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1. ÚVOD
Životopis nového kronikáře
Jmenuji se Milena Tvardíková. Narodila jsem se v Ostravě - Zábřehu
a do svých 22 let jsem žila s rodiči v Ostravě- Radvanicích.
Po maturitě na SVVŠ v Ostravě jsem studovala na Pedagogické fakultě
Ostravské univerzity aprobaci český jazyk - výtvarná výchova. Po ukončení studia jsem se přestěhovala do Havířova, kde jsem učila na základních
školách. Posledních patnáct let jsem pracovala jako zástupkyně ředitelky
na Hotelové škole a Obchodní akademii v Havířově. Do důchodu jsem odešla v roce 2010.
V Horní Suché, rodišti mého manžela, žijeme od roku 1998. Máme dva
dospělé syny.
K zájmům a koníčkům, které vyplňují můj volný čas, patří vše, co se
týká kultury a umění. Ráda sportuji a cestuji.
Kronikářkou jsem byla jmenována 1.1.2013. Nastoupila jsem po Mgr. Josefu Běhanovi, který práci kronikáře vykonával deset let.



Mgr. Milena Tvrdíková
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2. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI
Prezidentské volby
Konec roku 2012 a počátek roku 2013 byl silně poznamenán blížícími se prezidentskými volbami. Současnému prezidentu Václavu Klausovi
končilo 7.3.2013 desetileté prezidentské období. Bylo rozhodnuto o historicky první přímé volbě nového prezidenta u nás.
Do prvního kola přímých voleb nastupují Jiří Dienstbier, Jan Fischer,
Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman, Vladimír Franz, Zuzana Roithová,
Taťana Fischerová, Jana Bobošíková a Přemysl Sobotka.
Z prezidentské volby byl vyřazen senátor Tomio Okamura, jeho stížnost
byla zamítnuta Ústavním soudem. Senátor si mimo jiné stěžoval na protiústavnost způsobu sběru podpisů a jejich kontrolu a také na ústavní požadavek nasbírat 50 tisíc podpisů pro kandidáta.
Volbám předcházela celá řada duelů kandidátů a pozornost občanů
naší republiky byla upřena na každé jejich slovo a gesto.
První kolo voleb probíhalo 11.1.-12.1.2013. Už po hodině od uzavření
volebních místností bylo podle předběžných výsledků jasné, že do druhého
kola postupují Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
V Horní Suché dopadly volby takto: M.Zeman 32,33% hlasů, J. Dienstbier 22,47%, J.Fischer 18,45%, K.Schwarzenberg 9,87%, V.Franz 5,79%,
Z.Roithová 4,29%, T.Fischerová 2,84%, J.Bobošíková 2,79%, P.Sobotka
1,18% hlasů.
Druhé kolo voleb probíhalo 25.-26.1.2013. Sympatie či nesympatie
k oběma kandidátům rozdělily národ do tří skupin. Dvě velké skupiny tvořili příznivci pana Miloše Zemana a pana Karla Schwarzenberga. Do třetí
skupiny patřili ti, kteří nesympatizovali ani s jedním kandidátem.
Volbám předcházely opět duely obou kandidátů, některé byly vedeny
diplomaticky, některé byly ostré a nešetřily protikandidáta.Samozřejmě
se do volební kampaně zapojila media- především po internetu se šířily
takřka bulvární články stranící jednomu či druhému kandidátovi.
Celých čtrnáct dnů byly volby nejsledovanější událostí. Nejen doma,
ale i za hranicemi se naši občané o dění ve vlasti velmi zajímali. Do poslední chvíle narůstalo napětí a pochybnosti o vítězi.
Ale už asi po půldruhé hodině od uzavření volebních místností byly
vysílány první výsledky, které jako vítěze uváděly Miloše Zemana. Po sečtení všech výsledků bylo toto předběžné vyhodnocení potvrzeno. Poprvé
11

v dějinách si Češi sami vybrali svého prezidenta. Dne 8. března, po složení
prezidentského slibu, nastoupil Ing. Miloš Zeman do svého pětiletého prezidentského období.
V Horní Suché zvítězil Miloš Zeman se 74.54% hlasů nad Karlem Schwarzenbergem s 25,46% hlasů.

Foto: Pohled do volební místnosti
Další fotografie: Kronika 2013 – fotogalerie na CD: „Druhé kolo voleb“

Amnestie
Co ještě více zaujalo pozornost na počátku nového roku a rozhýbalo
veřejné mínění, byla amnestie vyhlášena prezidentem republiky Václavem
Klausem při jeho novoročním projevu 1.1.2013.
Amnestie vyvolala velké pobouření nejen mezi občany, ale i mezi politiky.
Drtivá většina občanů republiky nesouhlasí s rozsahem amnestie.
V první verzi mělo být propuštěno přes 20 tisíc vězňů. Svou nevoli dali
najevo někteří ředitelé škol a starostové dokonce tím, že nechali odstranit
obrazy hlavy státu ze tříd a úředních místností. Senátoři chtěli podat stížnost k Ústavnímu soudu.
Přesto prezident republiky na všechny protesty reagoval tím, že amnestie nelituje.
12

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013
V sobotu 25.10. začaly přesně ve 14,00 hodin na tisících místech v ČR
v pořadí šesté sněmovní volby – po patnácti letech druhé předčasné.
V předčasných volbách se rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny
a potažmo taky vlády.
Možnost mělo volit i přes 300 českých vojáků působících v zahraničních operacích a možnost hlasovat měli i čeští voliči v zahraničí.
Volby se uskutečnily ve dnech 25. – 26.10.Volby byly předčasné. Poslanci
přijali ústavní usnesení o žádosti prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst.2 Ústavy České republiky dne 20. srpna
2013. Prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna.
Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala
20,45% hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě skončilo ANO 2011, které
získalo 18,65% hlasů a 47 mandátů. Jako třetí se umístila Komunistická
strana Čech a Moravy se 14,91%.

Volební komise v ZŠ
Kronika 2013 – fotogalerie na CD: „Předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR“
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Přehled významných událostí doma i v zahraničí
v jednotlivých měsících
LEDEN

1.1.
Prezident Klaus vyhlásil dílčí amnestii
Dosluhující prezident Václav Klaus v novoročním projevu vyhlásil dílčí
amnestii. Prominul tak například některé podmíněně odložené tresty pro
osoby, které v roce 2013 dosáhly 70 let, či udělené nepodmíněné tresty,
které nejsou delší než jeden rok. Klausovo rozhodnutí vzbudilo ostře odmítavou reakci veřejnosti.
2.1
Ve věku 75 let zemřel filmový historik a režisér Karel Čáslavský.

7.1.
Zemřela herečka Jiřina Jirásková
Ve věku 81 let zemřela divadelní a filmová herečka Jiřina Jirásková.
S jejím odchodem ztratila československá, respektive česká umělecká scéna další z velkých legend. Herečka od padesátých let do současnosti ztvárnila přes stovku rolí. Nejznámější jsou filmy jako Fany, Sestřičky, Vrásky
z lásky, Světáci nebo komediální série Slunce, seno.
12.1.
Do druhého kola postupují Zeman se Schwarzenbergem
Volební komise sečetly všechny hlasy. Ukázalo se, že druhé kolo prezidentské volby bude ve složení Miloš Zeman versus Karel Schwarzenberg.
Poraženým voleb se stal Jan Fischer, který byl předtím v průzkumech agentur jasným favoritem.
14.1.
Plynovod Gazela zahájil provoz
Český premiér Petr Nečas (ODS) otevřel v Přimdě na Tachovsku nový
plynovod Gazela v hodnotě deseti miliard korun. Zařízení výrazně zvýšilo
energetickou bezpečnost České republiky.
15.1.
Pivovar Budějovický Budvar s konečnou platností uhájil svá práva ke značce Budweiser ve Spojeném království.
14

17.1.
Prezident Václav Klaus řekl, že si přeje, aby se jeho nástupcem ve funkci
stal člověk, který patří do této země a strávil v ní svůj život. Nepřímo tak
podle očekávání podpořil Miloše Zemana.
18.1.
Poslanec Pavel Bém je znovu členem ODS. O jeho návratu do strany rozhodla rada místního sdružení Bubeneč-Dejvice v Praze 6.
26.1.
Prezidentem se stal Miloš Zeman
Češi si v první přímé volbě zvolili za prezidenta Miloše Zemana. Dostal
54,8% hlasů, druhý Karel Schwarzenberg 45,2 procenta. K volebním urnám přišlo 59,11% oprávněných voličů.
28.1.
V Praze ve věku 72 let náhle zemřel grafik Oldřich Kulhánek, autor výtvarné podoby nových českých bankovek.
29.1.
Metanol si vyžádal už 39 obětí.
V ústecké nemocnici zemřela 16letá dívka, která zde byla hospitalizována po otravě metylalkoholem. Uvedla to v úterý televize Nova. Severočeská policejní mluvčí Jana Matonohová úmrtí nepotvrdila, protože policie
na žádost rodiny k případu neposkytuje žádné informace.
30.1.
Průzkum STEM ukázal, že současný režim považuje za lepší ve srovnání
s režimem před listopadem 1989 nejméně lidí od roku 1992.
Počet lidí, kteří nynější stav považují za lepší než předlistopadové období,
v posledních letech klesá a momentálně se dostal na nejnižší úroveň od začátku
sledování."Současný režim častěji hodnotí příznivě lidé mladší, vzdělanější, studenti
a podnikatelé. Zároveň se projevuje vliv subjektivního hodnocení osobní či rodinné
situace. Pro současný režim se častěji vyslovují lidé, kteří jsou osobně spokojeni se
svým životem, a lidé, kteří se cítí být příjmově a majetkově dobře zajištěni," tvrdí
autoři průzkumu.Vliv mají i politické preference, stávající situace je milejší zejména
stoupencům pravicových stran ODS a TOP 09.
Zatímco lidé ve středním věku s nižším vzděláním bez maturity, s horším hmotným zabezpečením se od stávajícího systému začali odvracet v letech 2010 až 2011,
"u lidí s maturitou, dobře zajištěných a také u lidí mladšího věku byl zřetelnější po15
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31.1.
Senát odmítl dát Češkám právo užívat příjmení v mužském tvaru.

ÚNOR

3.2.
Režisér Miloš Forman získal v USA cenu za celoživotní dílo
Režisér Miloš Forman získal v Los Angeles cenu za celoživotní dílo, což
je nejvyšší ocenění, jaké uděluje Sdružení amerických režisérů (DGA). Jeho
předseda Taylor Hackford označil slavného Čecha za jednoho z největších
filmařů naší doby.
5.2.
Exministr obrany Alexandr Vondra (ODS) potvrdil, že přijal nabídku premiéra Petra Nečase (ODS) zasednout v dozorčí radě Českého aeroholdingu.
6.2.
Němcová se omluvila za trafiky pro rebely v ODS
Předsedkyně Poslanecké Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) řekla, že
jí vadí, že rebelové ve straně Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a také bývalý ministr obrany Alexandr Vondra dostali dobře placené posty, a omluvila se za to.
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8.2.
Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová zveřejnila v reakci
na lednovou žádost neznámého občana výši platů všech zaměstnanců svého úřadu.
10.2.
Zeman zveřejnil oficiální fotografii, narušil takřka stoletou tradici
Nově zvolený prezident Miloš Zeman zveřejnil svou oficiální fotografii.
Je unikátní v tom, že nabourává tradici snímků vzniklých po roce 1918.
Zeman má na fotce založené ruce.
11.2.
Papež oznámil rezignaci
Papež Benedikt XVI. oznámil, že ze zdravotních důvodů odstoupí 28.
února. Šlo o první papežskou rezignaci po téměř 600 letech.
11.2.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání k Nejvyššímu soudu
v kauze H-system. Ta byla zastavena na základě dílčí novoroční amnestie
prezidenta Václava Klause.
17.2.
Výbuch v paneláku ve Frenštátě zabíjel
Výbuch plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm zcela zdevastoval panelový
dům, zemřely při něm mimo jiné tři děti. Exploze se ozvala před čtvrtou
hodinou ráno a následně vypukl požár.
18.2.
Poslanec Roman Pekárek, který byl odsouzen za korupci, nastoupil do vazební věznice v Hradci Králové.
19.2.
Česká společnost ČEZ se dostala v Bulharsku do problémů. Tamní regulátor DKEVR spustil řízení, které mohlo vést k odebrání licence firmě ČEZ
Bulgaria.
19.2.
Škoda ukázala novou Octavii Combi
Mladoboleslavská automobilka ukázala druhou karosářskou variantu
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třetí generace svého stěžejního modelu. Oficiální premiéru měla za pár
týdnů v Ženevě.
22.2.
Nečas podepsal s církvemi smlouvy o restitucích
Premiér Petr Nečas (ODS) podepsal se zástupci 16 církví a náboženských společností smlouvy o majetkovém vyrovnání. Na jejich základě
vyplatí Česká republika v následujících třech desetiletích církvím desítky
miliard korun za majetek zabavený v roce 1948 komunisty.
27.2.
V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) uskutečnili už druhou řetězovou transplantaci ledvin v Česku.
28.2.
Ve věku 88 let zemřel hudební skladatel Jaroslav Celba. Jeho melodie doprovázely desítky filmů včetně známých večerníčků Pohádky z mechu
a kapradí, O makové panence a motýlu Emanuelovi a Štaflík a Špagetka.

BŘEZEN

2.3.
Majitel zemědělsko-chemického impéria Agrofert Andrej Babiš byl zvolen
do čela politického hnutí ANO 2011.
3.3.
Malíř Pavel Brázda vrátil prezidentu Václavu Klausovi medaili Za zásluhy
v oblasti umění, kterou obdržel v roce 2008.
"Působení pana Václava Klause v úřadu prezidenta považuji za neblahé, o čemž mě definitivně přesvědčily jeho postoje a kroky v posledních měsících," řekl v neděli šestaosmdesátiletý Brázda. Podle dostupných
informací je to jediný oceněný, který státní vyznamenání po roce 1989
vrátilBrázda medaili zabalil do krabičky a 28. února poslal do Kanceláře
prezidenta republiky. "Poslal jsem ji doporučeně, měli by ji tam pravděpodobně již mít," řekl výtvarník. Doplnil, že jedněmi z posledních důvodů,
které ho přiměly státní vyznamenání vrátit, jsou Klausovy výroky o bývalém prezidentovi Václavu Havlovi. V dopise zmiňuje ale i Klausův negativní postoj k Evropské unii, jeho názory v oblasti ekologie či "nadměrný
příklon k Rusku"."Protože nechci mít s tímto panem prezidentem společné18

ho nadále nic, tedy ani vyznamenání od něj, vracím je a prosím o předání
medaile zpátky do jeho rukou," napsal na Hrad.
4.3.
Senát schválil podání žaloby na prezidenta pro velezradu
Senát schválil podání žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu. Měl se jí mimo jiné dopustit vyhlášením dílčí lednové amnestie.
5.3.
Ústavní soud odmítl návrh senátorů na zrušení článku dvě novoroční dílčí amnestie prezidenta Václava Klause.
8.3.
Miloš Zeman složil slib a ujal se úřadu prezidenta
Miloš Zeman se stal v pořadí třetím prezidentem samostatné České
republiky. Po deseti letech tak nahradil letitého politického soka Václava
Klause.
9.3.
Ministerstvo dopravy odložilo spuštění nového registru řidičů. Neprošel
testy.
13.3.
Pákistánská policie pátrá po dvou unesených Češkách
Neznámí ozbrojenci unesli v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán dvě turistky z České republiky. Cestovaly do Indie.
13.3.
Nový papež je z Argentiny
Vatikán ovládla euforie, v 19:07 bílý dým nad Sixtinskou kaplí ohlásil,
že 115 kardinálů zvolilo nového papeže. 266. hlavou římskokatolické církve se stal argentinský jezuita Jorge Bergoglio.
13.3.
Vláda zamítla senátní návrh na zrušení kritizovaných sKaret.
14.3.
Počet obyvatel ČR za rok 2012 se zvýšil meziročně o 10 700 na 10 516 100,
uvedl Český statistický úřad.
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15.3.
Pražský městský soud se odmítl zabývat žalobou na stát kvůli znečištěnému ovzduší, kterou podalo město Ostrava.
15.3.
ČSSD potopila Dienstbiera
ČSSD si v Ostravě zvolila místopředsedy. Znovuzvoleni byli Zdeněk
Škromach a Lubomír Zaorálek. Naopak ve vedení skončil kandidát soc.
dem. v nedávné prezidentské volbě Jiří Dienstbier.
17.3.
Vlivný člen ČSSD a stínový ministr financí Jan Mládek (ČSSD) se omluvil
za své přirovnání živnostníků k parazitům.
20.3.
Senát schválil zrušení doživotní imunity
Senátoři souhlasili se změnou Ústavy, která omezuje doživotní imunitu
zákonodárců a ústavních soudců. Pro v pořadí 18. návrh na omezení imunity hlasovalo 58 senátorů.
21.3.
Inspekce zahájila s řetězcem Tesco řízení kvůli koňskému masu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájila s obchodním řetězcem Tesco správní řízení kvůli lasagním, ve kterých se našla konina.
Vyrobila je firma Nowaco.
26.3.
Policie obvinila pražské radní kvůli projektu Opencard.
Na pražském magistrátu zasahoval kvůli projektu Opencard Útvar pro
odhalování organizovaného zločinu. Policisté také obvinili deset radních.

DUBEN

3.4.
Prezident Miloš Zeman společně s šéfem Evropské komise Josém Manuelem Barrosem slavnostně vztyčili na Pražském hradě vlajku EU.
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3.4.
Prezident Zeman podepsal euroval.
Prezident Miloš Zeman podepsal na Pražském hradě dodatek lisabonské smlouvy, který umožnil vznik záchranného fondu na pomoc ohroženým ekonomikám eurozóny.
4.4.
Zeman a Schwarzenberg se přou o velvyslance.
Mezi Hradem a Černínským palácem se rozhořela zákopová válka. Přitom vůbec nejde o směřování zahraniční politiky, ale o posty velvyslanců.
Podle Karla Schwarzenberga (TOP 09) brání prezident normálnímu chodu
jeho ministerstva, neboť blokuje už schválené velvyslance, jejichž vyslání prošlo celou procedurou už za Zemanova předchůdce Václava Klause, a zbývá jen podepsání pověřovacích listin prezidentem.„Naše vztahy
nejsou na bodu mrazu. Řekl bych, že jsou hluboko pod bodem mrazu.
Pan prezident chce zablokovat chod ministerstva zahraničí,“ řekl ve středu Právu nazlobený Schwarzenberg s tím, že v tom prezidentovi zabránit
nemůže.mylné.Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR
10.4.
Korejci získali podíl v ČSA.
Jihokorejská společnost Korean Air podepsala kupní smlouvu, na jejímž základě získala 44procentní podíl akcií Českých aerolinií (ČSA), a to
za částku 67,5 miliónu korun.
11.4.
Konkurenční boj srazil ceny volání v Česku.
Společnost Telefónica rozpoutala cenovou válku, nabídla tarif neomezeného volání do všech sítí za 749 Kč. Zadarmo k němu dala i SMS zprávy
a internet.
11.4.
Odpůrci hazardu slaví úspěch, obce ho mohou regulovat hned.
Obce získaly povolení regulovat provozování videoloterijních terminálů (VLT) na svém území. Ústavní soud vyhověl stížnosti města Klatovy
na postup ministerstva financí.
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20.4.
Bratrská jednota baptistů jako jediná z tuzemských církví definitivně odmítla církevní restituce.
Už v únoru její zástupci oznámili, že se státem nepodepíšou smlouvu
o finančním odškodnění. V sobotu rozhodnutí nepřijmout více než 200 milionů potvrdil sjezd, na který se do Chebu sjelo 64 delegátů, uvedla Česká televize. Peníze zůstanou státu."Nebudeme ani dodatečně podepisovat
smlouvu se státem," řekl předseda výkonného výboru sboru Bratrské jednoty baptistů Milan Kern.Baptisté, ke kterým se hlásí téměř 3000 lidí, mají
podle státu nárok na 227 miliónů korun. Delegáti ale tvrdí, že částka je příliš vysoká. "Naši bratři, kteří zažili tu dobu, nevnímají, že by se, co se týká
majetku, nějaké velké křivdy staly," řekl jeden z delegát. Všech 16 dalších
církví už smlouvu se státem o finančních kompenzacích podepsalo.Církve
podle schváleného zákona od státu dostanou nemovitý majetek v hodnotě
zhruba 75 miliard korun. Během 30 let jim bude také vyplaceno celkem 59
miliard korun, navýšených o inflaci. Stát naopak církvím postupně přestane hradit platy duchovních ve výši zhruba půldruhé miliardy korun ročně.
Opozice zákon kritizuje a podala na něj stížnosti k Ústavnímu soudu.
26.4.
Odklepnuto. Němci získají Lobkovický palác
Ministerstvo zahraničí finišuje v jednání s Německem o prodeji pražského Lobkovického paláce, kde sídlí ambasáda SRN. Podle informací Práva je cena paláce stanovena na 670 miliónů a nemělo by se s ní už příliš
hýbat. „Dojednávají se už jen detaily,“ potvrdil na dotaz Práva šéf české
diplomacie Karel Schwarzenberg (TOP 09). O ceně za Lobkovický palác odmítl hovořit. Na dotaz, zda německá strana s její výší souhlasí, pouze řekl:
„Jednání ještě probíhají.“Obě strany mají eminentní zájem, aby smlouva
o prodeji této malostranské kulturní památky z počátku 18. století byla
uzavřena ještě do konce funkčního období Nečasovy vlády.V rámci stamiliónového obchodu běží také o to, za kolik prodají Němci České republice
pozemek v lukrativní části Berlína, kde má vyrůst nové velvyslanectví ČR.

