7. 6.)
Smažení vaječiny KHD (7. 6.)
Radovánky-ZŠ a MŠ s PJV (9. 6.)
Radar pro Policii ČR (9. 6.)
Vítání léta-amfiteátr (16. 6.)
Zasedání RO (21. 6.)
Zasedání ZO (21. 6.)
Kolaudace správní budovy v PZF (22. 6.)
W Ogrodzie Działkowca-předškoláci ZŠ s PJV (22. 6.)
Kulturní spolupráce Horní Suchá-Havířov (23. 6.)
Hasičanka na přehlídce (23. 6.)
Vyhodnocení Vítání léta (26. 6.)
Suszanie v Holandsku (27. 6.–1. 7.)
Zasedání RO (28. 6.)
Asistenční psi (8. 7.)
Zasedání RO (12. 7.)
Vítání léta KHD (12. 7.)
Ondřej Broda-Mistrovství ČR-dvakrát bronz (13. 7.–15. 7.)
Reedukační pobyt – penzion Karlovka (15. 7.–28. 7.)
Zasedání RO (26. 7.)
Výročí „Životické tragédie“ (4. 8.)
Hasičská soutěž (4. 8.)
Další přátelský fotbalový zápas s Lubomií (4. 8.)
Suszanie v Rožnově p.R. (4. 8.)
Zasedání RO (6. 8.)
Zasedání ZO (16. 8.)
Zasedání RO (22. 8.)
Zahájení školního roku (3. 9.)
Mimořádné zasedání ZO (4. 9.)
Zasedání O (6. 9.)
Den horníků a Jubilanti 2007 KHD (6. 9.)
Den horníků KSČM (8. 9.)
Výstava ČZS (8. 9.–10. 9.)
Místostarosta Josef Žerdík na českém konzulátě v Katovicích (18. 9.)
Zasedání RO (21. 9.)
Fedrování s folklorem (22. 9.)
Vinobraní KHD (27. 9.)
Zájezd-Občanský výbor Podolkovice (28. 9.)
Zasedání RO (5. 10.)
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Wykopki (6. 10.)
Svatba-knihovnice Anna Pilchová (6. 10.)
Beseda-včelaři (11. 10.)
Mezinárodní sportovní utkání žáků-Sportovní knoflík (12. 10.)
Ondřej Broda-Cena Moravské brány (13. 10.–14. 10.)
Zasedání RO (18. 10.)
Zasedání ZO (18. 10.)
Loučení s létem KHD (18. 10.)
Ondřej Broda v Olomouci a Znojmě jasně zvítězil (18. 10.–19. 10.)
Gratulace říjnovým jubilantúm (19. 10.)
Setkání jubilantů (23. 10.)
Lampionový průvod – obě ZŠ (24 .10.)
Ondřej Broda – Český pohár – tři starty, tři vítězství (27. 10.–28. 10.)
Nohejbalisté bojovali postup (30. 10.)
Zasedání RO (6. 11.)
Den otevřených dveří – fa Depos a. s. (8. 11.)
Zasedání KaSK (9. 11.)
Zasedání RO (15. 11.)
Lípa na ulici Sportovní (22. 11.)
Havárie autojeřábu na ulici Těrlické (22. 11.)
Barborková veselice KHD (22. 11.)
Zemřel nejstarší občan Horní Suché p.Jakub Mirowski (28. 11.)
Zasedání RO (29. 11.)
Vítání občánků (1. 12.)
Zasedání RO (6. 12.)
Výstava „Kouzlo vánoc“ ČZS (8. 12.–10. 12.)
Oblastní výstava chovatelů poštovních holubů (8. 12.)
Kombatanti (8. 12.)
Výstava – obě školy v DD (10. 12.)
Zasedání RO (13. 12.)
Viliovka-Občanský výbor Podolkovice (14. 12.)
Zasedání RO (20. 12.)
Zasedání ZO (20. 12.)
Schengenské dohody zbořily hranice mezi státy EU (20. 12.)
Badmintonový turnaj (22. 12.)
Florbalový turnaj „O pohár starosty“ (23. 12.)
Zasedání RO (31. 12.)
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XXII. Informátor
Informátor č.1/2007 viz příloha č.11-07.
Informátor č.2/2007 viz příloha č.12-07.
Informátor č.3/2007 viz příloha č.13-07.
Informátor č.4/2007 viz příloha č.14-07.
Informátor č.5/2007 viz příloha č.15-07.
Informátor č.6/2007 viz příloha č.28-07.
Informátor č.7/2007 viz příloha č.60-07.
Informátor č.8/2007 viz příloha č.61-07.
Informátor č.9/2007 viz příloha č.62-07.
Informátor č.10/2007 viz příloha č.63-07.
Informátor č.11/2007 viz příloha č.90-07.
Informátor č.12/2007 viz příloha č.91-07.
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XXIII. Použité zkratky
a.s.
ASPV
CD
č.
ČD
česká MŠ
česká ZŠ
č.j.
č.p.
ČR
ČSSD
ČZS
DD
DF
DPFO
DPH
DPPO
DPS
EAO
EU
ev.
€
Fa
FbK
fin.
HZS
KaSK
KD
KDU-ČSL
KHD
KSČM
k.ú.
MČR
MDŽ