KVĚTEN

1.5.
V 89 letech zemřel v Českých Budějovicích bývalý válečný pilot, plukovník
Milan Malý. Patřil mezi poslední žijící Čechy ve službách Britského královského letectva (RAF).
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2.5.
Senát schválil novelu zákona o státních svátcích a významných dnech.
Ustanovil, že 16. leden bude napříště dnem památky Jana Palacha a 28.
březen dnem narození Jana Amose Komenského.
9.5.
Prezidentská indispozice nad korunovačními klenoty.
Prezident Miloš Zeman nebyl při slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů v katedrále sv. Víta zjevně ve formě. Znát byla únava, neměl
daleko ke spánku. Podle Hradu šlo o důsledek virózy.
12.5.
Jeden z posledních žijících československých válečných letců Zdeněk
Škarvada zemřel ve věku 95 let.
15.5.
Propad české ekonomiky vyrazil analytikům dech.
Hrozivý meziroční i mezičtvrtletní propad tuzemské ekonomiky v prvním kvartále 2013 výrazně překonal odhady mnohých analytiků. Ti předpokládali přetrvávající potíže, ovšem ne v takové míře.
15.5.
Z matematiky propadla pětina maturantů.
Povinně volitelnou zkoušku z matematiky nezvládlo 20,6 procenta maturantů, kteří se v řádném jarním termínu k maturitě dostavili. V druhém
volitelném předmětu - cizím jazyce - byli prvomaturanti úspěšnější. Nejlépe si vedli v češtině. Informovalo o tom ve středu ministerstvo školství.
„Neúspěšnost v didaktickém testu z matematiky je srovnatelná s loňským
rokem, potvrzuje dlouhodobější problém v této oblasti, kterým se ministerstvo intenzivně zabývá. Proto ministerstvo podpořilo několik projektů
zaměřených na výuku matematiky a přírodovědných oborů,“ konstatoval Patrik Kubas z ministerského tiskového odboru.Test z cizího jazyka
si bude muset zopakovat 2,6 procenta studentů. Angličtinu nezvládlo 2,4
procenta maturantů, španělštinu 1,7 procenta, ruštinu 0,9 procenta. Nejvíce studentů maturujících z cizího jazyka vyhořelo na němčině, a to 7,7
procenta, zato v případě francouzského jazyka uspěli všichni maturanti.U
didaktického testu češtiny propadlo jen 1,9 procenta maturantů.Ke zkoušce se nedostavilo kolem 11 procent studentů z celkového počtu 90 500 maturujících v řádném termínu.
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16.5.
Zemřel Valtr Komárek.
Ve věku 82 let zemřel významný český politik, ekonom a prognostik
Valtr Komárek. Byl výraznou postavou sametové revoluce v roce 1989,
v první federální postkomunistické vládě zastával post místopředsedy.
17.5.
Zeman odmítl svého kritika Putnu jmenovat profesorem.
Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat svého kritika, literárního historika a pedagoga Univerzity Karlovy (UK) Martina C. Putnu profesorem.
Jeho krok odsoudila akademická obec.
21.5.
Policisté našli v podzemí milión litrů nelegálního lihu
Policie na několika místech Česka objevila ukryté nádrže nelegálního
lihu. Například pod halami v Háji u Duchcova našla pod metrovou vrstvou betonu 300 tisíc litrů lihu.
23.5.
ODS odešla v Praze do opozice. Pražští zastupitelé odvolali primátora Bohuslava Svobodu (ODS). Hlasování navrhla TOP 09, která občanským demokratům vypověděla koaliční smlouvu a nedohodla se s nimi na nové.
27.5.
Kalousek chtěl cisternou zastavit letadlo s podnikatelem vydaným do Ruska.
Vyšlo najevo, že ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) chtěl 2. května zastavit odlet podnikatele Alexeje Torubarova vydaného kvůli trestnímu
stíhání do Ruska. Kalousek prý dokonce nařídil personálu pražského letiště
postavit před ruský letoun cisternu. Ministr financí se tak prý snažil zabránit mezinárodní ostudě. Rus byl totiž vydán, aniž s ním bylo dokončeno azylové řízení, a nebylo tedy možné Torubarova vydat. Píší to pondělní
Lidové noviny, ministr to deníku potvrdil.Podnikatel byl v Rusku obviněn
z vydírání důstojníka tajné služby a podvodů, Torubarov naopak tvrdí, že
jej vydírala ruská tajná služba, policie a mafie. V ČR žádal o azyl, ale na základě mezinárodního zatykače skončil ve vazbě.Ministr spravedlnosti Pavel
Blažek (ODS) pak rozhodl o vydání, píše deník. Ale ve chvíli, kdy již měl
podnikatel odletět, se podle LN pokusili čeští ministři financí, spravedlnosti, zahraničí, dopravy a vnitra vydání zastavit, dokonce i zablokováním
letadla.Letiště Václava Havla spadá pod Kalouskovo ministerstvo. "Vše, co
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ten den konal personál letiště, konal výhradně na mou odpovědnost," řekl
ministr deníku. "Bylo by naprosto nefér volat k odpovědnosti kohokoli jiného," dodal. Ruský letoun s Torubarovem ale nakonec stejně odletěl. Rodina
podnikatele kvůli vydání podala trestní oznámení na ministra spravedlnosti. Blažek akci na letišti komentovat nechtěl, ale vydání Torubarova nepovažuje za chybu, píše deník.

ČERVEN

2.6.
V Praze se narodila první česká paterčata.
V pražské podolské porodnici se narodila první česká paterčata. Čtyři
kluci a jedna holčička přišli na svět císařským řezem.
3.6.
Církevní restituce platí, rozhodl Ústavní soud.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi zůstává v platnosti. Rozhodl Ústavní soud (ÚS), když zamítl stížnost,
kterou podala skupina zákonodárců.
6.6.
Za střelbu na Klause padla podmínka.
Okresní soud uznal vinným Pavla Vondrouše, který v roce 2012
v Chrastavě na Liberecku vystřelil na Václava Klause z airsoftové pistole,
uznal vinným. Udělil mu podmíněný trest v době trvání 6 měsíců s odkladem jednoho roku.
13.6.
Policie prohledávala vládní Hrzánský palác.
Policisté provedli razii v Hrzánském paláci v Praze, který využíval tehdejší premiér Petr Nečas a kde měla zázemí šéfka jeho úřadu Jana Nagyová. Vzápětí se ukázalo, že hledali důkazy o možné korupci v nejvyšších
patrech české politiky.
16.6.
Nečas oznámil svou rezignaci.
Premiér Petr Nečas oznámil, že následující den podá demisi na funkci
předsedy vlády. S ním padla i vláda. Skončil také na postu šéfa ODS.
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17.6.
V politice zcela končím, rozloučil se Nečas.
Premiér Petr Nečas (ODS) se rozhodl zcela skončit s politikou. Řekl to České
televizi s tím, že v následných sněmovních volbách už nebude kandidovat.
22.6.
Po bojích v Duchcově skončilo v rukou policistů hned 22 osob.
Policie pozatýkala příznivce Dělnické strany sociální spravedlnosti
(DSSS). Ti se sešli na náměstí Legií na okraji romské čtvrti v Duchcově
na Teplicku a pokusili se vyvolat konflikt. V poutech skončilo 22 osob.
25.6.
Zeman jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka.
Prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka. Jen nedlouho před tím zástupci vládní koalice uvedli, že mají podpisy 101 poslanců, tedy sněmovní většinu.
26.6.
Babiš koupil Mafru, vydavatele MF Dnes a Lidových novin.

ČERVENEC

3.7.
Česko bylo pod zprávy EU nejhorší v kontrole čerpání peněz EU.
Česká republika byla v dohledu nad čerpáním peněz z evropských fondů vůbec
nejhorší zemí Evropské unie. Uvedla to výroční zpráva Evropské komise za rok 2012.
16.7.
Tluchoř, Šnajdr a Fuksa jsou volní, rozhodl Nejvyšší soud.
Nejvyšší soud rozhodl, že někdejší poslanci ODS Petr Tluchoř a Marek
Šnajdr by měli být propuštěni z vazby a mělo by také být zastaveno i jejich
trestní stíhání. Zdůvodnil to tím, že jejich vyjednávání o funkcích výměnou za složení poslaneckých mandátů kryla poslanecká imunita.
18.7.
Potraviny v Česku podražily nejvíc z celé EU.
O 6,9 procenta vzrostly v České republice v roce 2012 spotřebitelské
ceny potravin a nápojů. Bylo to nejvíc z 27 států Evropské unie (EU). Ukázaly to propočty Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
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SRPEN
2.8.
Prezident Miloš Zeman má lehčí formu cukrovky, a lékařům proto slíbil,
že bude držet dietu. Uvedli to členové jeho konzilia, které v pátek uspořádalo první tiskovou konferenci. Ti mu také doporučili výrazně omezit
alkohol a kouření.
5.8.
Zemřel nejstarší Čech
V Náchodě v noci na pondělí zemřel nejstarší muž České republiky Karel Kašpárek, který loni v prosinci oslavil 107. narozeniny.„Do poslední
chvíle, za celé roky, které tu strávil, byla jeho soběstačnost obdivuhodná.
Nebyl to člověk, který by ležel v posteli. Právě jeho činorodost ho držela
na světě. Stále se snažil lidem kolem sebe pomáhat. V jednom z rozhovorů
řekl, že by nechtěl dlouho stonat a být upoután na lůžko,“ řekl Právu ředitel náchodského domova důchodců Václav Voltr, podle kterého se přání
panu Kašpárkovi splnilo: „Odešel v klidu, tak jak si přál.“

ZÁŘÍ

9.9.
Brambory se neurodily, sklizeň bude nižší o čtvrtinu
Úroda brambor v Česku by měla poklesnout v porovnání s loňskem
o téměř 24 procent na 505 162 tun. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Odhad statistiků tak souzní i s pěstiteli brambor, kteří
o nižší úrodě už rovněž hovořili. Na slabší úrodě se podepsalo nejprve deštivé jarní počasí a pak následné letní sucho, citelné především v červenci.
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„Pro zemědělce ten odhad překvapivý není. Bramboráři odhadovali již
zhruba před měsícem propad o 20 až 30 procent,“ sdělil prezident Agrární
komory Jan Veleba.Podle tajemníka Ústředního bramborářského svazu
ČR Josefa Králíčka by propad sklizně nemusel být tak výrazný, jak předpokládá odhad ČSÚ, a mohl by se nakonec pohybovat okolo 15 procent.
Pokud vydrží dobré farmářské ceny, mohli by pěstitelé i přes nižší výnosy
většinou vydělat. Nyní dostávají za kilogram kolem 6,50 Kč, proti loňsku
dvojnásobek. Vysoké ceny v obchodech, které se pohybují mezi 15 a 20 korunami za kilogram, by ale mohly vést ke snížení spotřeby brambor.
15.9.
V Havířově vybuchl dům, následky jsou hrozivé
V Havířově-Šumbarku v ulici Jarošova vybuchl byt v čtyřpatrovém
cihlovém domě. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle karvinské policejní mluvčí Zlatuše Viačkové
vybuchl byt v nejvyšším patře domu ze zatím nezjištěných příčin.Podle
zjištění Práva šlo o jeden z tzv. domů RPG. Byty v nejvyšším patře nebyly
nikomu pronajaté. „Vybuchl byt, který nebyl v současnosti obsazen, stejně i jako sousední byt v nejvyšším patře domu. O evakuované rodiny jak
z tohoto vchodu, tak i z toho sousedního se postaráme. Následně budeme
muset vyřešit, co s celým poničeným objektem, musíme počkat na vyjádření statika,“ řekl Právu mluvčí společnosti RPG Petr Handl.Podle mluvčího
moravskoslezských hasičů Marka Gašparína se pravděpodobně jednalo
o výbuch plynu. Hasiči poté evakuovali obyvatele okolních domů a zajistili stěny budovy proti dalšímu zřícení. Již nyní je ale jisté, že některé byty
byly výbuchem poškozeny tak, že jejich nájemci budou v spolupráci s majitelem nemovitosti přestěhováni do jiných bytů.
17.9.
Zeman definitivně pohřbil sKarty. Prezident Miloš Zeman podepsal 15 zákonů, mezi nimi i ten, který definitivně ruší kartu sociálních systémů.
Hrad o tom informoval na svých webových stránkách.
17.9.
NWR rozhodla. Důl Paskov zavře.Společnost New World Resources (NWR)
oznámila, že uzavře důl Paskov na Frýdecku-Místecku. Důvodem je nerentabilita další těžby.
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17.9.
Desítky naštvaných horníků vtrhly v Ostravě do vyklizeného sídla OKD
Asi 2500 horníků dorazilo na úterní demonstraci hornických odborů společnosti OKD. Někteří z nich vtrhli do budovy bývalého vedení OKD na Prokešově náměstí, v ní však téměř nikdo nebyl, protože společnost se odtud právě
stěhuje. Uvnitř se podle svých slov „domáhali svých práv”. Proti demonstrantům přišli zasáhnout těžkooděnci.Podle předsedy odborů
Jaromíra Pytlíka neplánované vtrhnutí do budovy jen ilustruje, jak moc
jsou horníci naštvaní. Sám přišel situaci zklidnit a dostal několik facek
od svých kolegů.Horníci v budově provolávali, že budova je jejich, protože si
ji zaplatili z „vlastních daní ”.„Ta situace je špatná a bojíme se o práci. Manažeři se tváří, že je krize a přitom jezdí v drahých autech. A nám chtějí snižovat mzdy,“ zlobil se Vladko z Dolu Darkov.Zaměstnanci největšího podniku
na Ostravsku protestem vyjadřovali podporu odborům při vyjednávání nové
kolektivní smlouvy. Horníkům hrozí výraznější snížení platů, než jsou ochotni přijmout. Dalším důvodem protestu je i napjatá situace na Dole Paskov,
kterému hrozí uzavření.Dav lidí s prapory v rukou a píšťalkami v ústech
vyrazil od stadiónu Bazaly v 15 hodin. Prošel ulicemi Bohumínská, Českobratrská a Sokolská na Prokešovo náměstí, kde se demonstrace konala.
18.9.
Baťova rodina nechce Benešovy dekrety prolomit, ale naplnit.
Baťova rodina uvedla ve středu v Bratislavě, že chce získat odškodnění za zabavený majetek Jana Antonína Bati. Dekret o znárodnění obsahoval klauzuli
o stanovení odškodného. Novinářům to řekl v Bratislavě právní zástupce rodiny
Robert Cholenský. Domnívá se, že přiznáním odškodného by došlo k potvrzení,
nikoliv k prolomení Benešových dekretů.„Nejedná se o prolomení Benešových dekretů, ale o jejich jednoduchou aplikaci. Dekret počítal s tím, že majetek se nemá
primárně ukrást, ale má se znárodnit za náhradu,“ uvedl na tiskové konferenci v Bratislavě právní zástupce Cholenský.„Dekret počítá s tím, že ministerstvo
financí stanoví náhradu, která za majetek náleží. Ke stanovení náhrady však
nikdy nedošlo. Dědicové Jana Antonína Bati se snaží, aby ministerstvo konečně
zahájilo řízení o stanovení náhrady,“ advokát.Slovensko letos v dubnu, stejně
jako v roce 2007 Česká republika, zrušilo trest dlouholetého vězení a propadnutí
majetku, který v roce 1947 Janu Antonínovi Baťovi uložil československý soud
v nepřítomnosti za kolaboraci s nacisty. Na základě letošního rozhodnutí bratislavského okresního soudu požádali Baťovi příbuzní o odškodnění za majetek,
který by tak byl zabaven nikoli pro kolaboraci, ale normálně znárodněn podle
jiného ustanovení.
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19.9.
Živnostenské úřady na návrh České obchodní inspekce odebraly čtyřem
firmám, které provozovaly předváděcí akce pro seniory, živnostenské
oprávnění.
30.9.
Otevřela se opravená ranvej Letiště Václava Havla.

ŘÍJEN

7.10.
Neříkejme Czech Republic, ale Czechia, navrhl Zeman v Izraeli
Prezident Miloš Zeman během návštěvy Izraele propaguje nové označení České republiky v angličtině. Místo tradičního Czech Republic by chtěl,
aby byla země v zahraničí nazývána Czechia, tedy Česko. Zeman v pondělí ocenil, že výraz Czechia použil jeho izraelský protějšek Šimon Peres.
17.10.
Slováci kývli na velvyslankyni Klausovou
Manželka exprezidenta Livia Klausová získala souhlas hostitelské země
stát se velvyslankyní České republiky na Slovensku. Získání agrémentu,
který představuje oficiální souhlas Bratislavy, Novinkám potvrdil ředitel
komunikačního odboru slovenského ministerstva zahraničí Peter Susko.
Slovensko oficiálně informovalo formou nóty českou stranu o udělení
agrémentu pro novou velvyslankyni České republiky na Slovensku paní
Livii Klausovou,“ uvedl Susko.
21.10.
V předčasných volbách triumfoval miliardář Babiš.

Předčasné volby skončily vítězstvím ČSSD, získala 20,45 procenta odevzdaných hlasů. Nově se do dolní komory dostalo hnutí ANO miliardáře
Andreje Babiše, které skončilo druhé se ziskem 18,65 procenta. Třetí místo
obsadila KSČM s 14,91 procenta hlasů. Čtvrté místo patřilo TOP 09, kterou volilo 11,99 procenta lidí. ODS na pátém místě dalo hlas 7,72 procenta
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voličů.Dalším novým seskupením ve Sněmovně bude hnutí Úsvit přímé
demokracie senátora Tomia Okamury. Skončilo šesté se ziskem 6,88 procenta hlasů. Po třech letech bude mít opět poslance sedmá KDU-ČSL, která
obdržela 6,78 procenta hlasů.
23.10.
Česko srazilo své zadlužení nejvíc v rámci EU
Česko snížilo ve druhém kvartále své zadlužení o 1,4 procentního bodu
na 46,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je nejvýraznější pokles v rámci členských zemí EU. Zadlužení zemí v Evropské unii se
ve druhém čtvrtletí zvýšilo na 86,8 procenta HDP, zatímco v předchozích
třech měsících činilo 85,9 procenta, vyplývá z údajů unijního statistického
úřadu Eurostat.
24.10.
Zeman rozhodl, že nepozve na Hrad rektora, který mu odepřel přednášku
Rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek se ocitl v nemilosti prezidenta Miloše Zemana, který jej odmítl pozvat na Pražský hrad
k oslavě svátku 28. října. Druhá největší vysoká škola v zemi neumožnila
prezidentu přednášet při zářijové návštěvě Brna na ekonomicko-správní
fakultě, rektor má za to, že ze strany Zemana jde o odvetu. Mluvčí Hradu
Hana Burianová Právu sdělila, že jde o osobní rozhodnutí prezidenta.
Zeman v září navštívil Brno a projevil zájem vystoupit před studenty
ekonomie. Bek mu nevyhověl. Vysocí ústavní činitelé jsou podle rektora
na univerzitě vždy vítáni, avšak v období volební kampaně musí škola
zachovávat politickou neutralitu.
25.10.
Martin Roman odstoupil z dozorčí rady ČEZ
Po téměř desetiletém působení skončil Martin Roman ve vedení energetického gigantu ČEZ. Opustil totiž post předsedy i člena dozorčí rady. Novými členy se stali Michal Mejstřík a Jan Mareš. Své rozhodnutí oznámil
třiačtyřicetiletý Roman na pátečním řádném jednání.
Dnešní den jsem si pro odchod nevybral náhodou. Nechci, aby bylo mé
čistě osobní rozhodnutí spojováno s politickými vlivy z jedné či druhé strany. Proto jsem se rozhodl odejít v době, kdy žádné politické tlaky nejsou.
Samotné rozhodnutí odejít z dozorčí rady ČEZ jsem učinil a oznámil premiérovi již na jaře letošního roku,“ sdělil Roman v tiskovém prohlášení.
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29.10.
Sociální demokrat Milan Chovanec potvrdil, že se zúčastnil schůzky v Lánech u prezidenta Miloše Zemana, kde se špičky soc. dem. měly dohodnout
na odstřelení šéfa strany Bohuslava Sobotky.
29.10.
Novou předsedkyní rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se
stala její členka Emilie Benešová.
30.10.
Prezident Zeman musel do nemocnice.
Prezident Miloš Zeman byl ošetřen ve Fakultní nemocnici Motol. K ošetření jej odvezla jeho ochranka. Zranění jej vyřadilo na několik týdnů z veřejného života.
30.10.
Češky unesené v Pákistánu se objevily na dalším videu, mluví o smrti.
Na novém videu se objevily dvě mladé Češky, které byly v březnu uneseny v Pákistánu. Antonie Chrástecká a Hana Humpálová prosí českou
vládu o pomoc.
31.10.
Hašek se omluvil za lhaní a podpořil Sobotku.
První místopředseda ČSSD Michal Hašek, který několik dní zapíral povolební schůzku s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech, se omluvil
za to, že lhal. Zároveň podpořil Bohuslava Sobotku.

LISTOPAD

3.11.
Konec plastových tašek zdarma, poslední řetězec je zrušil
Plastové tašky zdarma. Fenomén, který léta přispíval k vytváření tun
zbytečného odpadu. Firmy samotné v posledních letech přiznávají, že to
takto dál nejde. Jako poslední z velkých potravinářských řetězců se nyní
rozhodl plastové tašky zdarma zrušit provozovatel hypermarketů Globus.
Zákazníci od příštího roku za tašku v Globusu zaplatí korunu, uvedla
mluvčí obchodů Pavla Hobíková.Podle vyjádření řetězce lidé vnímají téma
odpovědného přístupu k životnímu prostředí čím dál více a postupně mění
své nákupní zvyky. Roste tak počet těch, kteří volí alternativní tašky pro
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opakované použití, nosí si vlastní tašky nebo se alespoň více zamýšlejí,
zda si jednorázové tašky u pokladny opravdu vezmou.
5.11.
Miliardář Kellner koupil většinu v Telefónice.
Finanční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera koupila 65,9 procenta
v Telefónice Czech Republic. Celková cena dosáhne 63,6 miliardy korun.
6.11.
Poplatek za pobyt v nemocnici bude 60 korun, rozhodla vláda.
Vláda premiéra v demisi Jiřího Rusnoka schválila úpravu poplatků
za pobyt v nemocnici, které od příštího roku zrušil Ústavní soud. Za den
v nemocnici by se mělo platit opět 60 korun
jako v minulosti. Platby by se nevztahovaly na děti a mladistvé do 18
let a zároveň by nebyly omezeny délkou hospitalizace, oznámilo ministerstvo zdravotnictví.
7.11.
ČNB zahájila intervenci proti koruně. Nemáme omezení, prohlásil guvernér.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) se rozhodla zavést devizové intervence, uvedl mluvčí ČNB Marek Petruš. Cílem je oslabit korunu
a v této souvislosti ještě více uvolnit měnové podmínky. Slabá koruna může
podle analytiků podražit dovážené výrobky, včetně pohonných hmot.
8.11.
Hašek s Tejcem rezignovali.
Michal Hašek a Jeroným Tejc rezignovali na funkce ve vedení ČSSD.
Hašek už tedy nebude prvním místopředsedou strany, Tejc se vzdal funkce
předsedy poslaneckého klubu.
11.11.
Rath byl propuštěn po roce a půl z vazby.
Bývalý hejtman středočeského kraje a někdejší poslanec za ČSSD David Rath se dostal na svobodu. Ve vazbě strávil rok a půl. Znovu řekl, že
úplatky nebral.
12.11.
Většinovým vlastníkem pražské O2 areny se stala PPF.
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13.11.
Stávka nebude. Odbory kývly na kolektivní smlouvu s OKD
Horníci z OKD stávkovat nebudou. Vedení těžební společnosti se ve středu dohodlo s odbory na nové kolektivní smlouvě pro léta 2014 až 2018.
Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík potvrdil, že
odbory už odvolaly i stávkovou pohotovost, kterou vyhlásily v polovině října. Konečné znění nové kolektivní smlouvy je výsledkem rok a čtvrt vleklých jednání. „Obě strany přistoupily na kompromis, který firmě umožní
pokračovat v restrukturalizaci, zaměstnancům přináší jistotu v podobě
ponechání mzdových tarifů na stejné úrovni jako v roce 2013 a zachování
většiny benefitů. Průměrné mzdy v OKD zůstanou vysoko nad regionálním průměrem,“ uvedl mluvčí OKD Marek Síbrt.
14.11.
Za předčasné zrušení sKaret požádala spořitelna o 204 miliónů.
Česká spořitelna vyčíslila předčasné zrušení projektu sKaret na 203,8
miliónu korun. Oznámila, že je bude žádat po ministerstvu práce a sociálních věcí.
17.11.
Disidentka Němcová, politický vězeň Stránský a další převzali Ceny Paměti národa.
Disidentka Dana Němcová, která projevila statečnost po podpisu Charty 77, Jiří Stránský a František Wiendl, které v 50. letech komunisté ve vykonstruovaných procesech poslali do vězení, a Felix Kolmer, který přežil
Osvětim, jsou držiteli cen Paměti národa. V neděli jim je v Praze udělilo
neziskové sdružení Post Bellum. Počtvrté ocenilo hrdiny, kteří se vzepřeli
totalitní moci a jejichž osud nemá být zapomenut.
22.11.
V JAR zatkli Radovana Krejčíře.
V Jihoafrické republice zatkli uprchlého českého podnikatele Radovana
Krejčíře. Viní ho z pokusu o vraždu a únos.
23.11.
Zemřel novinář, publicista a někdejší místopředseda Zemanovy vlády
Egon Lánský. Bylo mu 79 let. V roce 1968 patřil k zakladatelům Klubu
angažovaných nestraníků (KAN).
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27.11.
Předsedou Sněmovny se stal Jan Hamáček.
Novým předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Jan Hamáček
(ČSSD), který na post kandidoval jako jediný. Okamžitě se ujal funkce.
30.11.
Zeman převedl právo udělovat milosti na ministerstvo spravedlnosti.
Prezident Miloš Zeman se vzdal práva udělovat milosti a pravomoc převedl
na ministerstvo spravedlnosti. Podle něj jde o „zbytečně monarchistický prvek”.

PROSINEC

3.12.
Česko má dva policejní prezidenty, Lessy se vrací.
Ministr vnitra v demisi vrátil bývalého policejního prezidenta Petra
Lessyho do služby. Znamená to, že policie dostala dva policejní prezidenty.
Dosavadní šéf Martin Červíček odejít odmítl.
3.12.
Česká republika si mírně pohoršila ve světovém žebříčku vnímání korupce ve veřejném sektoru, ve kterém je na 57. místě, zatímco v roce 2012 byla na 54. příčce.
4.12.
Na Slovensku padla první pokuta za češtinu v televizi
Na Slovensku padla historicky první pokuta za používání češtiny v médiích. Rada pro televizní a rozhlasové vysílání ji v úterý udělila televizi Joj
za pořad o hubnutí odvysílaný v českém jazyce. Televize musí zaplatit pokutu ve výši 200 eur (asi 5400 Kč), informoval server hnonline.sk.Anglický
pořad o hubnutí uvedla televize v dubnu s českým dabingem. Licenční rada
rozhodla, že televize tím porušila zákon omezující výskyt cizích jazyků v televizním a rozhlasovém vysílání.Nešlo o první podobný přestupek televize
Joj. Také v prvním případě v říjnu 2011 se jednalo o pořad v češtině. Rada
tehdy udělila jen varování. S ohledem na to nyní udělila rovnou pokutu.
5.12.
Za inzerát proti Schwarzenbergovi dostal právník pokutu 850 tisíc, nejvyšší v historii
Právník Vladimír Zavadil dostal v kárném řízení pokutu 850 tisíc korun za to, že v prezidentské kampani zadal inzerát proti kandidátovi Karlu
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Schwarzenbergovi. Podle mluvčí České advokátní komory (ČAK) Ivy Chaloupkové nedostal nikdy v minulosti právník takto vysokou pokutu. „Je
to nejvyšší možná pokuta, jakou je možno udělit. Odvozena je jako stonásobek základní mzdy. Nikdy v minulosti takto vysoká pokuta advokátovi
udělena nebyla,“ řekla Právu mluvčí advokátní komory."Kárný senát vynesl rozhodnutí, že advokát je kárně vinen. Neuspěl se svou argumentací,
že inzerát nezadal jako advokát, ale jako soukromá osoba. Podle názoru
kárného senátu právě to není rozhodující," uvedla mluvčí.Zavadil před
druhým kolem prezidentské volby zadal v deníku Blesk inzerát „Nevolte
Karla Schwarzenberga“. V něm zmiňoval například tzv. Benešovy dekrety
a tvrzení, že Schwarzenberg je považuje za neplatné a že prezident Edvard Beneš by měl být pohnán před haagský soud pro lidská práva.Kárné
řízení zahájila advokátní komora se Zavadilem v červenci. Původně mu
hrozilo i vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
7.12.
Rusnok ve Sněmovně: Zemřel Mandela, ty vole, kdo tam pojede? Třepu se,
abych tam nemusel. Miloš je nažhavenej .
Nezáviděníhodné faux pas se přihodilo premiérovi v demisi Jiřímu
Rusnokovi. Mikrofony v dolní komoře zachytily během schůze Sněmovny
jeho rozhovor s ministrem obrany Vlastimilem Pickem. V něm řeší, zda
se bude muset zúčastnit pohřbu Nelsona Mandely v Jihoafrické republice,
kam se mu vůbec nechtělo.
10.12.
Daně neporostou, zlevní léky a knihy. Strany dohodly koaliční program
Vyjednávači ČSSD, ANO a KDU-ČSL vyřešili na více než pětihodinovém
jednání v noci z úterý na středu poslední sporné body, které jim bránily
v sestavení koaliční smlouvy. Její finální podobu chtějí doladit ve čtvrtek.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka po jednání řekl, že se zvyšováním daní
se nepočítá.Zástupci stran pravděpodobné koalice předstoupili před novináře až po půlnoci. „Mohu říci, že je definitivně hotovo. Dohodli jsme se
ve sporných oblastech, které dosud přetrvávaly,“ prohlásil Sobotka.Doplnil, že finální text smlouvy budou zástupci stran ladit ve čtvrtek odpoledne, v pátek by měl být její text zveřejněn.Sobotka nejprve na tiskové konferenci nechtěl uvádět podrobnosti z chystané smlouvy, pak ale prozradil,
že strany nepočítají se zvýšením daní. Naopak by od roku 2015 měla platit
třetí sazba DPH, která se bude vztahovat na pleny, dětskou výživu, knihy
a léky. ČSSD požaduje pětiprocentní výši této sazby. Konečná výše ale nemá
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být v textu koaliční smlouvy obsažena." Od 2015 se sníží DPH u léků, knih,
dětských plen a dětské výživy na pět procent. Koalice bude chtít v příštích
letech prosadit pro pracující důchodce obnovení slevy na dani. Nemohu
vyloučit, že dojde k dalším daňovým změnám, vláda se nechystá měnit
daně v 2014, kdy se chceme soustředit na identifikaci úspor a budeme
připravovat daňové změny, které by měly začít od 2015," řekl Sobotka.
Podle lídra soc. dem. bude vláda chtít také pravidelně zvyšovat minimální
mzdu, aby se přiblížila 40 % průměrné mzdy v ČR. To znamená, že by minimální mzda mohla vzrůst z 8500 korun na zhruba deset tisíc. "Chceme,
aby součástí programu vlády bylo také opatření, které zamezí tomu, aby
tu byly osoby samostatně výdělečně činné, které dlouhodobě neplatí daně
a pohybují se ve ztrátě," dodal Sobotka.
11.12.
Ombudsman Pavel Varvařovský oznámil, že skončí k 20. prosinci ve funkci. Důvody rezignace uvést nechtěl.
17.12.
Amnestie bývalého prezidenta Václava Klause se týkala více než 111 tisíc
lidí. Spočítalo to ministerstvo spravedlnosti.
19.12.
Poslanci schválili rozpočet se schodkem 112 miliard.
Poslanecká sněmovna odsouhlasila návrh státního rozpočtu na rok
2014. Ten počítá se schodkem 112 miliard. Většinu pozměňovacích návrhů
poslanci smetli. Rozpočet předložila úřednická vláda Jiřího Rusnoka.
26.12.
Zeman: Své sliby jsem splnil
Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství prohlásil, že se mu
od nástupu do funkce podařilo splnit všech pět slibů, které dal voličům
během předvolební prezidentské kampaně. Jeho řeč pronesená na zámku v Lánech trvala zhruba jedenáct minut. Lidem popřál zdraví a život
naplněný užitečnými skutky. Miloš Zeman na úvod svého osobně laděného poselství, zmínil předsevzetí, která si obvykle každý dává do nového
roku. S nadsázkou narazil na své opakované rozhodnutí přestat kouřit,
což se mu dosud nepodařilo.Po pár minutách se ale vrátil k prezidentské
předvolební kampani a zhodnotil své úspěchy v roli hlavy státu. Prohlásil,
že se mu povedlo splnit všech pět slibů, které dal voličům, než ho vyslali
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na Hrad.Na prvním místě zmínil závazek nevyhlašovat amnestii a neudělovat milosti. „Tak se nemůže stát, že by milost dostal například muž,
který zabil svého otce, populární cyklista, který při dopravní nehodě zabil
tři nevinné lidi nebo daňový podvodník, který dostal milost ze zdravotních
důvodů a poté se zázračně uzdravil,” uvedl prezident v narážce na některé
kontroverzní milosti svých předchůdců.Za další úspěch označil zlepšení
vztahů s institucemi Evropské unie. „Tak jako v sídlech většiny evropských
hlav států, i na Pražském hradě vlaje vlajka
Evropské unie, jíž jsme členem,” připomněl prezident jedno z prvních
opatření, které nechal provést po nástupu do funkce.Podle Zemanových
slov se také podařilo stabilizovat Ústavní soud tím, že do něj bylo jmenováno deset soudců, a ten tak „pracuje v plném složení a pracuje dobře.”Zmínil
také vznik fondu na splácení státního dluhu, do kterého odevzdává třetinu
svého prezidentského platu. V poslední době se k němu prý připojují i další lidé a podniky. „Přál bych si, aby se tento fond stal jakousi analogií sbírky na podporu a pomoc republice,” dodal.Zvlášť podrobně se prezident
věnoval snaze spojovat a ne rozdělovat, což podle jeho slov byl slib, který
se naplňoval nejobtížněji. Napjatou politickou situaci spojenou s koncem
vlády premiéra Petra Nečase, podle jeho slov vyřešilo jmenování kabinetu
Jiřího Rusnoka.„Vláda sice podala demisi, ale byl jsem pod tlakem, abych
jmenoval vládu v podstatě ve stejném složení s výjimkou osoby premiéra a se stejným programem,” řekl Zeman. Tím, že jmenoval vládu Jiřího
Rusnoka podle svých slov vyvolal předčasné volby. Končícímu kabinetu
Zeman poděkoval.„Novým politickým stranám přeji úspěch, opozici bych
chtěl popřát, aby byla opozicí tvůrčí a odpovědnou,“ řekl na závěr a doplnil: „Přejeme si zdraví a já sám jsem si v posledních týdnech hodnotu zdraví uvědomil. Přeji vám život naplněný užitečnými skutky, jenom takový
život přináší štěstí a radost.“Prezidenta v příštích dnech čeká schůzka s šéfem ČSSD a možným budoucím premiérem Bohuslavem Sobotkou, který
na Hrad zamíří před Silvestrem s návrhem na obsazení vlády.
Zeman se chce podle svého mluvčího sejít kromě Sobotky znovu i s ostatními předsedy možných koaličních stran ANO a KDU-ČSL, aby se ujistil
o podpoře vlády ve Sněmovně.Tím, že Zeman přenesl poselství na dobu vánočních svátků, chtěl podle svých slov navázat na tradici první republiky,
kdy měl vánoční proslovy prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

PŘÍLOHY

(k politickým, ekonomickým a hospodářským událostem) č. 5, 7, 8, 9, 13, 25, 26
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3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
STAROSTA OBCE 
MÍSTOSTAROSTA 

Ing. Jan Lipner
p. JoseF ŽERDÍK

Členové obecní rady horní suché pro volební rok 2010 - 2014
starosta obce 
místostarosta obce 
člen rady 
člen rady 
člen rady 

Ing. Jan Lipner
pan Josef Žerdík
Ing. Martin Adamiec
pan Evžen Faja
Ing. Marian Pilch

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014
Ing. Jan Lipner
p. Josef Žerdík
Ing. Martin Adamiec
p.Evžen Faja
Ing. Marian Pilch
Ing. Karol Siwek
Ing. Petr Chlebik
Mgr. Edvard Rychlik
Mgr. Tomáš Folwarczný
Ing. Marian Weiser
p. Jan Charvát
p. Bronislav Zyder
p. Tomáš Stefan
Ing. Marek Chlup
pí Blanka Richterová

starosta obce, člen Rady obce, člen Komise pro projednávání přestupků
místostarosta obce, člen Rady obce, předseda Kulturní a sportovní komise
člen Rady obce, člen Kontrolního výboru,
člen Kulturní a sportovní komise
člen Rady obce, místopředseda Finančního výboru
člen Rady obce, předseda Výboru pro životní prostředí, člen Kulturní a sportovní komise
člen Finančního výboru
člen Finančního výboru
předseda Kontrolního výboru
předseda Finančního výboru
předseda Výboru pro národnostní menšiny
člen Kontrolního výboru
člen Kontrolního výboru
člen Kontrolního výboru
členka Kulturní a sportovní komise
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Výbory a komise pro volební období 2010 – 2014
Finanční výbor

Ing. Marian Weiser - předseda
p. Evžen Faja - místopředseda
Ing. Marie Nedbalcová
Ing. Bohdana Wójciková
p. Michal Rzyman
Mgr. Edvard Rychlik
Ing. Petr Chlebik
p. Alfred Lotter
p. Eva Pastvová

Kontrolní výbor

Mgr. Tomáš Folwarczný - předseda
Ing. Marek Chlup - místopředseda
p. Tomáš Stefan
Ing. Martin Adamiec
p. Bronislav Zyder

Výbor pro národnostní menšiny

p. Jan Charvát - předseda
JUDr. Evžen Kiedroń - místopředseda
p. Henryk Malysz
Ing. Zdeněk Chlup
p. Halina Szegecsová

Výbor pro životní prostředí

Ing. Marian Pilch - předseda
p. Václav Zyder - místopředseda
Mgr. Jarmila Brodová
p. René Loder
Mgr. Renata Rzymanová
Bc. Marek Buchta
p. Dominik Niemiec
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Kulturní a sportovní komise
p. Josef Žerdík - předseda
Ing. Martin Adamiec
Mgr. Dagmar Havlásková
Mgr. Drahomíra Holátová
Mgr. Ilona Chalupová
p. Jan Charvát
p. Jakub Kurzeja
p. Hedvika Makówková
p. Ivan Marini
Mgr. Bohdan Prymus
Ing. Marian Pilch
p. Blanka Richterová
p. Pavlína Adamiecová
Mgr. Marta Štixová
p. Václav Štix
Mgr. Markéta Tomíčková
Mgr. Milena Tvardíková
p. Roman Vitoš
p. Iva Vitošová
p. Renáta Wdówková
p. Václav Zyder

Komise pro projednávání přestupků
Bc. Zdeněk Wróbel - předseda
Ing. Jindřich Funiok
JUDr. Evžen Kiedroń
Ing. Jan Lipner
p. Jan Charvát
p. Vladislav Pilch
p. Anna Sikorová
Ing. Jana Sikora
p. Zbyšek Lakota
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Pracovníci Obecního úřadu Horní Suchá v roce 2013
Dorota Lukeszová
Věra Kývalová