akciová společnost
asociace sportu pro všechny
kompaktní disk
číslo
České dráhy
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
příspěvková organizace
číslo jednací
číslo popisné
Česká republika
Česká strana sociálně demokratická
Český zahrádkářský svaz
Dělnický dům Horní Suchá
Důl František
daň z příjmu fyzických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmu právnických osob
dům s pečovatelskou službou
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Evropská unie
Evidenční, evidence
Symbol pro Euro - měnu
firma
florbalový klub
Finanční
hasičský záchranný sbor
kulturní a sportovní komise
kulturní dům
Křesťansko demokratická unie – Česká strana
lidová
klub hornických důchodců
Komunistická strana Čech a Moravy
katastrální území
Mistrovství České republiky
Mezinárodní den žen
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ME
MHD
m.j.
MK
MS
MŠ
náb.
ND
ODS
OKD
OÚ
org.
o.z.
p.
parc.
PC
PM10
pol.
PZF
PZKO
PZŠ

rejstř.
RO
roz.
samost.
sk.
SNK
s.p.
spol.s.r.o.
TJ
TJ DF
TKO
ul.

Mistrovství Evropy
městská hromadná doprava
mimo jiné
místní komunikace
Mistrovství světa
mateřská škola – čeká mateřská škola
oficielní název: Základní škola a mateřská škola,
Horní Suchá, příspěvková organizace
náboženství
národní divadlo
Občanská demokratická strana
Ostravsko-karvinské doly
obecní úřad
organizace
oborový závod
paní, pan
parcela
osobní počítač
částice o velikosti menší než 10 µm
politika, politiku, politická
Průmyslová zóna František
Polský kulturně-osvětový svaz
Polski Związek Kulturalno Oświatowy
základní škola s polským jazykem vyučovacím
oficielní název: Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá,
příspěvková organizace
rejstřík, rejstříkový
Rada Obce Horní Suchá
rozená
samostatný, samostatně
s kostí
Sdružení nezávislých kandidátů
státní podnik
společnost s ručením omezeným
tělovýchovná jednota
Tělovýchovná jednota Dolu František
tuhý komunální odpad
ulice
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vč.
VHP
VO KSČM
vn
zab.
zam.
zł.
ZO
ZOO
ZŠ
ZUŠ

včetně
výherní hrací přístroje
vesnická organizace Komunistické strany
Československa
vysoké napětí
zabezpečení
zaměstnání, zaměstnanec
zlot – polská měna
Zastupitelstvo Obce Horní Suchá
zoologická zahrada
základní škola-je myšlena česká základní škola
oficielní název: Základní škola a mateřská škola
Horní Suchá, příspěvková organizace
základní umělecká škola
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XXIV. Seznam příloh
Příloha číslo