Sekretariát, podatelna
Odpadové hospodářství, bytové hospodářství, silniční hospodářství
Irena Korecká
Matrika, evidence obyvatel, OP (vydává jen
potvrzení o OP), ověření podpisů a fotokopií
RNDr. Romana Bandíková Rozpočet obce, personální agenda
Eva Pastvová
Majetek obce, agenda dotací, finanční
kontrola
Mgr. Petra Horáková
Sociální agenda, poplatek za odpady
a psy
Marie Dědková
Stavební úřad – agenda pro občany
Martin Miczka
Stavební úřad – agenda pro podniky
a podnikatelé
Mária Sládečková
Investice
Ing. Jan Bárta
Bc. Iveta Martiníková
Obecní byty a nebytové prostory, školství, CzechPoint
Ivana Postlerová
Účetnictví
Bc. Zdeněk Wróbel
Přestupková agenda, kácení stromů,
odchyt psů, zemědělství, pokladna,
CzechPoint
Renáta Slonková
Administrativní pracovník
Budova, ve které je umístěn Obecní úřad Horní Suchá, je nejstarší dochovanou budovou v obci. Byla postavena v roce 1838 a elektrifikována
začátkem 20. století. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu elektroinstalace
v celé budově nebyl revizním technikem z hlediska bezpečnosti s okamžitou platností povolen další provoz budovy a jednotlivá oddělení Obecního
úřadu pracovala střídavě od 11.9. – 15.11. 2013 v „červené“ škole.
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Ze zasedání Rady obce Horní Suchá
Na zasedání Rady obce dne 14.1.2013 bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí materiály předložené p. Kývalovou týkající se opět dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě uzavřené dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá uzavřené s ČSAD Havířov a.s.,
kterým se rozšiřují spoje MHD č. 413 o víkendech. Trvá na svém rozhodnutí o nutnosti doložení doplňujících informací požadovaných RO ze dne
11.10.2012/533. O této skutečnosti nutno neprodleně informovat písemně
ČSAD Havířov, a.s.
Poznámka kronikářky: Jedná se o dofinancování linky č. 413 MHD Havířov

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informaci o realizaci nákupu akcií společnosti ČEZ, a.s. dne 8. 1. 2013. Obec Horní Suchá dle usnesení ZO č. 25 ze dne 15. 12. 2011 nabyla 5 tisíc ks akcií za celkovou cenu
3 323 730,- Kč (664,746 Kč na jednu akcii).
Poznámka kronikářky: Obec má dostatek finančních prostředků na nákup akcií a podobné investice.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozpis rozpočtu na rok 2013 pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Těrlická 969,
Horní Suchá, kterým stanovuje účelové ukazatele neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci na rok 2013.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozpis rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím, Těrlická 407, Horní Suchá, kterým stanovuje účelové ukazatele neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci na rok 2013.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o předložení jmenného seznamu stávajících kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013-2017 Zastupitelstvu Obce Horní Suchá a doporučuje jejich zvolení.
Seznam stávajících kandidátů:
1. Jan Charvát nar. 30.7.1947, trvale bytem Horní Suchá, Starodvorská 710/2
2. JUDr. Evžen Kiedroń nar. 24.5.1937, trvale bytem Horní Suchá, Vnitřní 1095/16
3. Anna Sikorová nar. 16.7.1948, trvale bytem Horní Suchá, Černá cesta 513/13.
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Seznam nových kandidátů:
1. Ing. Pavla Hermannová nar. 30.12.1982, trvale bytem Horní Suchá, Těrlická 973/10
2. Mgr. Kristina Mrózková nar. 4.8.1951, trvale bytem Horní Suchá, Souběžná 91/2.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o znovu prověření možnosti zřízení
bankomatu na území obce Horní Suchá.
Poznámka kronikářky: Nemorální požadavky peněžních ústavů neumožňují instalaci
bankomatu.

Na zasedání Rady obce dne 24.1. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá projednala vybavení prostor v Dělnickém domě
uměleckými díly a na základě dosavadního provozu se rozhodla o nevybavení sálu a přísálí obrazy z důvodu neúčelnosti (na každou akci se provádí
tematická výzdoba zvlášť). RO se po prohlídce uvedených prostor rozhodla
pro instalaci děl pouze v 1 PP (5 ks) bar „Peklo“ v rozměrech 70 x 100 a 2 NP
bar „Ráj“ (2 ks) v rozměrech 70 x100 cm, dle návrhu Ing. Liškutinové. RO
vybrala jako dodavatele zakázky p. Jiřího Sibinského, dle návrhu výběrové
komise ze dne 6. 6. 2012. Nutno předložit návrh smlouvy o dílo ke schválení.
- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,-Kč Polskému kulturně
osvětovému svazu – Místní skupina v Horní Suché, zastoupený předsedou Mgr.Janem Zyderem, IČ 70920656 na pokrytí výdajů spojených s významnými jubilei pěveckých sborů SUCHA, CHÓREK a tanečního souboru
SUSZANIE v roce 2013.
Poznámka kronikářky: Sbor SUCHA 100let, SUSZANIE 60 let, CHÓREK 10let

- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,-Kč z rozpočtu obce na rok
2013 Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá, Centrum 468, 735 35 Horní Suchá, zastoupený starostou Tomášem Stefanem na oslavy 110 výročí
založení SDH Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300.000,-Kč z rozpočtu obce na rok 2013 Florbalovému klubu Horní Suchá, Dr.Glazera 21/1212, Horní Suchá ( na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity
pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné ligových soutěží).
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- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 770.000,-Kč z rozpočtu obce na rok 2013 TJ Depos
Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá (na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže, sport.materiál, soustředění mládežnických družstev).

Na zasedání Rady obce dne 7.2. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu č. KI/02/r/2013/Kop o právu
provést stavbu uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá Sportovní 3/2, 735 35 Horní
Suchá, IČ 575917, zastoupenou starostou obce Ing. Janem Lipnerem a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28.říjny 117,702 18 Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprková 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská
1877/4, 733 01 Karviná zastoupena vedoucím střediska Ing. Jiřím Baslarem,
jako vlastníkem parc č. 3140/1, 3140/6 a 575/11 k.ú. Horní Suchá na které bude
umístěná část stavby „Chodník podél ul. Těrlické od křižovatky ul. 6.srpna k ul.
Dělnické v Horní Suché“. Vlastník stavby Obec Horní Suchá se touto smlouvou
dále zavazuje zpracovat geometrický plán stavby na jehož základě proběhne
majetkoprávní vypořádání silničního pozemku pod stavbou chodníku včetně
pozemku za chodníkem. Zároveň po ukončení výstavby bude uzavřená dohoda
za účelem vzájemných práv a povinnosti při údržbě chodníku.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo zakázky „Stavební
úpravy včetně odvodnění stávající MK ul. Starodvorská, Kaštanová, Palárenská, Horní Suchá“ , uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá,
Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou starostou obce Ing. Janem
Lipnerem a společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21,
PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jednající ve věcech smluvních Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Východ o.z. Ostrava. Cena díla je 2.771.578,46 Kč bez DPH.
Poznámka kronikářky: Oprava komunikace za bývalým kulturním domem

- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí cenovou nabídku firmy HORNSTAV CZ s.r.o., ul.
Chrost 986, 735 35 Horní Suchá, IČ 26795698, jednající Jiřím Skupinem,
jednatelem na zakázku „Odstranění částí stavby č.p. 20 zasažených dřevomorkou, Horní Suchá“. Cena díla je 156.604,53 Kč bez DPH
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b) schválila smlouvu o dílo, uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917 zastoupenou starostou
obce Ing. Janem Lipnerem a firmou HORNSTAV CZ s.r.o., ul. Chrost 986, 735 35
Horní Suchá, IČ 26795698, jednající Jiřím Skupinem, jednatelem na dodávku
stavebních prací pro zakázku „Odstranění částí stavby č.p. 20 zasažených dřevomorkou, Horní Suchá“. Cena díla je 156.604,53 Kč bez DPH.
Poznámka kronikářky: Oprava bývalého Domu zahradkářů

- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejně linkové dopravě uzavřené dle ust. §19c zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá uzavřené mezi Obcí Horní Suchá, ul. Sportovní 2/3, 735 35 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a ČSAD Karviná a.s., Karviná-Nové Město, Bohumínská 1876/2,
735 06, zastoupenou Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva. Jedná se o úhradu prokazatelné ztráty pro období 1.1.2013 do 31.12.201
ve výši 237 852,- Kč obci Horní Suchá. Vysvětlit účel, o jaký druh se jedná.
Poznámka kronikářky: Jedná se o meziměstskou dopravu Havířov – Karviná

Na zasedání Rady obce dne 21.2.2013 bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schvaluje rozpočtové opatření č. 1 / 2013 /RO.

- Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 5000,- Kč pprap.
Tomáši Daňovi, policistovi Obvodního oddělení Policie ČR Horní Suchá
u příležitosti jeho ocenění „Policista roku 2012“.

Poznámka kronikářky: V tomto roce byli mimořádně oceněni dva policisté z PČR horní
Suchá. Pprap. Daňo zachránil tři lidi z hořícího domu.

- Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 5000,- Kč prap.
Martinu Žebrokovi, policistovi Obvodního oddělení Policie ČR Horní Suchá u příležitosti jeho ocenění „Policista roku 2012“.
- Rada obce Horní Suchá schválila objednávku zápisu obce a publikaci
Encyklopedie Česká republika – města a obce, vydávanou firmou Proxima
Bohemia s.r.o., Praha 2, a to :
a) zápis ve formátu : 1 celá strana A4 – 10000,- Kč bez DPH
Cena zahrnuje uveřejnění zápisu, uveřejnění sjednaného počtu barevných fotografií a znaku.
b) Počet objednaných publikací 5 ks á 1 200,- Kč vč. DPH
Poznámka kronikářky: Publikace je k zapůjčení v obecní knihovně.
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- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit účast
na elektronické dražbě podílu na pozemku parc.č. 2533/1 v k.ú.Horní Suchá na ul. Albrechtická.
Poznámka kronikářky: Obec poprvé dražila elektronicky.

- Rada obce Horní Suchá projednala návrh na rozdělení grantů pro
rok 2013 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní,
sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 262 900,- Kč, viz
tabulka, a doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá ke schválení.
organizace

schváleno v Kč

1 Skupina matice školské při MŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché
2 Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché

15500
14000

3 Kroužek krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá

2400

4 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO Horní Suchá
5 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

3000

6 Skupina matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché
7 PZKO v ČR, Místní skupina PZKO v Horní Suché

20000

8 Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

15000

9 Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Horní Suchá

59000

10 Ženský pěvecký soubor Šárka, o. s.

7000

11 Vzpěračská škola Oty Zaremby

13000

12 FFT Horní Suchá (Futsálový tým)

6000

13 Kynologický klub č. 021, Horní Suchá

14000

14 Český zahrádkářský svaz ZO č. 16 Horní Suchá

9500

15 Junák – Svaz skautů a skautek ČR

19500

16 Demokratická aliance Romů v ČR

0

5000

52000

17 Občanské sdružení Romodrom

3000

18 Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek

5000

CELKEM

262900
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 6.3. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v II NP sportovní haly na ul. Těrlické č. 1356 v H. Suché
(bývalé fitcentrum) dle grafické přílohy za těchto podmínek:
➢ nebytové prostory budou užívané jako zdravotnické zařízení
➢ možnost využití od 1.5.2013
➢ ve své nabídce zájemce uvede nabízenou cenu nájemného (minimálně však
400,- / m2 a rok), oprávnění k výkonu činnosti a popis záměru využití
➢ zájemce předloží písemné nabídky s uvedením zamýšlené podnikatelské
činnosti, doložené platným živnostenským oprávněním a nabízenou cenou
na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení
tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá).

Poznamka kronikářky: Z ekonomických důvodů opustili sportovní halu nájemci fitcentra
a obec tyto prostory nabídla k dalšímu pronájmu s podmínkou zdravotního zařízení

- Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí návrh ředitelky školy na ocenění těchto pedagogických a nepedagogických pracovníků ke Dni učitelů předložený ředitelkou
Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace:
➢ Jolanta Janczyková
➢ Lenka Válová
➢ Lenka Richterová
➢ Mgr. Markéta Tomíčková
➢ Marcela Kuncová
➢ Mgr. Jarmila Domesová
b) schválila vyplacení finanční odměny oceněným pracovníkům Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu ředitelky školy, ve výši 1.000,-Kč pro každého oceněného zaměstnance, které budou vyplaceny z rozpočtu zřizovatele.
- Rada Obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí návrh ředitele školy na ocenění těchto pedagogických a nepedagogických pracovníků ke dni učitelů předložený ředitelem
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní
Suchá, příspěvková organizace:
➢ Mgr. Apolonie Mrózková
➢ Mgr. Aleksandra Aleksandrowiczová
➢ Mgr. Vanda Folwarczná
➢ Mgr. Ilona Preczková
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b) schválila vyplacení finanční odměny oceněným pracovníkům Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu ředitele školy,
ve výši 1.000,-Kč pro každého oceněného zaměstnance, které budou vyplaceny z rozpočtu zřizovatele.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí vyúčtování výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku na zajištění závazku veřejné služby MHD
na území obce Horní Suchá, které předložila společnost ČSAD Havířov
a.s., Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí a vyúčtování na zajištění autobusových linek zařazených do ostatní dopravní obslužnosti na území obce
Horní Suchá, které předložila společnost ČSAD Karviná a.s., Bohumínská
1876/2,Karviná-Nové Město, a považuje vyúčtování závazku veřejné služby za rok 2012 v souladu s nařízením vlády č. 493/2004 Sb. za uzavřené.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
objednatelem Obcí Horní Suchá Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ
00575917 zastoupenou starostou obce Ing. Janem Lipnerem a fa VOKD,
a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47675853
zastoupenou Ivanem Rycheckým, a Ing. Janem Březinou, na zpracování
projektové dokumentace EPS pro sál v budově č.p. 869 v Horní Suché (TJ
DEPOS), vyhotovení požárně bezpečnostního řešení pro celý objekt č.p. 869
v Horní Suché a dodávku a montáž EPS dle výše uvedené projektové dokumentace, za celkovou cenu 211.241,80 Kč vč DPH.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí petici z 11. 2. 2013 za osazení
ochranného pásu zeleně mezi skládkou TKO Depos a.s. Horní Suchá a obytnými
domy. Konstatovala, že v rámci náhradní výsadby bude obcí v této lokalitě vysázeno 600 ks keřů a ve výsadbách keřového porostu se bude dále pokračovat.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 21.3. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí záznam z jednání ze dne
6.3.2013 o umístění přechodů pro chodce /usn. 693ze dne 20.12.2012/
za účastí Ing. Lipnera, Ing. por. Cyruse PČR, Ing. Danihlíka SSMSK,
Ing. Skupníka VS-Projekt, p.Sládečkové a to v lokalitách:
a)
Přechod pro chodce přes silnici II/474 ul. Osvobození (u PZF)
b)
Přechod pro chodce přes silnice II/474 ul. Těrlická
c)
Přechod pro chodce přes sil. II/474 ul. Těrlická u ZŠ česká
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a rozhodla o tomto řešení :
ad a) Přechod pro chodce přes silnici II/474 ul. Osvobození – zadat sčítání
chodců využívajících toto místo pro přecházení
ad b) Přechod pro chodce přes silnice II/474 ul. Těrlická v prostoru křižovatky Dělnická a Těrlická – dokončit, rozšířit PD v rámci akce chodník
podél ulice Těrlická od ul. Centrum k ul. Dělnické v Horní Suché.
ad c) Přechod pro chodce přes sil. II/474 ul. Těrlická u ZŠ česká – z hlediska zřízení autobusového zálivu prozatím nerealizovat.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 27.7.2012
fa VS projekt, s.r.o. Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČ
25385054, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Chodník podél ul. Těrlické od ul. Centrum k ul. Dělnické v Horní Suché“ zpracování
PD pro územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět
díla o zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování PD pro územní řízení a stavební povolení nového stavebního objektu
Přechod pro chodce vč. přístupových chodníků u křižovatky s ul. Dělnická
v rámci výše uvedené stavby a to vč. dopracování položkového rozpočtu
pro zadání VZ, geodetické doměření dané lokality a vyřízení příslušných
smluv s účastníky řízení. Cena projektových prací se navyšuje 28 000,-Kč
bez DPH. Nová cena díla je 117 000,-Kč bez DPH a 141 570,00 Kč vč. DPH.
-Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 26.7.2012 fa
VS projekt, s.r.o. Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČ 25385054,
na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Chodník u ZŠ polské-ul. Sportovní v Horní Suché“. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního
povolení a geodetického doměření lokality. Cena díla se navyšuje o 20 000,-Kč
bez DPH. Nová cena díla je 43 000,-Kč bez DPH, tj. 52 030 ,-Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá se seznámila s vyjádřením SmVaK a HZS k územnímu řízení ke stavbě rekonstrukce ul. Rekultivační a rozhodla takto:
a) neprovádět odbočku z ul. Rekultivační k čp. 721 (p. Smugala) z důvodu
požadavku HZS MSK na vybudování obratiště pro hasičské vozy navzdory tomu, že toto příslušná norma nepožaduje.
b) vodovodní přípojka – SmVaK se vyjádřil k výše uvedené stavbě tak, že
pokud jí bude dotčena sdružená vodovodní přípojka k objektům čp. 49
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a 232, bude tato přeložena do tvarné litiny. Je tedy nutno vytýčit její vedení a pak zvážit, zda tuto přeložku nerealizovat jako vodovodní řád.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem, starostou obce a Jiřím Sibinským, Zahradní 380, 739 34 Václavovice, IČ 47861461. Předmětem díla je dodávka a následná instalace uměleckých děl vlastní tvorby dle zadávací dokumentace tj. specifikace uměleckých děl Ing. arch. Liškutinovou. Jedná se o díla v části I PP a 2 NP objektu
Dělnického domu na ul. Centrum v Horní Suché v počtu 5 ks grafik bar
I PP „Peklo“ o rozměrech 90 x 90 cm a 2 ks grafik II.NP „Ráj“ o rozměrech
90x90 cm s konkrétním určením umístění obrazů v interiéru. Cena uměleckých děl včetně instalace děl je 86 100 Kč bez DPH.
a)
b)

c)
d)

- Rada obce Horní Suchá:
vzala na vědomí doručené nabídky k výpůjčce nebytových prostor ul.
Sportovní 227, Horní Suchá umístěných v 2.NP místnosti č. 19, č.17
a č.16 o celkové výměře 182 m2.
schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor, dle zveřejněného záměru výpůjčky místností umístěných v 2.NP místnosti č. 19, č. 17 a č. 16
o celkové výměře 182 m2 domu č.p.227 v Horní Suché na ulici Sportovní
s organizací JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, IČ: 48426083, se sídlem
Dolní Marklovice 141, Petrovice u Karviné, zastoupené na základě plné
moci panem Janem Michalčíkem, na dobu neurčitou
vzala na vědomí doručené nabídky k výpůjčce nebytových prostor ul.
Sportovní 227, Horní Suchá umístěných v 2.NP místnosti č. 15 o celkové
výměře 23,20 m2.
schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor, dle zveřejněného záměru výpůjčky místností umístěných v 2.NP místnosti č. 15 o celkové
výměře 23,20 m2 domu č.p.227 v Horní Suché na ulici Sportovní s Občanským sdružením Rodinné centrum Budulínek, IČ: 22767029, se sídlem Havířov-Město, Na Vyhlídce 1556/1, zastoupené předsedkyní Hanou Buglovou, na dobu neurčitou

- Rada obce Horní Suchá schválila:
a) Smlouvu o poskytování knihovnických informačních služeb v rámci regionálních funkcí na rok 2013 uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná, Centrum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou a Obcí Horní
Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce
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b) Smlouvu o dílo na rok 2013 uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná,
Centrum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování
pracovnělékařských služeb uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917 a Medicinpraktik s.r.o., Kaštanová 283, 735 35 Horní Suchá, IČ 27830501.
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Občanského sdružení Diakonie Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov, zastoupeného oblastní
dispečerkou Zuzanou Keraghelovou, schvaluje pomoc obce Horní Suchá
při uspořádání humanitární sbírky ošacení, lůžkovin a hraček v termínu
od 26.4. – 27.4.2013.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 4.4. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí sdělení k žádosti o rozšíření četnosti hlídek Městské
policie Havířov v obci Horní Suchá doručené dne 25. 3. 2013. Jedná se
o zdvojnásobení četnosti těchto hlídek na pátek, sobotu a neděli každý
týden, ovšem za podmínky proplacení přesčasových hodin
b) rozhodla o nutnosti zajistit denní místnost pro strážníky městské policie Havířov v prostorách údržby obce (bývalá stolárna), č.p. 126 na ul.
Centrum.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce :
a) projednat a schválit vznik členství obce Horní Bludovice ve Svazku měst
a obcí okresu Karviná s účinnosti od 1.9.2013.
b) vzít na vědomí schválený závěrečný účet SMOOKu za rok 2012
vzít na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce zvážit možnost poskytnutí finanční dotace ve výši cca 20.000,- občanům, kteří jako
vlastníci RD požádali o poskytnutí dotace z MSK ( a MŽP) na výměnu kotle
na tuhá paliva za moderní automatické kotle na uhlí nebo biomasu.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 15.4. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání trenéra klubu vzpírání p. Emila Brzozku a vyslechla následující informace:
➢ 15 nových závodníků, velké úspěchy z prvního kola soutěže žáků i v dorostu.
➢ velká cena H. Suché připravena na podzim, 5-ti členný výbor.
➢ poděkování za grant, ale nejsou závislí jenom na penězích z obce, snaží se
sehnat peníze i jinde
➢ začátek tréninku 14,30 – 17,30 4x týdně.
➢ předpokládané závody: 27. 4. soutěž v Havířově, 11. 5. Velká cena Třince,
Velká cena H. Suché 26.10.
➢ požadavek obce na utlumení dopadu činek na zem v objektu na ul. Centrum,
stížnost souseda.
➢ Pozitivní články o obci v novinách.
- Rada Obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu Obce Horní Suchá
ke schválení účetní závěrku Obce Horní Suchá, ul. Sportovní 2/3, 735 35
Horní Suchá, sestavenou k 31. 12. 2012.
- Rada obce Horní Suchá schválila účetní závěrku příspěvkových organizací a to :
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace
a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní
Suchá, příspěvková organizace.
- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí předložení účetní závěrky za rok 2012 TJ Depos Horní
Suchá, U Lékárny 869, Horní Suchá kterou požadovalo zastupitelstvo
dle zápisu ze dne 28.2.2013
b) doporučila zastupitelstvu po projednání FV schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 370 000,-Kč z rozpočtu obce na rok 2013 TJ
Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, Horní Suchá ( na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity
pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné ligových soutěží).
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 2 / 2013 /ZO.
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- Rada obce Horní Suchá Horní Suchá v souvislosti s vydáváním periodického tisku obce Horní Suchá:
a) schválila Pravidla pro vydávání periodického tisku obce Horní Suchá
– dále jen „Informátor“
b) jmenovala redaktorem Informátoru p. Josefa Žerdíka
c) schválila ceník inzerce v Informátoru – viz příloha

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 2.5. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí investiční dotace pro TJ
Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá ve výši 30.000,Kč na projektovou dokumentaci objektu šaten a soc.zařízení pro tenisový
oddíl v areálu TJ Depos Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
12 000,- Kč na akci „Řezbářský plenér 2013“ pro Klub hornických důchodců Dolu František, Na Stavech 5/476, 735 35 Horní Suchá na benzín do pil
3.000,-, občerstvení řezbářů 4.000,- Kč a impregnace soch 5.000,- Kč.
		
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Ondřeje Brody, Stavební
8 /1220, Horní Suchá, ze dne 24.4.2013 schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených se sportovní činností.
					
- Rada obce Horní Suchá schválila výpověď smlouvy o poskytování
právní služby uzavřenou s JUDr. Pavlou Promnou, advokátkou, se sídlem
Ha-město, Hlavní třída 6.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o zahájení jednání s JUDr. Renátou Kadlubcovou, advokátkou, Hradišťská 119, Český Těšín – Mistřovice
za účelem zastupování obce právními službami.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu, která bude zadaná podle § 12 zákona
137/2006 o veřejných zakázkách VZ „ Rekonstrukce střechy objektu č.p.
227 na ul. Sportovní“ v následujícím členění:
➢ výzva k podání nabídky
➢ zadávací podmínky
➢ SOD - Obchodní podmínky
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- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu, která bude zadaná podle § 12 zákona
137/2006 o veřejných zakázkách
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání ředitele RPG RE
Ing. Klimeše a p. Handla a bylo projednáno:
➢ Prodej finských domků v severní části obce
➢ Problém demolic finských domů po jejich „vybydlení“
➢ Ze strany RPG budou do tisku předány informace o prodeji těchto finských domků
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem Obcí Horní Suchá Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917
zastoupenou starostou obce Ing. Janem Lipnerem a firmou VAPES CE s.r.o.,
Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČ 25888595, zastoupena jednatelem
Ladislavem Čečotkou, na dodávku stavebně montážních prací pro stavbu
„Oprava zpevněných ploch za budovou TJ č.p. 869, Horní Suchá, přístup
k bytu a kotelně“. Celková cena díla je 298.416,47 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila :
a) zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dětské hřiště ul. Vnitřní parc.č. 773 v Horní Suché“ v následujícím členění :
➢ výzva k podání nabídky
➢ zadávací podmínky
➢ Obchodní podmínky - SOD
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
b) seznam firem pro veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. Vnitřní parc.č. 773
v Horní Suché“ :
KARIM Europe s.r.o.
GLOBAL SPORT Čupa s.r.o.
Benjamín s.r.o.
c) hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otvírání obálek
s nabídkami:
Členové : Ing. Jan Bárta, RNDr. Romana Bandíková, Ing. Zuzana Hykšová
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí a schválila:
a) letní slevy za využívání sportovní haly v období od 1. 6. 2013 do 31. 8.
2013: Pronájem haly – snížení ceny z 500,-Kč na 400,-Kč/hodina, pro55

nájem haly – florbal- snížení ceny z 550,-Kč na 450,-Kč/hod., badminton – snížení ceny z 160 (140) Kč na 90,-Kč/oba.
b) trvalé snížení ceny:
Squash – snížení ceny z 200,-Kč/hod na 100,-Kč/hod. – ponechat celý
rok a wallyball – cena 100,-Kč /hod./celý rok.

Na zasedání Rady oce Horní Suchá dne 21.5. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá rozhodla o vypovězení mandátní smlouvy
ke dni 30.6.2013, s JUDr. Janem Škutkem, nar. 3.8.1941, bytem Karviná
Nové Město, Vrchlického sady 2449/1, uzavřenou dne 1.8.1997 k vyřizování organizačních a administrativních záležitostí přestupkové agendy.
Poznámka kronikářky: Obec si bude tuto agendu zajišťovat svým referentem

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informace a zkušenosti z okolních obcí Rychvald a Bohumín ohledně zavedení dopravy seniorů. Zároveň
pověřuje příslušného referenta vypracováním zadávacích podmínek pro
poskytování této služby a jejich předložením radě obce k posouzení.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Okresního fotbalového
svazu ze dne 22. 4. 2013 o bezplatný nájem sportovní haly v Horní Suché
za účelem pořádání Dlouhodobého turnaje v kopané. Rozhodla o předložení
správci haly termínů turnaje k posouzení, či nelezeních jiných, vhodnějších.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, která bude zadávaná podle § 12 zákona 137/2006
o veřejných zakázkách „Rekonstrukce MK U Prodejny II v Horní Suché, včetně SO 401 Veřejné osvětlení na ul. U Prodejny II“ v následujícím členění:
➢ výzva k podání nabídky
➢ zadávací podmínky
➢ SOD- Obchodní podmínky
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, 735 35 Horní Suchá, Sportovní 3/2, IČ 575917 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a společnosti PESTAV CZ s.r.o., ul. Černá cesta
990/1, 735 35 Horní Suchá IČ 27768201 zastoupenou Petrem Čečotkou, jednatelem společnosti na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku: Stavební úpravy nádvoří ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché“. Cena stavebně montážních prací je 557 620,91 Kč bez DPH. Cena vč. DPH 674 721,31 Kč.
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- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá, Sportovní 3/2, IČ 575917 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem
starostou obce a společnosti VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČ 25888595 zastoupenou Ladislavem Čečotkou, jednatelem společnosti na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce střechy objektu č.p. 227 na ul. Sportovní v Horní Suché“.
Celková cena stavebně montážních prací je 2.723.343,85 Kč bez DPH. Cena
vč. DPH je 3.295.246,15 Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá, Sportovní 3/2, IČ 575917 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem
starostou obce a společnosti Strabag a.s., IČ 60838744 na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku: „Oprava stávající komunikace MK ul. Lesní v Horní Suché – východní část- I. etapa“ a „Oprava
stávající místní komunikace ul. Lesní v Horní Suché – západní část“. Celková cena stavebně montážních prací je 3.003.272,46 Kč s DPH.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí situaci kolem PD okružních
křižovatek ul. Dělnická, Těrlická, Stonavská a Osvobození, kdy kromě
subjektivních problémů projektanta, je největším problémem stanovisko
ČEZu k vedení NN. Vzhledem ke skutečnosti, že dle vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění novely ze dne
29. 3. 2013 již nelze budovat v zastavěném území obcí nadzemní vedení
a usnesením číslo 215/30. 4. 2012 byla zrušena smlouva s ČEZ k přeložce
nadzemního vedení, je nutno neprodleně s touto organizací zahájit jednání o uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky NN
vedení, kde nutná přeložka NN bude řešena podzemním vedením.
- Rada Obce Horní Suchá projednala návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná
prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů dle přiloženého návrhu a doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá její vydání.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 30.5. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila :
a) poskytnutí neinvestiční dotace v rámci grantového systému ve výši 10.000,Kč Kroužku krojovaných horníků Dolu František v Horní Suché na dopravu na setkání zástupců hornických měst a obcí v Kladně v roce 2013
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b) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu ze dne 3.4.2013 uzavřenou
mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá a Kroužkem
krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá, Těrlická 1253, 735 35
Horní Suchá

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 4.6. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá, 735 35 Horní Suchá, Sportovní 3/2, IČ 575917 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a společnosti JUBAR spol s.r. IČ.
47680644 zastoupena Karlem Jurčagou jednatelem společnosti, na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku: „Rekonstrukce MK
U Prodejny II v Horní Suché, včetně SO 401 Veřejné osvětlení na ul. U Prodejny II“. Cena stavebně montážních prací je 2.928.295,70 Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Horní Suchá, 735 35 Horní Suchá, Sportovní 3/2, IČ 575917 zastoupenou Ing. Janem Lipnerem starostou obce a společnosti TURČINA s.r.o. IČ:
25886550 zastoupena Martinem Turčinou jednatelem společnosti, na provedení stavebně montážní prací pro veřejnou zakázku: „Odstranění stavebních závad nástavby ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché – II. etapa“.
Cena stavebně montážních prací je 1.190.000,-Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá projednala možnost odkupu finského domku
v oblasti „starých finských“ (Paseky) v Horní Suché. Vzhledem k tomu, že
se prozatím nepodařilo najít žádný dvojdomek, kde by k odkupu jeho polovin projevili zájem oba současní nájemci, rada obce doporučila zastupitelstvu schválit odkup této nemovitosti i v případě, že by došlo k prodeji jen
jedné poloviny. Tzn. i za cenu, že druhá polovina finského domku zůstane
nějaký čas obci a ta ji bude dále pronajímat.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 20.6. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedaní žadatele o změnu
regulační plánu v oblasti finských domků v Podolkovicích a vyslechla si
důvody jejich žádosti :
Jedná se o výstavbu 8-mi samostatných domků na volné ploše v západní části kolonie finských domků. Žadatelé mají zájem o jejich výstavbu
a následný prodej zájemcům. Argumentují tím, že zájemci o bydlení pre58

ferují samostatné domky před dvojdomky. Rada obce se přiklání k názoru
zachovat stávající stav, nebo regulační plán změnit a to sice navýšit počet
rodinných domků, ale opět formou dvojdomků (tzn. 4 dvojdomky). Rada
obce také upozornila žadatele, že proces změny Regulačního plánu trvá
2-3 roky, takže tento podnikatelský záměr nemá příliš reálný podklad.
Jejich podání (viz následující bod) nemá náležitostí dané platnou legislativou. Jejich doplnění (zejména návrh zadání změny Regulačního plánu)
není levnou záležitostí a v případě zamítnutí možnosti pořízení změny Regulačního plánu zastupitelstvem obce by to bylo zbytečné plýtvání finančními prostředky žadatelů. Rada obce proto doporučila zastupitelstvu obce
tuto žádost projednat také z hlediska věcného záměru, bez ohledu na skutečnost, že z formálních důvodů je tento podnět nutno momentálně odložit.
- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí žádost Sboru Církve bratrské, Těrlická 353/64, Horní
Suchá o pronájem místnosti v objektu Sportovní 227 v Horní Suché.
b) schválila zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu
ul. Sportovní 227, Horní Suchá umístěných v 2.NP místnosti č.18 v k.ú.
Horní Suchá, za těchto podmínek :
➢ prostory nejsou vybaveny, jsou v původním stavu a mají poškozenou
podlahu
➢ v prostorách bude provozována činnost spočívající v práci s mládeží,
cizinci a rodinou
➢ prostory v pronajímaném objektu nesmí být užívány k prodejním
účelům
➢ vypůjčiteli bude účtován podíl na nákladech za dodávané služby
(elektřina, teplo, vodné a stočné), dle podílu na užívané ploše
➢ vypůjčitel bude dodržovat provozní řád objektu
➢ zájemci předloží písemné nabídky s popisem zamýšlené činnosti, doložené platným výpisem z živnostenského rejstříku či jiným oprávněním k výše uvedené činnosti a podepsané smlouvy o výpůjčce, na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení
tohoto záměru do 15. 7. 2013 do 12,00 hodin
- Rada obce Horní Suchá neschválila poskytnutí finančního daru ve výši
3652,-Kč z rozpočtu obce pro tenisový oddíl TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá, IČ: 47655305 na zakoupení pohárů u příležitosti tenisového turnaje „O hornosušský kahanec“. Důvodem je skutečnost, že pro tyto případy je nutno využívat grantového systému obce.
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- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č.3/2013. Jedná se o přesun částky 500 000 Kč ze staveb
komunikací na podporu „Kotlíkové dotace“ a transfer některé obci zasažené letošními povodněmi.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu: „Zajištění služby Senior taxi v obci Horní Suchá“ v následujícím členění :
a) písemná výzva k podání nabídky
b) zadávací podmínky
c) seznam firem pro výzvu
d) veřejné zakázky
e) smlouva o poskytnutí přepravních služeb (obchodní podmínky)
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí vyhlášení další „Společné výzvy Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje – Společného programu
na podporu výměny kotlů“ od 1. 7. 2013
b) navrhla zastupitelstvu obce projednat možnost poskytnutí fin. dotace
do výše max. 20.000,-Kč úspěšným žadatelům o dotaci s MSK, a těm žadatelům, kteří splnili veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, ale tato
jim nebyla přidělena z důvodu vyčerpání finančních prostředků. Podmínkou pro přidělení dotace obce Horní Suchá bude fyzická kontrola
topného systému před a po výměně kotle, vč. pořízení fotodokumentace.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 27.6. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vyhlásila výzvu k podávání žádostí na příspěvek obce na výměnu kotle.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování právní pomoci mezi advokáty JUDr. Renatou Kadlubcovou, Hradišťská 119, 735 62
Český Těšín – Mistřovice; JUDr. Petrem Karpetou, Hlavní třída 70/199,
736 01 Havířov-Město a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní
Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Právní pomoc
bude poskytována za paušální odměnu ve výši 10.000,- bez DPH měsíčně.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa ATRIS s.r.o.,
Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ 28608909, na zpracování projektové
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dokumentace pro provádění stavby „Odkanalizování a čištění odpadních
vod v obci Horní Suchá – napojovací body a kanalizační přípojky k RD
v obci Horní Suchá - II. etapa“.
Dle cenové nabídky jsou ceny:
➢ zpracování projektové dokumentace:
gravitační přípojky: 2.700,00 Kč bez DPH/ přípojku
přípojky s čerpací stanicí: 3.200,00 Kč bez DPH / přípojku
➢ inženýrskou činnost:
vyplnění dotazníku: 1.200,00 Kč bez DPH / přípojku
zajištění souhlasu s umístěním a realizací stavby: 400,00 Kč bez DPH / přípojku
inženýrská činnost: 550,00 Kč bez DPH / přípojku
➢ Koordinační činnost – celé stavby
24hod, 350 Kč/hod – 8.400,00 Kč bez DPH
Termín dodání je 14 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo a předání podkladů.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 24.7. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá:
a) bere na vědomí žádost Pohřební služby CREDO s.r.o. Dagmar Pytlíkové
„na ukončení nájmu nemovitosti chladicího zařízení dohodou“ ke dni
31. 8. 2013,
b) schvaluje dohodu o ukončení platnosti nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Suchá a Pohřební služby CREDO s.r.o. ke dni 31. 8. 2013,
c) schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - části objektu bez č.p.,
na pozemku parc.č. 117/2 v k.ú. Horní Suchá („stará márnice“), používané jako chladírna zesnulých za těchto podmínek:
➢ nebytové prostory budou užívané výhradně jako chladírna zesnulých,
➢ možnost využití od 1. 9. 2013,
➢ ve své nabídce zájemce uvede nabízenou cenu nájemného (minimálně
však 40 000,-Kč + DPH /rok).
Zájemce předloží písemné nabídky, doložené platným živnostenským
oprávněním (činnost v oboru pohřebnictví) a nabízenou cenou na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení tohoto
záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace ve výši 120.000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Horní
Suchá, Školní 450/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 48805572, na opravu sochy
Panny Marie Bolestné z rozpočtu obce na rok 2013.
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- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí poděkování Klubu českých
turistů za finanční pomoc na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 13.8. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá pozvala na své zasedání Ing. arch. Starého,
zhotovitele územního plánu Horní Suché, ke konzultaci záměru pořízení územní studie na plochu vymezenou ve změně č. 1 územního plánu
obce Horní Suchá, ve výkrese základního členění území v měřítku 1:5000
a označenou písmenem „C“ (dále jen „územní studie“). Byly projednány
požadavky pro zpracovaní územní studie schválené RO na zasedání dne
24.7.2013 usnesením č. 424, včetně cenové nabídky zpracované na úplný
rozsah územní studie.
- Rada obce po seznámení s možnostmi obsahu a rozsahu územní studie
(dle územních studií zpracovaných Atelierem S2, Český Těšín, Ing.arch. Josefem Starým, předložených jako praktická ukázka) schválila ponechat
rozsah požadavků na zpracování územní studie uvedených v usnesení
Rady obce Horní Suchá č. 424, tj. bez návrhu řešení technické infrastruktury.
- Rada obce Horní Suchá dále schválila následující pokyny pro úpravu
návrhu Územního plánu Horní Suchá:
➢ Rozšířit územní studii na plochu D (Chrost) na pozemky parc.č. 445/4,
452, 454, 458 v katastrálním území Horní Suchá.
➢ V textové (výrokové) části bod. 9.1 odst. b) zrušit pro všechny územní
studie požadavek: „Navrhnout potřebné a kapacitně vyhovující inženýrské sítě a technická zařízení pro napojení obytné zástavby na stávající nebo územním plánem navrženou technickou infrastrukturu.“
Důvodem je skutečnost, že tato výše uvedená konkrétní studie nesmí
být v rozporu s Územním plánem a pokud požadavek na inženýrské
sítě vznikne v jiných studiích, dá se to ošetřit přímo v nich.
			