Název

1.7

Kompletní ceník sociálních služeb pro občany
Horní Suché
MDŽ – plakát
Článek „Ondřej Broda: tři starty, tři vítězství“
Havířovský deník 30. 3. 2007
Článek „Broda kraloval v bazénu“
Horník 29. 3. 2007
Muzikantský rej – plakát
Článek „Plavec Ondřej Broda vybojoval v závodě
Českého poháru druhé místo“ – Deník 25. 4. 2007
Vítání léta 2007 – plakát
Pozvánka na fotbalový turnaj SDH
Herní plán a výsledky fotbalového turnaje SDH
Výsledková listina terénního cyklistického závodu
Informátor č. 1/2007
Informátor č. 2/2007
Informátor č. 3/2007
Informátor č. 4/2007
Informátor č. 5/2007
Článek „Havířovští sportovci mezi oceněnými“
Radniční listy duben 2007
Článek „Bułeczki prosto do domu“
Głos Ludu 27. 2. 2007
Článek „V Horní Suché uvítali léta Elvis a Mládek“
Listy moravskoslezské 18. 6. 2007
Článek „V Horní Suché o víkendu vítali příchod léta“
Havířovský deník 18. 6. 2007
Článek „Karnawał zakończono Świniobiciem“
Głos Ludu 20. 2. 2007
Článek „Zátah na majitele studní nechystáme“
Právo 14. 2. 2007
Článek „Sportovci dostali ceny za své výkony“
Moravskoslezský kraj, ročník 5, číslo 3, březen 2007
Článek „Skládka má evropské parametry“
Horník 18. 1. 2007

2.7
3.7
4.7
5.7
6-07
7-07
8-07
9-07
10-07
11-07
12-07
13-07
14-07
15-07
16-07
17-07
18-07
19-07
20-07
21-07
22-07
23-07
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24-07
25-07
26-07
27-07
28-07
29-07
30-07
31-07
32-07
33-07
34-07
35-07
36-07
37-07
38-07
39-07
40-07
41-07
42-07
43-07
44-07
45-07
46-07
47-07

Článek o PZF „Nowe oblicze Franciszka“
Głos Ludu 13. 1. 2007
Článek „Dukla vydala poslední vozík uhlí“
Horník 11. 1. 2007
Článek „Havíři vezou poslední vozík uhlí“
Havířovsko 9. 1. 2007
Článek „Noworoczne Jasełka“ – Głos Ludu 6. 1. 2007
Informátor č.6/2007
Článek „Broda dvakrát bronzový“ – Horník 19. 7. 2007
Plakát s propozice hasičské soutěže
Článek „Ondřej Broda vyhrál Moravskou bránu“
Havířovská deník 18. 10. 2007
Článek „Trojnásobná mistryně Evropy Hana Brodová
vychovává své nástupkyně“ – Horník 12. 10. 2007
Plakát na „Fedrování s folklórem“
JUDr. E. Kiedroň – jmenovací dekret
Článek „Nowe życie nad wyrobiskami“
Horník 18. 10. 2007
Článek „Suszanie baví havíře dlouhých čtyřiapadesát let“
Horník 20. 9. 2007
Článek „Fedrování s folklórem“ – Horník 20. 9. 2007
Článek „Firemní dárcovství očima Ing. Jana Lipnera,
starosty Obce Horní Suchá“ – Horník 20. 9. 2007
Článek „Havíři se bavili v Horní Suché“
Horník 27. 9. 2007
Článek „V Horní Suché se fedrovalo s folklórem“
Havířovský deník 25. 9. 2007
Článek „Pół domku w popiele“ – Głos Ludu 2. 6. 2007
Článek „Město ocenilo nejlepší sportovce za rok 2006“
Radniční listy červen 2007
Článek „Polští obchodníci oživili pojízdné prodejny,
zákazníků mají dostatek“ – Havířovský deník 12. 6. 2007
Článek „Uwaga, radar!“ – Głos Ludu 9. 6. 2007
Článek „Domeček provoněný vaječinou“
Horník 14. 6. 2007
Článek „Na turnaji v Těrlicku se dařilo nejvíce volejbalistům
Horní Suché“ – Havířovský deník 15. 5. 2007
Článek „Horní Suchá bodovala“
Havířovsko 15. 5. 2007
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48-07
49-07
50-07
51-07
52-07
53-07
54-07
55-07
56-07
57-07
58-07
59-07
60-07
61-07
62-07
63-07
64-07
65-07
66-07
67-07
68-07
69-07
70-07
71-07
72-07
73-07