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit Smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč z rozpočtu obce na rok
2013 mezi poskytovatelem dotace Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35
Horní Suchá, zastoupenou starostou obce Ing.Janem Lipnerem a příjemcem dotace Florbalovým klubem Horní Suchá, Dr.Glazera 21/1212, Horní
Suchá ( na extérního trenéra celého klubu).			
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- Rada obce Horní Suchá schválila slevu nájemného ve výši 50% obvyklého nájemného tělocvičny ve sportovní hale pro OFS Karviná v sezóně
2013-2014 za účelem uspořádání turnajů „zimní liga přípravek“ ve fotbale.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit rozpočtové opatření č. 4 / 2013 /ZO.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu založení individuálního členství v RSTS (Regionální sdružení Těšínské Slezsko)

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 22.8. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila :
a) vyhlášení zadávacího řízení, zadávací a obchodní podmínky (Smlouva
o dílo) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukci silno
a slaboproudé instalace budovy obecního úřadu v Horní Suché“, zadávanou dle §12. odst.3., zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb..
K podání nabídek budou vyzvány tyto firmy:
➢ KOTT Martin L-M elektro, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
➢ Mont Karviná a.s., Areál elektrárny Dětmarovice č.p.1216, 735 71
Dětmarovice
➢ VELK s.r.o., Přímá 6/1285, 735 35 Horní Suchá
➢ VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá
➢ Kamil Zemánek, Na Návsi 783/137, 747 14 Ludgeřovice
➢ Final therm s.r.o., Viaduktová 593/17, 737 01 Český Těšín,
b) hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukci silno a slaboproudé instalace budovy obecního úřadu v Horní Suché“, zadanou
dle §12. odst.3., zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v tomto složení:
➢ Ing. Martin Adamiec
➢ p. Josef Žerdík
➢ Ing. Marian Pilch
- Rada obce Horní Suchá schválila záměr budoucího pronájmu části 9.
patra (Příloha záměru č. 1) a části střechy (Příloha záměru č. 2) skipové věže
F-4 nacházející se na pozemku parc. č. 1055/81 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František v Horní Suché, kdy vlastníkem tohoto objektu i sousedního okolního pozemku (parc. č. 1055/1) je Obec Horní Suchá, za těchto
podmínek:
➢ zájemce nabídne výši nájemného za m2 předmětu nájmu v členění: 9.
patro, střecha
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➢ zájemce předloží písemnou nabídku s popisem zamýšlené podnikatelské činnosti
➢ zájemce prohlásí, že bere na vědomí, že zahájení jakékoliv podnikatelské činnosti a uzavření nájemní smlouvy je podmíněno:
- zhotovením plynotěsného povalu v těžní zatyni skipové věže F-4, jehož
realizace bude ukončena do 31. 5. 2014
- vydáním příslušných rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu, a to
a) pokud nebude potřeba provádět úpravy : Souhlas se změnou užívání
a rozhodnutí o změně užívání stavby
b) při stavebních úpravách : Stavební povolení
-souhlasným stanoviskem vlastníka zlikvidovaného hlavního důlního
díla (jámy F-4 František), nad kterým je postavena skipová věž F-4, DIAMO, s. p., o. z. Odra Ostrava a Obvodního báňského úřadu Ostrava
-v případě využívání střechy objektu také dohodou o společném užívání předmětu nájmu s T-Mobile Czech Rebublic a. s. a Internet pro každého
s. r. o. Albrechtice, kteří mají na střeše své anténní systémy.
Zájemce předloží písemnou nabídku s uvedením podnikatelské činnosti, nabízené ceny a souhlasem s dalšími výše uvedenými podmínkami
na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení
tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí doručenou nabídku k pronájmu nebytových prostor,
chladírny zesnulých v objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 117/2 v katastrálním území Horní Suchá.
b) schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor dle záměru pronájmu
nebytových prostor, chladírnu zesnulých v objektu bez č.p. na pozemku
parc. č. 117/2 v katastrálním území Horní Suchá s pohřební službou
JIŘÍ DOLEŽAL, Hrnčířská 42/5, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 01386107
za 41. 652,- Kč/m2/rok.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku na akci „Výměna
kotle ÚT pro bytový dům, K Prádlu 1015/25 a 1373/25a, Horní Suchá“ a pověřila Bc. Martiníkovou doložením PD ÚT (celková rekonstrukce obytného domu),
vyplývající z tepelné ztráty budovy po provedení jejího celkového zateplení.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí analýzu vytíženosti jednotlivých spojů MHD č. 413 ČSAD Havířov a.s. za období 1-6/2013 ve srov64

nání s 1-6/2012 a konstatovala následující : Tato analýza byla předložena
na základě požadavků rady obce (usn. č. 533/2012, č. 5/2013), kdy v roce
2013 došlo k podstatnému navýšení spojů MHD o víkendech a také příspěvku obce Horní Suchá o cca 200 000,- Kč.
➢ jednotlivé spoje nejsou srovnatelné, protože v roce 2013 došlo k jejich
úplné reorganizaci
➢ vytíženost spoje i při „optimalizaci“ opět v roce 2013 klesla a činí 626
osob/6 měsíců/spoj
➢ nejmenší vytíženost víkendového spoje jsou 2 osoby, průměr je 9 osob
Dle výpočtu referenta obecního úřadu je výše platby obce za víkendový
spoj 14 400,- Kč/rok, v pracovních dnech 30 000,-Kč/rok. Rada obce proto
rozhodla o ponechání spojů MHD č. 413 v obci Horní Suchá v dosavadní
podobě.

Na zasedání Rady obce Horní Suché dne 5.9. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí
grantu o navýšení grantu o 10.000,-Kč pro Vzpěračskou školu Oty Zaremby, Centrum 329, 735 35 Horní Suchá, IČ 26579677 na provozní náklady
vzpěračského oddílu v roce 2013. Důvodem je navýšení počtu členů oddílu.
- Rada obce Horní Suchá
a) vzala na vědomí požadavek nájemníků bytového domu Pensijní 1441
a 1442 v Horní Suché na zřízení druhého sjezdu s menším sklonem
z parkoviště směrem na ulici Pensijní v Horní Suché.
b) schválila zařazení požadavku nájemníků bytového domu Pensijní 1441
a 1442 v Horní Suché na zřízení druhého sjezdu s menším sklonem
z parkoviště u bytových domů na ulici Pensijní v Horní Suché do plánu
oprav obce.

Na zasedání Rady obce Horní Suché dne 23.9. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocením pořadí uchazečů o veřejnou zakázku „Stavební úpravy těžní
zátyně v budově skipové těžní jámy F4“. Komise pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek pracovala ve složení: p. Josef Žerdík, p. Dorota
Lukeszová, Ing. Jan Wdówka, Bc. Marek Chwistek. Hodnocení nabídek
provedla komise podle jediného kritéria zadání veřejné zakázky, kterým byla výše nabídkové ceny.
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V tabulce jsou porovnány nabídkové ceny jednotlivých uchazečů:
Uchazeč

Nabídková bez DPH

HOMOLA a. s.
VOKD, a.s.
GASCONTROL, spol. s r. o.
KOPEX – Przesiębiorstwo Budowy
Szybów, a. s.

1 423 888,63.- Kč
1 599 007,00. - Kč
1 454 676,04.- Kč

Pořadí podle výše
nabídkové ceny
3.
1.

1 597 476,00.- Kč

2.

Návrh komise:
- Vyřadit uchazeče HOMOLA a. s. pro nevyhovění podmínkám zadání
veřejné zakázky, viz. „Protokol o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení pořadí dle hodnoticího kritéria“.
- Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek navrhuje zadavateli s ohledem na shora uvedené skutečnosti, aby v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Stavební úpravy těžní zátyně v budově skipové těžní jámy
F4 “, uzavřel smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a tím je:
Uchazeč: GASCONTROL, společnost s r. o., Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov
b) rozhodla, že dodavatelem pro VZ „Stavební úpravy těžní zátyně v budově
skipové těžní jámy F4 “ bude společnost GASCONTROL, společnost s r. o.,
Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 46578021.
Cena díla je 1 454 676,04. - Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem FIRE GROUP s. r. o, Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína, zastoupená Rostislavem Pokludou, prokuristou a objednatelem Obcí
Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, zastoupená Ing. Janem
Lipnerem, starostou obce. Předmětem smlouvy jsou: „Stavební úpravy
průmyslové haly“. Cena díla činí 428.389,- Kč, u plnění bude uplatněn
režim přenesené daňové povinnosti (§92a ZDPH).
- Rada obce Horní Suchá se seznámila s možností podat ještě letos žádost o dotaci na vybudování hřiště s umělým trávníkem u MŠMT. Ideálním žadatelem je TJ, která má několik dětských a mládežnických oddílů,
což vše TJ Depos splňuje. Rada obce proto doporučila zastupitelstvu obce
zařadit do rozpočtu obce na rok 2014 náklady alespoň na částečné financování vyřízení této dotace na výměnu povrchu škvárového hřiště.
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- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917, zastoupenou starostou obce Ing. Janem Lipnerem a společností VS projekt s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25385054, zastoupenou jednatelem
Ing. Miroslavem Skupníkem na zhotovení projektové dokumentace „Dětské hřiště ul. Vnitřní parc.č. 773 v Horní Suché“ za cenu 24.000,00 Kč bez DPH.

Na zasedání Rady obce Horní Suché dne 3.10. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku na úpravu sjezdů
do garáží v objektech Lokalitní 1179, 1180 a 1181 v Horní Suché, od firmy VAPES CE ze dne 25. 9. 2013 ve výši 179 846,- Kč za 12 sjezdů a rozhodla o pozvání důvěrníků (nájemců garáží) na ul. Lokalitní (p. Podhory
a p. Hánla) k jednání na OÚ.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů, vzniklých s poskytováním sociální služby ve výši 1200,-Kč
občanskému sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči, Kostelní nám.
1, Ostrava, IČO : 48804517, zastoupené předsedou Janem Zajíčkem.
- Rada obce Horní Suchá schválila:
a) cenovou nabídku společnosti Projekt 2010, s r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, zastoupenou jednatelem Svatoplukem
Madrym na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení,
stavební povolení, provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a zaměření stavby „Kanalizace na ul. Kuncovka v Horní Suché“ za cenu
60.000,00 Kč bez DPH.
b) smlouvu o dílo uzavřenou mezí objednatelem Obcí Horní Suchá, Sportovní
3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917, zastoupenou starostou obce Ing. Janem Lipnerem a společností Projekt 2010, s r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava
– Vítkovice, IČ 48391531, zastoupenou jednatelem Svatoplukem Madrym,
na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a zaměření stavby „Kanalizace na ul. Kuncovka v Horní Suché“ za cenu 60.000,00 Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila :
a) přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 3,000,-Kč určenou na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Horní Suchá z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava
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b) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Horní Suchá
ve výši 3,000,-Kč mezi poskytovatelem Moravskoslezským krajem,
28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným hejtmanem kraje Miroslavem Novákem a příjemcem Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35
Horní Suchá, zastoupenou Ing.Janem Lipnerem, starostou.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu na zhotovení a instalaci portrétů Bronislava Poloczka a Marie Glázrové v budově Dělnického
domu, mezi MgA. Robertem Bučkem, Ph.D, Štěpnická 1162, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 01649868 a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35
Horní Suchá, IČ: 00575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou
obce za cenu 207 000,- Kč (neplátce DPH) vč. vyplacení zálohové faktury
ve výši 50% z celkové ceny.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a firmou HORNSTAV CZ
s.r.o.,Chrost 986, 735 35 Horní Suchá, IČ 26795698, zastoupenou Jiřím
Skupinem, jednatelem společnosti, na stavebně montážní práce pro stavbu „Chodníky a komunikace na hřbitově v Horní Suché – prostor kolumbária“ za cenu 248.766,95 bez DPH (301.008,01 Kč vč DPH).

Na zasedání Rady obce Horní Suché dne 17.10. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí „Výroční zprávu o činnosti
školy za školní rok 2012/2013“ zpracovanou Základní školou a mateřskou
školou, Horní Suchá, příspěvková organizace, dne 30. 8. 2013.
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí žádost Matice školské Základní školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, Těrlická 407, Horní Suchá ze dne 7. 10.
2013 o provedení bezpečnostní inspekce silnice II/474 Těrlická v souladu
se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, která byla (dle jejich sdělení) transformována do právního řádu České republiky v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s cílem získání dotace z rozpočtu SFDI na rok 2014.
b) zařadila do návrhu rozpočtu na r. 2014 částku 20.000,- Kč na vypracování výše uvedené studie pro obě základní školy.
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c) nutno zjistit, jak byla výše uvedená Směrnice EU „transformována“
do zákona č. 13/1997 Sb.
- Rada obce Horní Suchá schválila Ceník inzerce v Informátoru včetně
velikostí inzerce s platností od 1. 11. 2013.
A – plošná inzerce
počet
uveřejnění

1

2-3

4-6

CENA

PLNÁ

SLEVA

SLEVA

velikost A5

velikost A 6

velikost A 7

190 x 130 mm

94 x 143 mm

94 x 70 mm

základ daně

1000,00

základ daně

550,41

základ daně

400,00

DPH 21%

210,00

DPH 21%

115,59

DPH 21%

84,00

CENA
CELKEM

1 210 Kč

CENA
CELKEM

666 Kč

CENA
CELKEM

484 Kč

základ daně

900,00

základ daně

480,17

základ daně

300,00

DPH 21%

189,00

DPH 21%

100,83

DPH 21%

63,00

CENA
CELKEM

1 089 Kč

CENA
CELKEM

581 Kč

CENA
CELKEM

363 Kč

základ daně

819,83

základ daně

419,83

základ daně

209,92

DPH 21%

172,17

DPH 21%

88,17

DPH 21%

44,08

CENA
CELKEM

992 Kč

CENA
CELKEM

508 Kč

CENA
CELKEM

254 Kč

B - plošná inzerce SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
B1
93 x 30 mm
foto + text (200 znaků vč. mezer)
B2
93 x 30 mm
obrázek + text (200 znaků vč. mezer)
B3
93 x 30 mm
text (200 znaků vč. mezer)

základ daně

165,29

DPH 21%

34,71

CENA CELKEM

200 Kč

základ daně

165,29

DPH 21%

34,71

CENA CELKEM

200 Kč

základ daně

123,97

DPH 21%

26,03

CENA CELKEM

150 Kč

základ daně

123,97

DPH 21%

26,03

CENA CELKEM

150 Kč

C - řádková inzerce
C - řádková inzerce
93 x 30 mm, 5 řádků textu
(290 znaků včetně mezer)
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- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání referenta investic
Magistrátu města Havířova, jedná se o kanalizaci na ul. Zelené projektovanou Statutárním městem Havířov a vydala následující stanovisko :
Rada obce Horní Suchá souhlasí s navrhovanou trasou splaškové kanalizace na k. ú. Horní Suchá (ul. Zelená) v rámci stavby „Odkanalizování
části města Havířov-Životice, SO 01 splašková kanalizace-povodí stoky A“
za těchto podmínek:
➢ Obec Horní Suchá v rámci realizace stavby požaduje v místě umístění
šachtic č.18 a 19 na k. ú. Horní Suchá respektovat stávající dešťovou
kanalizaci (předaná situace SMH a projektantovi). V případě poškození nutno dešťovou kanalizaci uvést do původního funkčního stavu.
➢ Obec Horní Suchá požaduje předat po realizaci stavby zaměření stavby
na k. ú. Horní Suchá v digitální podobě včetně předání PD skutečného
provedení.
➢ Obec Horní Suchá požaduje přítomnost svého zástupce na kontrolních
dnech během realizace výše uvedené stavby na k. ú. Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zahájení zjišťovacího řízení záměru „Energetické centrum Horní Suchá“, dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Jedná se o bioplynovou stanici v Průmyslové
zóně František v Horní Suché. Rada obce doporučuje Výboru pro životní
prostředí tento materiál posoudit za účelem zaslání vyjádření obce Horní
Suchá k tomuto záměru.
- Rada obce Horní Suchá schválila navrženou částku 500,-Kč/den,
za užívání sportovní haly dne 1.12.2013, turnaj v stolním tenise pořádaný
MS PZKO v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá schválila:
➢ přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 99.500,-Kč určenou na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH Horní Suchá nasazené v červnu
2013 z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
➢ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH Horní Suchá nasazené v červnu
2013 ve výši 99.500,-Kč mezi poskytovatelem Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen hejtmanem kraje Miroslavem
Novákem a příjemcem Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní
Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou.
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- Rada obce Horní Suchá schválila navýšení počtu zaměstnanců střediska údržby ze dvou na tři od 1. 1. 2014.
- Rada obce Horní Suchá souhlasila s instalací dopravního zařízení
– zrcadla, u místní komunikace ul. Na Koutech, v místě na rozhraní pozemku parc. č. 1719/50 a 2796/1 v k.ú. Horní Suchá, z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Uvedené pozemky jsou v majetku Obce
Horní Suchá. Obec Horní Suchá požádá Magistrát města Havířova o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Koutech.
- Rada obce Horní Suchá :
a) nesouhlasila s rozšířením spojů č. 753 a 754 linky č. 413 z Havířova,
Životice, točna Pacalůvka , MHD a zpět.
b) souhlasila s přidáním spoje linky MHD č. 413 s odjezdem 17,12 hod.
ze zastávky Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská do Horní Suchá,
konečná, MHD s následným návratem zpět do Havířova.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí jednání Statutárního města
Havířov s ostatními obcemi v rámci svého správního obvodu ORP dne
15. 10. 2013. Statutární město Havířov přistoupilo k projektu SMO ČR
„Systémová podpora rozvoje meziresortní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti“.
- Rada obce Horní Suchá schválila návrh zadání „Územní studie – lokalita Chrost – Horní Suchá“, zpracovaný pořizovatelem – odborem územního rozvoje Magistrátu města Havířova v souladu s ustanovením § 30
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku, kterou zpracoval
Ateliér S2 – ing. arch. Josef Starý, ing. Arch Eva Stará, Hrabinská 10,
737 01 Český Těšín, pro zpracování „Územní studie – lokalita Chrost –
Horní Suchá“ za cenu 71 000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí rozpočet na přechod pro chodce přes ul. Osvobození
u křižovatky s ul. Stonavská a autobusové zastávky u této křižovatky,
b) rozhodla o doplnění projektové dokumentace autobusové zastávky o čekárnu umístěnou na zeleném prvku u nástupiště a upřesnění postupu
se stavebním úřadem
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c) schválila započetí zadávacího řízení na výše uvedený přechod pro chodce jako zakázku malého rozsahu. Seznam firem : STRABAG Ostrava,
KJK stavební údržba Karviná, STAVIA Ostrava, JUBAR Stonava.
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí žádost předsedy MS PZKO v Horní Suché p. Bronislava
Zydra o ocenění souboru Suszanie, který slaví letos 60. výročí založení
b) rozhodla o zhotovení pamětního listu pro tento soubor.