Článek „Vzpěrač Zaremba slavil sám“
Horník 10. 5. 2007
Článek „Na Františku vítali léto“ – Zdař bůh 26. 7. 2007
Článek „V domečku s vaječinou“ – Zdař bůh 14. 7. 2007
Článek „Oslava Svátku matek“ – Zdař bůh 1. 5. 2007
Článek „Uctění památky mužů zavražděných
v Životicích“ – Havířovsko 31. 7. 2007
Pohled, který zaslali Suszanie z Holandska na obec
Článek „Lekce těšínských tanců“ – Horník 26. 7. 2007
Článek „Pięć dni w Holandii“ – Glos Ludu 14. 7. 2007
Článek „Horní Suchá rozšířila svou zónu“
Havířovsko 3. 7. 2007
Konečná tabulka Severomoravské ligy juniorů
ve florbalové sezóně 2006/2007
Tabulka florbalového mužstva A po 18. kole
soutěže 2006/2007
Tabulka po 6. kole – florbalové mužstvo B
severomoravský přebor mužů – divize II. (2006/2007)
Informátor č.7/2007
Informátor č.8/2007
Informátor č.9/2007
Informátor č.10/2007
Článek „Průmyslová zóna v areálu bývalého
Dolu František v Horní Suché se začíná rýsovat“
Horník 10. 10. 2007
Článek „Wspólnie z Golcami“ – Głos Ludu 23. 10. 2007
Článek „Přehlídce dechových hudeb v sobotu nepřálo
počasí“ – Havířovsko 26. 6. 2007
Článek „Příznivci hip-hopu si užili“ – Havířovsko 26. 6. 2007
Článek „Horní Suchá – kde nás najdete“
Havířovsko 26. 7. 2007
Článek „Znaczna ulga dla środowiska“
Głos Ludu 28. 7. 2007
Článek „Kolonia górnicza to nie getto“
Głos Ludu 9. 8. 2007
Článek „Tablica tablicy nerówna“ – Głos Ludu 18. 9. 2007
Článek „Škola: největší změny čekají prvňáky a šesťáky“
Právo 3. 9. 2007
Článek „Ondřej Broda dokázal být opět dvakrát nejlepší
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74-07
75-07
76.7
77-07
78-07
79-07
80-07
81-07
82-07
83-07
84-07
85-07
86-07
87-07
88-07
89-07
90-07
91-07

v nejkratším plaveckém sprintu“ – Havířovsko 22. 11. 2007
Článek „Ognisko“
Článek „Schengen – radość czy smutek?“
Głos Ludu 20. 12. 2007
Mapka „České hranice od půlnoci bez kontrol“
Právo 20. 12. 2007
Článek „Plavec Broda v českém poháru zvítězil“
Deník 2. 11. 2007
Článek „Tři prvenství havířovského plavce“
Horník 1. 11. 2007
Článek „Ceny potravin trhají rekordy“ – Právo 9. 11. 2007
Článek „Ceny potravin vyhnaly inflaci na 6letý rekord“
Právo 11. 12. 2007
Článek „Češi berou o patnáct set víc než loni“
Právo 28. 11. 2007
Článek „Dotacja na dwujęzyczność“
Głos Ludu 11. 11. 2007
Článek „Horní Suchá opravuje sídliště“
Havířovsko 20. 11. 2007
Článek „Horní Suchá skončila druhá“
Havířovsko 30. 10. 2007
Článek „Chov holubů není žádné peříčko“
Horník 15. 11. 2007
Článek „Kombatanci podzielili się opłatkiem“
Głos Ludu 13. 12. 2007
Článek „Huczne pożegnanie z granicą“
Głos Ludu 13. 12. 2007
Článek „Wyczyszczą i…po krzyku?“
Głos Ludu 29. 11. 2007
Článek „Za vysokým platem do Prahy“ – Právo 28. 11. 2007
Informátor č.11/2007
Informátor č.12/2007
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