Na zasedání Rady obce dne 4.11. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá :
a) souhlasila s prováděním zimní údržby komunikací a parkovišť v PZF
firmou Viktor Topiarz, Stonava č. 449, 735 34 STONAVA.
- Cena za hodinu práce činí: traktor o výkonu 80 kW 500.- Kč bez DPH
- traktor o výkonu 34 kW 378.- Kč bez DPH
- za každý příjezd do PZF za účelem provedení zimní údržby 300.- Kč
bez DPH
b) schválila Smlouvu o provedení zimní údržby v Průmyslové zóně František v Horní Suché v zimním období 2012/2013 na komunikacích
a parkovištích uzavřenou mezi Viktor Topiarz, Stonava č. 449, 735 34
STONAVA a Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 HORNÍ SUCHÁ,
zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou.
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč pro TJ
Depos Horní Suchá, U Lékárny 869/5, 735 35 Horní Suchá na pokrytí
navýšení správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby
a vydání stavebního povolení na stavbu sociálního zázemí u tenisových
kurtů, stavbu žumpy, stavbu dešťové kanalizace, venkovního rozvodu
vody a elektrického vedení na pozemku parc.č. 1041/1 v k. ú. Horní
Suchá.
b) schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč pro TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869/5, 735 35 Horní Suchá na pokrytí správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení na stavbu sociálního zázemí u tenisových kurtů, stavbu žumpy,
stavbu dešťové kanalizace, venkovního rozvodu vody a elektrického
vedení na pozemku parc.č. 1041/1 v k. ú. Horní Suchá.
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Na zasedání Rady obce dne 19.11. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí 5 termínů konání zimní ligy
přípravek v r. 2014 předložené OFS Karviná dle usnesení RO č. 300 / 21.
5. 2013. RO rozhodla o snížení nájemného o 50% na tuto akci, tzn. za cenu
250,- Kč/hodina.
- Rada obce Horní Suchá projednala možnost zřízení bufetu v prostorách sportovní haly. Správce prověří možnost technického napojení a uvolnění zadní místnosti MUDr. Kubinové.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 5/2013/RO,
kdy výše příjmů i výdajů zůstává nezměněna.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu o provozu Senior
taxi za měsíc říjen 2013. V říjnu bylo provedeno 130 jízd, při kterých bylo
ujeto 477,5 km a službu využilo 77 klientů.
- Rada obce Horní Suchá udělila souhlas pro přijetí sponzorského daru
ve výši 31.120,-Kč od Nadace ČEZ, IČ: 26721511, na aplikaci antibakteriální, samočistící vrstvy na obvodové stěny a stropy v jedné místnosti mateřské školy, dle § 39b) odstavce 1) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech, pro Základní školu a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace,
- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí doručenou nabídku na „Zvýšení kvality čistoty ovzduší ve vybraných předškolních zařízeních v lokalitě Horní Suchá“ firmou NanoGT a.s., IČ: 28605616 za cenu 9.980,- Kč bez DPH
b) schválila smlouvu o dílo na aplikaci nano technologie pro akci „Zvýšení
kvality čistoty ovzduší ve vybraných předškolních zařízeních v lokalitě Horní Suchá“ firmou NanoGT a.s., IČ: 28605616 za cenu 9.980,- Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí žádost společnosti Organic Technology s. r. o., 756 57
Horní Bečva 191, kterou zastupuje společnost City Invest Ostrava, spol.
s. r. o., Ostrava Mariánské Hory o uzavření budoucí kupní smlouvy
na část pozemku parc. č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá (Průmyslová zóna
František) o velikosti 11 276m². Společnost má zájem zde realizovat projekt „Energetické centrum Horní Suchá“.
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b) doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru budoucího prodeje části pozemku parc. č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně
František za účelem výstavby podnikatelského objektu s tím, že předmětem prodeje bude pouze zastavěná plocha, za těchto podmínek:
- k prodeji zastavěné plochy dojde nejdříve po zápisu na ní rozestavěné
budovy do katastru nemovitostí
- prodej bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem, minimálně však za 385,-Kč/m²
- zájemci předloží písemné nabídky s uvedením nabízené ceny na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení
tohoto záměru do dne projednání nabídek Zastupitelstvem obce Horní
Suchá
- zastupitelstvo obce Horní Suchá projevilo úmysl prodat nemovitost konkrétnímu zájemci. Toto nevylučuje podávání nabídek i jinými osobami.
- obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvod

Na zasedání Rady obce dne 28.11. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000,-Kč za 160 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž I. třídy) panu
Ivanu Juríkovi.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru ČR KRAJSKÉMU ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE zastoupenou plk. RNDr. René Tichým se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská
Ostrava, 728 99 Ostrava. Jedná se o 1 ks binokulárního nočního vidění
PUSAR EDGE GS 2,7 x 50, v hodnotě 14.175,- Kč.
- Rada obce Horní Suchá provedla prohlídku finského domku na ul.
Spodní č.p. 613, který byl nabídnut fi RPG k prodeji. Konstatovala uspokojivý stav odpovídající stáří objektu a doporučila zastupitelstvu obce schválit jeho odkoupení.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí
Horní Suchá, - Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 575917 zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a Jubar spol.s.r.o., Stonava 842, 735 34,
IČ 476 80 644 zastoupenou Karlem Jurčagou, jednatelem společnosti a to
na provedení stavby „ Přechod pro chodce ul. Osvobození u křižovatky s ul.
Stonavskou, Horní Suchá“. Cena stavby je 472. 010, 40 Kč vč. DPH.
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- Rada obce Horní Suchá projednala na společném zasedání s Finančním výborem 1. verzi návrhu rozpočtu obce na rok 2014. Před zveřejněním návrhu rozpočtu na úřední desku ukládá zapracovat do návrhu
následující změny:
➢ Zapojit do příjmů nájemné za kanalizační řád
➢ Zapojit do příjmů prodej pozemku v PZF, parc. č. 1055/174
➢ Ve výdajích upřesnit částky na investice – plot na ul. Centrum, přeložka vody a vodovodních přípojek na ul. Rekultivační, zpevněné plochy
a park u Domova seniorů,
- VO na ul. Lesní a Starodvorská, zpracování geometrických plánů
po stavbě odkanalizování obce
➢ Ve výdajích vyškrtnout finanční prostředky na pořízení referentského
vozidla
➢ Zařadit do výdajů neinvestiční dotaci pro HZS Ostrava ve výši 50 tis. Kč
➢ Zařadit do výdajů 250 tis. na přeložení plotů po stavbě úprava koryta
potoka v lokalitě Podolkovice
- Rada obce Horní Suchá projednala návrh rozpočtového výhledu obce
na roky 2015 a 2016 a ukládá přepracovat tento návrh tak, aby se součet
běžných příjmů rovnal běžným výdajům nebo byl vyšší. Do běžných příjmů RO řadí daňové příjmy bez poplatku za uložení odpadu, nedaňové
příjmy a dotaci na výkon přenesené působnosti.
- Rada obce Horní Suchá vyhlásila grant na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2014 dle podmínek
uvedených v příloze, které budou zveřejněny na internetových stránkách
obce a v Informátoru.

Na zasedání Rady obce dne 12.12. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost VPNM na poskytnutí
finančního daru MS PZKO ve výši 20.000,- Kč na odměnu souboru „Suszanie“. RO tento může projednat až po úpravě rozpočtu schválené ZO dne
19. 12. 2013
- Rada obce Horní Suchá doporučila ke schválení zastupitelstvu obce
Horní Suchá poskytnutí dotace firmě Ritex s.r.o., Karviná - Ráj, Borovského 878/10A, IČ: 25906038 a to ve výši 200.000,00 Kč na sjednocení vzhledu
nové fasády objektu č.p.1030 na ul. Centrum s celkovým vzhledem nového
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centra obce Horní Suchá. Vzhled budovy bude totožný s arch. návrhem
Ing. Michaely Škutové z 13. 8. 2013 a materiál fasády bude totožný s materiálem použitým při stavbě centra obce.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o zajištění pořadu Všechnopartička v podání bavičů Karla Šípa a J. A. Náhlovského mezi Obcí Horní
Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ: 00575917, zastoupenou
Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a VM ART production, Bohutín 97,
262 41 Bohutín, IČ: CZ8808191249, zastoupenou Michalem Kindlem. Předmětem smlouvy je živý pořad baviče Karla Šípa s hostem J. A. Náhlovským
dne 17. 4. 2014 v 19.00 hod. v Dělnickém domě v Horní Suché za cenu celkem 57 500,- Kč vč. DPH. 			
- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí cenovou nabídku víceprací firmy STRABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, pro stavbu „Stavební
úpravy včetně odvodnění stávající MK ul. Starodvorská, Kaštanová,
Palárenská“.
b) schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.3.2013 uzavřený mezi
Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a firmou STRABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti východ o.z. Ostrava a Ing. Miroslavem
Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti východ o. z. Ostrava, na „Stavební
úpravy včetně odvodnění stávající MK ul. Starodvorská, Kaštanová,
Palárenská“. Tímto dodatkem se cena díla snižuje o 156 585,11 Kč bez
DPH. Nová cena díla celkem je 2 614 993,35 Kč bez DPH. Dodatkem se
také prodlužuje termín ukončení stavby do 31. 5. 2013.
- Rada obce Horní Suchá schválila :
a) cenovou nabídku fa SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo, Palackého
610/1, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ 00490067, zastoupeno Milanem Ferencem, předsedou družstva na stavebně montážní práce „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa,
SO 03 Lokalita č. 3 – ul. Lesní II (západ), kanalizační stoka A“. Cena
díla je 386.739,00 ,- Kč bez DPH.
b) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35
Horní Suchá, IČ 00575917, zastoupena Ing. Janem Lipnerem, starostou
obce a SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo, Palackého 610/1, 735 06
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Karviná – Nové Město, IČ 00490067, zastoupeno Milanem Ferencem,
předsedou družstva na stavebně montážní práce stavby „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa, SO 03
Lokalita č. 3 – ul. Lesní II – západ, kanalizační stoka A“. Cena díla je
386. 739,- Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit návrh rozpočtu obce na rok 2014 v celkové výši 148 mil. Kč
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit rozpočtové opatření č. 6/2013/ ZO.
- Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené mezi Pohřební službou Jiří Doležal, Hrnčířská
42/5, Karviná Fryštát, zastoupenou Jiřím Doležalem a Obcí Horní Suchá,
Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem,
starostou obce. Jedná se o ukončení nájmu chladícího zařízení v objektu
bez č.p. na pozemku parc.č. 117/2 v k. ú. Horní Suchá z důvodu ukončení
činnosti pohřební služby ke dni 31.12.2013.
- Rada obce Horní Suchá schválila záměr pronájmu nebytových prostor
chladícího zařízení v objektu bez č.p. na pozemku parc.č. 117/2 v k. ú.
Horní Suchá. Podmínky záměru pronájmu:
➢ nebytové prostory budou užívané výhradně jako chladírna zesnulých,
možnost využití od 1.1.2014
➢ ve své nabídce zájemce uvede nabízenou cenu nájemného (minimálně
však 40 000,-Kč + DPH /rok)
➢ zájemci předloží písemné nabídky, doložené platným živnostenským
oprávněním (činnost v oboru pohřebnictví) a nabízenou cenou na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení
tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá
- Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních
holubů ZO Horní Suchá, U Vodojemu 509, 735 43 Albrechtice o prominutí placení nájemného za nájem části pozemku parc. č. 1295/1 v k. ú.
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Horní Suchá (ul. Pensijní) ve výši 584,-Kč/rok.
b) schválila Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 25.4.2013 mezi pronajímatelem Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, zastoupená starostou obce Ing. Janem Lipnerem a nájemcem Českomoravským
svazem chovatelů poštovních holubů ZO Horní Suchá, U Vodojemu 509,
735 43 Albrechtice, zastoupeným předsedou Josefem Konopkou. Dodatkem č.1 se mění od 1.1.2014 výše nájemného na částku 100,-Kč/rok
- Rada obce Horní Suchá souhlasila :
a) s uspíšením spoje č. 651 linky č. 413 MHD Havířov cca o 10 min. a s rozšířením tohoto spoje do obce Horní Suchá a zpět
b) s rozšířením spoje č. 753 linky 416 MHD Havířov do obce Horní Suchá
a zpět.
- Rada obce Horní Suchá schválila :
a) změnu ceny dodávaného tepla dle dodatku č.29 ke smlouvě na dodávku tepelné energie se společností PROENERGO TRADE s.r.o. platného
od 1.1.2014
b) Dodatek č.29, kterým se mění cena tepla z 520,76 Kč/GJ bez DPH
na 502,56 Kč/GJ od 1.1.2014.

Na zasedání Rady obce dne 31.12. bylo projednáno:

- Rada obce Horní Suchá schválila navýšení ceny vodného a stočného
v Průmyslové zóně František v Horní Suché z důvodu navýšení cen SmVaK
a. s. Ostrava platné od 1. 1. 2014 takto: vodné činí 36,47 Kč/m3 + DPH,
stočné 31,68 Kč/m3 + DPH. V souladu se smlouvami správa PZF oznámí
odběratelům vody změnu ceny.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,-Kč pro Místní skupinu Polského kulturně – osvětového svazu
v Horní Suché, Centrum 235, 735 35 Horní Suchá, IČ 70920656.
- Rada obce Horní Suchá :
a) předkládá Zastupitelstvu Obce Horní Suchá návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Suchá, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací používání zábavní pyrotechniky a nedoporučuje její přijetí
b) rozhodla o zveřejnění ankety na zjištění názorů občanů na tuto problematiku
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rozhodla o nutnosti prověření využitelnosti OZV č. 2/2009 pro účinnou
regulaci používání pyrotechniky (zejména definici „většího počtu zúčastněných osob“ atd.).
- Rada obce Horní Suchá
a) vzala na vědomí doručenou nabídku od Kuchejdové Renáty, bytem
Kašparova 2924/14, 733 01 Karviná – Hranice k pronájmu nebytových
prostor, chladírnu zesnulých v objektu bez č.p. na pozemku parcely č.
117/2 v katastrálním území Horní Suchá. Nabídnuta výše ročního nájmu je 40 020,-Kč /rok +DPH
b) schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor dle záměru pronájmu
nebytových prostor, chladírnu zesnulých v objektu bez č.p. na pozemku
parcely č. 117/2 v katastrálním území Horní Suchá s Kuchejdovou Renátou, bytem Kašparova 2924/14, 733 01 Karviná – Hranice. Roční nájem
40 020,-Kč/rok +DPH.
- Rada obce Horní Suchá :
a) vzala na vědomí doručenou nabídku SDH Horní Suchá, IČ:65468112,
k výpůjčce objektu Centrum 468, Horní Suchá o celkové zastavěné ploše 240 m2 a pozemku parc. č. 356, podílu na části pozemku parc.č.358
a části pozemků parc. č. 359 a 357/1, vše v k. ú. Horní Suchá, které jsou
vyznačeny v grafické příloze a jsou o celkové výměře cca 960m2.
b) schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou s SDH Horní Suchá, IČ: 65468112,
k výpůjčce objektu Centrum 468, Horní Suchá o celkové zastavěné ploše 240 m2 a pozemku parc. č. 356, podílu na části pozemku parc.č.358
a části pozemků parc. č. 359 a 357/1, vše v k. ú. Horní Suchá, které jsou
vyznačeny v grafické příloze a jsou o celkové výměře cca 960m2.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 28.2.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zvolilo pro volební období 2013-2017
tyto přísedící Okresního soudu v Karviné :
a) Jan Charvát nar. 30.7.1947, trvale bytem Horní Suchá, Starodvorská 710/2
b) JUDr. Evžen Kiedroń nar. 24.5.1937, trvale bytem Horní Suchá, Vnitřní 1095/16
c) Anna Sikorová nar. 16.7.1948, trvale bytem Horní Suchá, Černá cesta 513/13.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá navrhlo předsedovi Okresního soudu
v Karviné, pro volební období 2013-2017, tyto nové kandidáty na přísedící
Okresního soudu v Karviné:
a) Ing. Pavla Hermannová nar. 30.12.1982, trvale bytem Horní Suchá, Těrlická 973/10
b) Mgr. Kristina Mrózková nar. 4.8.1951, trvale bytem Horní Suchá, Souběžná 91/2.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup spoluvlastnického
podílu 16/1113 na pozemcích parc.č. 351/7, 358, 1023/11, 1036/9, 1036/10,
1036/12, 1930/1, 1932/3, 1933/2, 1933/3, 1955/4, 3140/5, 3138/44, 3138/45,
3138/46, 3138/47 a 3134/48 v k.ú.Horní Suchá, které tvoří koryto potoka
Sušanka a přilehlé pozemky od Anny Kruželové, Chalupnická 22/7, 735 35
Horní Suchá za cenu 1885,-Kč do majetku obce.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 130.000,- Kč na krytí provozních nákladů SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.s.,
humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolovská 1761,
735 06 Karviná - Nové Město, IČO 42864917, zastoupenou ředitelkou Gertrudou Remešovou.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo :
a) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,-Kč Polskému kulturně osvětovému svazu – Místní skupina v Horní Suché, zastoupené předsedou p. Bronislavem Zyderem, IČ 70920656 na pokrytí výdajů
spojených s významnými jubilei pěveckých sborů SUCHA, CHÓREK a tanečního souboru SUSZANIE v roce 2013
b) smlouvu o poskytnutí dotace Polskému kulturně osvětovému svazu – Místní skupina v Horní Suché, zastoupené předsedou p. Bronislavem Zyderem,
IČ 70920656 na pokrytí výdajů spojených s významnými jubilei pěveckých
sborů SUCHA, CHÓREK a tanečního souboru SUSZANIE v roce 2013.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo :
a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,-Kč z rozpočtu obce
na rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá, Centrum 468,
735 35 Horní Suchá, zastoupený starostou Tomášem Stefanem na oslavy 110 výročí založení SDH Horní Suchá
b) smlouvu o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá,
Centrum 468, 735 35 Horní Suchá, zastoupený starostou Tomášem Stefanem na oslavy 110 výročí založení SDH Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo :
a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,-Kč z rozpočtu obce
na rok 2013 Florbalovému klubu Horní Suchá, Dr.Glazera 21/1212,
Horní Suchá ( na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové
turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné ligových soutěží).
b) smlouvu o poskytnutí dotace Florbalovému klubu Horní Suchá,
Dr.Glazera 21/1212, Horní Suchá ( na pronájem sportovišť, akce pro
děti kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné ligových soutěží).
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá :
a) schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000,-Kč z rozpočtu
obce na rok 2013 TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá (na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky
telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže,
sport. materiál, soustředění mládežnických družstev)
b) schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, 735 35 Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozdělení grantů pro rok 2013
na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, sportovní,
zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení
a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 262 900,- Kč, viz tabulka.
organizace

schváleno v Kč

1 Skupina matice školské při MŠ s polským jazykem vyučovacím
v Horní Suché
2 Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché

14 000

3 Kroužek krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá

2 400
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15 500

4 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO Horní Suchá
5 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

3 000

6 Skupina matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché
7 PZKO v ČR, Místní skupina PZKO v Horní Suché

20 000

8 Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

15 000

9 Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Horní Suchá

59 000

10 Ženský pěvecký soubor Šárka, o. s.

7 000

11 Vzpěračská škola Oty Zaremby

13 000

12 FFT Horní Suchá (Futsálový tým)

6 000

13 Kynologický klub č. 021, Horní Suchá

14 000

14 Český zahrádkářský svaz ZO č. 16 Horní Suchá

9 500

15 Junák – Svaz skautů a skautek ČR

19 500

16 Demokratická aliance Romů v ČR

0

5 000

52 000

17 Občanské sdružení Romodrom

3 000

18 Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek

5 000

CELKEM

262 900

Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 25.4.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
a) poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561,
zastoupenému plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem. Předmětem daru je pojízdné lešení ALUFIX 5005 v ceně 48.361,-Kč vč. DPH,
s určením pro hasičskou stanici Havířov.
b) Darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč z rozpočtu obce
na rok 2013 Florbalovému klubu Horní Suchá, Dr. Glazera 21/1212,
Horní Suchá (na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové
turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vyba82

vení, startovné ligových soutěží).
b) Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč Florbalovému klubu Horní Suchá, Dr. Glazera 21/1212, Horní Suchá (na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové turnaje a jiné sportovní
aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné ligových
soutěží).
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo a schválilo vznik členství obce Horní Bludovice ve Svazku měst a obcí okresu Karviná (dále jen
SMOOK) s účinností od 1. 9. 2013.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
a) závěrečný účet SMOOK za rok 2012
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zvolilo pro volební období 2013-2017
tyto přísedící Okresního soudu v Karviné:
1. Ing. Pavla Hermannová nar. 30. 12. 1982, trvale bytem Horní Suchá, Těrlická 973/10
2. Mgr. Kristina Mrózková nar. 4. 8. 1951, trvale bytem Horní Suchá, Souběžná 91/2.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo pořízení spořících státních dluhopisů, které budou emitovány v roce 2013 a pověřilo starostu
obce k realizaci nákupu v objemu 5 mil. Kč s maximální splatností 5 let
a za předpokladu, že výnos do splatnosti bude minimálně 3% p.a.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo nutnost vypracování Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu.

Ze Zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 20.6.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá vydalo v souladu s ustanovením §
84/2h) zákona o obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná
prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 100 000,- Kč obci Chodouny, IČ 00263699, která byla postižená
povodní v roce 2013.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Florbalovému klubu Horní Suchá, Dr.Glazera 21/1212,
Horní Suchá na úhradu odměny pro extérního trenéra, který by v tomto
klubu působil v soutěžní sezóně 2013/2014, v celkové výši 80.000,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá
c) Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 370.000,-Kč z rozpočtu
obce na rok 2013 TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869, Horní Suchá
( na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové turnaje a jiné
sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné
ligových soutěží).
d) Schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 370.000,-Kč
z rozpočtu obce na rok 2013 TJ Depos Horní Suchá, U Lékárny 869,
Horní Suchá ( na pronájem sportovišť, akce pro děti kemp, neligové
turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení, startovné ligových soutěží).
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů odložilo podnět na pořízení změny regulačního plánu „Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice“ týkající se změny v prostorovém uspořádání a architektonickém
řešení plochy pro výstavbu rodinných domů na nové ploše (výkres č. 1
výkres regulace zástavby) na pozemcích parc.č. 216/2, 216/3, 216/4, 216/5,
216/6 v katastrálním území Horní Suchá, který podala Petra Cagášková,
nar. 30.11.1987, Stonava 750, 735 34 Stonava, kterou zastupuje Pavlína
Mikulková, nar. 2.6.1984, Prstná 160, 735 72 Petrovice u Karviné-Prstná.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá se seznámilo s věcným záměrem navrhované změny Regulačního plánu „Regenerace finských domků – Horní
Suchá – Podolkovice“ dle bodu 9 tohoto usnesení a vyjádřilo nesouhlas
s navrhovaným řešením, tzn. „Návrhem zástavby na pozemcích parc.č.
216/2, 216/3, 216/4 216/5 a 216/6, Horní Suchá“ vypracovaném Ing. Lukášem Kozákem, Ostrava, IČ 71911448. Jedná se o zástavbu výše uvedených
pozemků osmi samostatně stojícími rodinnými domy.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 22.8.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč z rozpočtu obce na rok 2013 mezi poskytovatelem dotace Obcí Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou
starostou obce Ing. Janem Lipnerem a příjemcem dotace Florbalovým klubem
Horní Suchá, Dr. Glazera 21/1212, Horní Suchá (na externího trenéra klubu).
- Zastupitelstvo Obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 40 000,- Kč na dofinancování provozních nákladů Integrovanému
sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 210, 736 53 Hnojník, IČ 00847038, zastoupeného ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 24.10.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo/neschválilo pořízení spořících státních dluhopisů, které budou emitovány v roce 2013 a pověřuje starostu obce k realizaci nákupu v objemu 5 mil. Kč s maximální splatností
5 let a za předpokladu, že výnos do splatnosti bude minimálně 3.00 % p.a.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 28.11.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo koncesní smlouvu uzavřenou
mezi Obcí Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce a společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ
45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem na základě pověření uděleného představenstvem společnosti 20.2. 2007,
na „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce Horní Suchá“.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo kupní cenu ve výši max.
950.000,-Kč za odkup budovy čp. 613 včetně pozemku parc. č. 1156 a části
pozemku parc. č. 1175 vše v k. ú. Horní Suchá na ul. Spodní od RPG Byty
s. r. o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava do majetku obce.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 19.12.2013:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
a) rozpočet obce na rok 2014 v celkovém objemu výdajů 148 mil. Kč
b) závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2014 dle přílohy č. 2
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo radu obce zpracováním
úsporné varianty poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce v roce 2014
spol. Ritex s.r.o., Borovského 878/10a, 734 01 Karviná Ráj, IČ 25906038
na obložení stěn objektu čp. 1030 na ul. Centrum v Horní Suché.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtový výhled obce
na roky 2015 a 2016.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo prodej pozemku parc. č.
1055/174 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František, společnosti
AGADAN s. r. o., Na Františku 1365/3, Horní Suchá, IČ 25868209 za cenu
398.090,-Kč.

Zasedání Zastupitelstva obce 19.12.2013 – V čele starosta Ing. Jan Lipner, vlevo
nahoře místostarosta Josef Žerdík, vlevo dole v rohu Ing. Martin Adamiec
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POHYB OBYVATELSTVA
Evidence obyvatel Horní Suchá – stavy k 31.12.2013
Počet obyvatel k 31.12.2013 je 4 791.
Muži
1 943
Ženy
1 916
Chlapci
421
Dívky
394
------------------------------------------------------Celkem
4 674
Cizinci
117
------------------------------------------------------Celkem s cizinci
4 791
Narození chlapci
Narození dívky
Úmrtí muži
Úmrtí ženy
Sňatky

24
23
37
36
19

Nejstarší občan: Helena Rozbrojová, nar. 19.05.1918
1. narození v roce 2013 – 03.02.2013 – Elen Baranovičová
Počet občanů trvale hlášených v obci Horní Suchá (srovnání od roku 2009).
stav
Muži
Ženy
Chlapci
Dívky
Celkem
Cizinci
Celkem s cizinci

K 31.12.2013
1943
1916
421
394
4674
117
4791

K 31.12.2012
1932
1924
423
378
4657
124
4781

k 31.12.2011
1889
1914
427
364
4594
91
4685

k 31.12.2010
1877
1856
409
358
4500
89
4589

k 31.12.2009
1852
1846
402
348
4448
88
4536

Demografické údaje
Narození chlapci
Narozené dívky
Úmrtí muži
Úmrtí ženy
Sňatky na území obce
Přihlášeni k trval. pobytu
Odhlášeni z trval. pobytu

rok 2013
24
23
37
36
19
366
168

rok 2012
19
26
26
25
26
319
146

rok 2011
18
24
26
22
18
301
146

rok 2010
25
23
20
32
20
254
103

rok 2009
15
20
23
22
23
151
94

Celkově bylo v roce 2013 provedeno v evidenci obyvatel 780 změn (v roce 2012 bylo 797
změn, v roce 2011 bylo 790 změn, v roce 2010 bylo 710 změn, v roce 2009 bylo 601 změn).
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CO SE UDÁLO NA REFERÁTECH OBECNÍHO ÚŘADU
Práce podatelny za rok 2013

Obec Horní Suchá v roce 2013 vypravila prostřednictvím pošty v Horní Suché 4 067 kusů zásilek v celkové ceně 122 386,- Kč. V loňském roce
to bylo 4 059 ks za cenu 108 785,- Kč. Pro srovnání dále uvádíme údaje
z roku 2012 v závorkách. Svépomocí jsme doručili 362 dopisů (138 ks).
Do datových schránek jsme odeslali 1980 zpráv (1460). Doručeno nám
bylo 1158 datových zpráv (950).

Agenda povolování kácení dřevin mimo les

Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy
v uplynulém roce bylo řešeno 12 žádostí o povolení kácení. Správní orgán
dvěma žádostem nevyhověl a kácení dřevin nepovolil. V pěti případech
pak uložil povinnost provést náhradní výsadbu, jako kompenzaci za pokácené stromy.

Oblast zemědělství a ochrany zvířat

Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné
umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do psích útulků bylo v roce 2013
umístěno 29 psů a náklady na jejich odchyt a umístění dosáhly
skoro 400.000,-Kč.

Řízení u stavebního úřadu v roce 2013

Od 1. 1. 2013 vešla v platnost novela stavebního zákona 183/2006 Sb.,
v platném znění, jejímž smyslem bylo mimo jiné zpřesnit a zjednodušit
jednotlivé procesy povolování staveb a snížit administrativní náročnost
postupů pořizování územně plánovacích dokumentací. Podle některých
hlasů se to však nedaří naplňovat.
- Nově je v § 87 odst. 1 upraveno oznámení o zahájení územního řízení. Podle předešlé úpravy bylo nutno oznamovat zahájení územního
řízení pouze veřejnou vyhláškou, jestliže pro území byl vydán územní
nebo regulační plán, což vedlo k tomu, že mnozí účastníci řízení se
o takovémto jednání vůbec nedověděli. Novelou se vrací oznamování
zahájení územního řízení a doručování dalších písemností k dřívější
úpravě. Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení
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-

-

jsou účastníkům řízení a dotčeným orgánům doručovány jednotlivě.
Pouze v případech, že jde o řízení s velkým počtem účastníků (více než
30), se může doručovat veřejnou vyhláškou s výjimkou žadatele, vlastníka stavebního pozemku, dotčených orgánů a obci, na jejímž území se
záměr nachází; těm se musí doručovat jednotlivě.
Došlo k rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu. Např. stavby energetických vedení (sítě
elektronických komunikací, vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní a distribuční soustavy plynu, rozvody
tepelné energie, vedení sítí veřejného osvětlení) vyžadují pouze rozhodnutí o umístění stavby a po dokončení stavby kolaudační souhlas.
V novele stavebního zákona je nově výslovně uvedeno, že za stavbu se
považuje také výrobek, který plní funkci stavby. Podle novelizovaného § 103 odst. 1 se již k realizaci stavby – výrobku, který plní funkci
stavby, nevyžaduje ani ohlášení ani stavební povolení. Ale jak vyplývá
z § 87 odst. 2 novely, tato stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo alespoň územní souhlas podle § 96 stavebního zákona.
I nadále lze stavby a zařízení uvedené v § 103 stavebního zákona realizovat bez stavebního povolení i bez ohlášení stavebnímu úřadu.
Zpravidla však vyžadují územní rozhodnutí, pokud nepostačí územní
souhlas. Pouze stavby a zařízení uvedené v § 79 odst. 2 zákona a dále
udržovací práce a stavební úpravy územní souhlas ani územní rozhodnutí nevyžadují.
Stavby, které k realizaci vyžadují ohlášení, jsou v taxativním výčtu
uvedeny v § 104 stavebního zákona. Na rozdíl od dřívější úpravy stavby vyžadující ohlášení vyžadují i územní rozhodnutí, které může nahradit veřejnoprávní smlouva, nebo územní souhlas.
Na rozdíl od stávající úpravy jsou doklady vyžadované k ohlášení již
výslovně uvedeny v § 105 stavebního zákona.
Stavební povolení vyžadují všechny ostatní stavby a zařízení neuvedené
v § 103 a v § 104 a dále i ty, které jinak podléhají ohlášení, ale stavební
úřad usnesením podle § 107 stanovil, že vyžadují stavební povolení.
Následující ustanovení § 119 upravuje a upřesňuje možnosti užívání
stavby, která nevyžaduje kolaudační souhlas.

Stavební úřad v roce 2013 obdržel 459 podání. V roce 2012 to bylo 522 podání. Snížení počtu podání měla jistě za následek novela stavebního zákona,
která, jak je výše uvedeno, zjednodušila některé postupy stavebního úřadu.
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V roce 2013 byla povolena výstavba 9 rodinných domů a stejný počet
rodinných domů byl povolen do užívání. Z významnějších průmyslových
staveb a občanské vybavenosti to byly čtyři stavby v průmyslové zóně František a dvě změny staveb v areálu společnosti PROFINVESTIK s.r.o. (bývalý
areál Rekultivací na ul. Dělnická). V porovnání s počty občanů trvale hlášených v obci Horní Suchá, kterých rok od roku přibývá, jak jsme se mohli
dočíst v informátoru č. 1/2014, roste i počet nově postavených rodinných
domů. V roce 2009 to bylo 14 domů, v roce 2010 16 domů, v roce 2011 14
domů, v roce 2012 byly postaveny tři domy a v roce 2013 devět domů.
V následující tabulce jsou shrnuty nejzajímavější údaje od roku 2009.
POČET PODÁNÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ SOUHLAS
OHLÁŠENÍ STAVBY
STAVEBNÍ POVOLENÍ
KOL. SOUHLAS/KOL. ROZHOD.
ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ

2009
639
43
76
33
22
17
4
5

2010
524
30
58
28
20
12
3
14

2011
553
35
66
29
20
14
4
11

2012
522
34
47
23
17
18
3
11

2013
459
37
23
15
10
33
2
15

Informace o činnosti stavebního úřadu za rok 2013

V roce 2013 stavební úřad obdržel k vyřízení 459 podání.
Z celkového počtu podání za rok 2013 bylo podáno 34 žádostí o vydání
územního rozhodnutí, 23 územních souhlasů, 10 žádostí o stavební povolení, 15 ohlášení staveb, jedna žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí,
12 žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, 20 oznámení o užívání stavby, 15 žádostí o dodatečné povolení, čtyři ohlášení odstranění staveb, 109
vyjádření, 158 stanovisek a jedno řízení o přestupcích fyzických osob.
Na území obce bylo z významnějších staveb povoleno: sedm objektů
inženýrských sítí (veřejné osvětlení, změna stavby vodovodního řadu, kanalizační řady, rekonstrukce NTL plynovodu), jedna stavba sociálního
zařízení kurtů TJ Depos Horní Suchá, devět staveb rodinných domů, pět
doplňkových staveb ke stavbám rodinných domů (přístřešky, pergoly, hospodářské budovy).
Bylo povoleno užívání 33 nových staveb, z toho devět nových rodinných
domů, jedna bytová jednotka v rodinném domě, stavba veřejného osvětlení na ul. Centrum a Sportovní, stavba čerpací stanice PHM v areálu ELKA
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NOVA s.r.o., stavba kolektorového potrubí v Průmyslové zóně František
(dále jen PZF), stavba průmyslové haly společnosti PROFINVESTIK s.r.o.
na ul. Dělnická, stavba výrobního objektu stolařství v PZF, stavba průmyslové haly společnosti AGADAN s.r.o. v PZF, stavba posílení DTS KA –
8847 z trafostanice na ul. Centrum, zubní ordinace ve sportovní hale Obce
Horní Suchá, stavba autoservisu Daniel Zotyka v PZF, stavba elektrické
přípojky a obslužné komunikace pro čerpací stanici splaškové kanalizace,
stavba zámečnické dílny společnosti Speciální Technologie s.r.o. v PZF.
V porovnání s rokem 2012 se jednalo o tři nové rodinné domy a v roce
2013 se jednalo o devět rodinných domů.
V loňském roce došlo k nárustu dokončených devíti staveb rodinných
domů oproti roku 2012, kdy bylo dokončeno sedm rodinných domů.

Z územně plánovací činnosti

Dále stavební úřad pracoval na pořízení nového Územního plánu Horní Suchá. Dne 25.2.2013 se uskutečnilo u pořizovatele (Magistrát města
Havířova odbor územního rozvoje) společné jednání o návrhu Územního
plánu Horní Suchá a vyhodnocení vlivů Územního plánu Horní Suchá
a udržitelný rozvoj území. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek. Projektantem byla provedena úprava návrhu Územního plánu Horní Suchá před veřejným projednáním územního plánu a dne 20.11.2013 se v Dělnickém domě v Horní
Suché uskutečnilo veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy
- Územního plánu Horní Suchá. Po vyhodnocení námitek a připomínek
k návrhu opatření obecné povahy, vzešlých z veřejného projednání, vyzval
pořizovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování k uplatnění závazného stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního
plánu Horní Suchá.

Pořízení „Územní studie – lokalita Chrost – Horní Suchá“:

Rada obce Horní Suchá rozhodla o pořízení „Územní studie – lokalita
Chrost“, na plochu vymezenou ve změně č. 1 územního plánu obce Horní
Suchá, ve výkrese základního členění území v měřítku 1:5000 a označenou
písmenem „C“. Jedná se o území o rozloze 4,15 ha, podle platného územního
plánu obce Horní Suché a jeho změny č. 1, s navrhovaným funkčním využitím plochy pro bydlení v rodinných domech, včetně úpravy části místní komunikace ul. Chrost (od křižovatky ulic U Zastávky a Chrost po ul. Stonavskou)
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Územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území a je územně
plánovacím podkladem, který slouží pro rozhodování v území (zejména
dělení pozemků, povolování staveb).
Na základě rozhodnutí rady obce Horní Suché byla podána žádost u pořizovatele (Magistrát města Havířova odbor územního rozvoje) o pořízení
územní studie. Pořizovatel zpracoval návrh zadání. Po schválení zadání
a uzavření smlouvy se zhotovitelem projektant předložil šest pracovních
variant řešení, ze kterých byla za účasti pověřeného zastupitele Ing. Chlebika a pořizovatele vybrána jedna varianta k dopracování.
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ SOUHLAS
OHLÁŠENÍ STAVBY
STAVEBNÍ POVOLENÍ
KOL. SOUHLAS/KOL.
ROZHODNUTÍ
ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ

2008
29
60
31
16

2009
43
76
33
22

2010
30
58
28
20

2011
35
66
29
20

2012
34
47
23
17

2013
37
23
15
10

36

17

12

14

18

33

3
4

4
5

3
14

4
11

3
11

2
15

80
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20
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Středisko údržby od roku 2013 v novém objektu

Již koncem roku 2012 se chystalo přemístění zaměstnanců údržby působících v garáži objektu jednotky sboru dobrovolných hasičů do opuštěného
objektu bývalé stolárny na ul. Centrum č. p. 126. Zaměstnanci údržby tak
získali objekt, ve kterém se kromě skladovacích prostorů, dílny a parkovacího prostoru pro techniku nachází také šatna, tolik potřebné sociální
zařízení a svačinárna.
Objekt prošel nejnutnějšími opravami, které se převážně dělaly ve vlastní režii. V celém objektu byla dodavatelskou firmou vyměněna pouze
okna a vstupní dveře tak, aby se zabránilo úniku tepla a „nevítaným návštěvám“. Prostory jsou vytápěny v rámci úspory spotřeby plynu kotlem
92

na štěpku, který byl pořízen v roce 2012 z rozpočtu obce. Štěpka se nemusí
nikde nakupovat, používá se k vytápění ta, která se vyrobí z větví zbylých
po ořezech stromů v rámci údržby zeleně v obci.
Ve středisku údržby jsou zaměstnáni tři stálí zaměstnanci obce. Kromě
těchto stálých zaměstnanců vedení obce zaměstnává také občany evidované na úřadu práce (VPP), kteří jsou vybíráni ve výběrovém řízení a kteří
mají zájem pracovat. Za uplynulý rok 2013 to bylo celkem 12 zaměstnanců. Hlavní náplní práce zaměstnanců střediska údržby je v letním období
sečení travnatých ploch v obci, na podzim pak ořezy stromů v rámci údržby zeleně, v zimě odklízení sněhu z chodníků. Po celý rok se zaměstnanci
starají o pořádek v obci a na sídlišti sběrem papírků a odpadků. Zaměstnanci údržby také v průběhu celého roku kontrolují a zajišťují třídění
odpadu, který nesprávně ukládají do kontejnerů občané.

Správa bytů a nebytových objektů
Správa bytového fondu

V roce 2013 byly z prostředků obce udržovány bytové domy s celkem
129 obecními byty, které jsou užívány nájemci. Obec Horní Suchá i v tomto roce velkou část vybraného nájmu investovala do oprav a údržby bytů
a tím stálé zvyšuje komfort bydlení v obecních bytech. Na nájmech bylo
v roce 2013 vybráno 3.166.514,-Kč a na opravy a údržbu bytového fondu
bylo vynaloženo k 31. 12. 2013 - 1.523 tis. Kč bez investic.
Bohužel i v roce 2013 musela být pro neplacení nájemného ukončena
opět jedna nájemní smlouva, a to i přes snahu obce domluvit se s nájemci
na splátkách dluhu.

Správa nebytových objektů

Veškeré nebytové prostory jsou pronajaty a jsou v nich zajišťovány služby pro ostatní občany Horní Suché.
V roce 2013 bylo na nájmech za garáže vybráno celkem 104.478,- Kč
a na nájmech za nebytové prostory (kromě samostatných středisek - Sportovní haly, Hřbitova a Průmyslové zóny) vybráno celkem 834.823 Kč. Do oprav
nebytových prostor byla investována částka na opravy nebytových prostor
ve výši 272 tis. Kč – dokončení oprav Dělnického domu a nutné opravy č.
p. 227. Na větší investice do nebytových prostor byla vynaložena v roce 2013
částka 333 tis. Kč, na zateplení objektu, výměnu oken a rekonstrukci ÚT
objektu PČR, Stonavská 365, a částka 3.319 tis. Kč na opravu střechy a pozednic bývalé červené školy na Sportovní 227 v Horní Suché.
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Nemovitý majetek obce Horní Suchá

Hodnota majetku k 31. 12. 2012 byla 711,2 mil. Kč. Konečný stav k 31.
12. 2013 je 920,4 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 209,2 mil. Kč. Jde
zejména o následující pohyby majetku:
rok
2012
2013

koupené pozemky darované pozemky
177.031,- Kč
17.134,- Kč
683.395,- Kč
260.927,- Kč

celková výměra
4260,96 m2
16355,8 m2

počet majitelů
23
25

Pozemky, které obec získala do svého vlastnictví, jsou většinou pozemky tvořící okolí a koryto potoků Sušanka a Koutňák nebo pozemky pod
místními komunikacemi. Jde o mravenčí práci, protože získané pozemky
tvořily spoluvlastnické podíly a bylo nutné otevírat i nová dědická řízení.
Získání takovýchto pozemků je velmi důležité pro realizaci investičních
akcí obce.
Do majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě 208,3 mil. Kč. Jedná se zejména o dvě největší akce, a to „Stavební
úpravy ul. Centrum a Sportovní“ v hodnotě 54 mil. Kč, na které obec získala dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Zatím obec obdržela částku 12,4 mil. Kč. Druhou část dotace ve výši
11,5 mil. Kč by měla obec obdržet v průběhu roku 2014. V roce 2013 obec
zkolaudovala stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v Horní Suché“, která má hodnotu 115,8 mil. Kč. Na tuto akci obec získala dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ve výši 4,3 mil. Kč, Fondu EU ve výši
72,8 mil. Kč a Moravskoslezského kraje ve výši 7 mil. Kč.
Obec prodala tři pozemky v Průmyslové zóně František za cenu 756.525,Kč. Obec pozemky obecně zásadně neprodává. Výjimkou jsou však zejména případy v Průmyslové zóně František. Jde o pozemky zastavěné stavbou podnikatelského objektu, který vytvoří v obci pracovní místa.

Poplatky a sociální agenda v roce 2013

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky
na místních poplatcích v roce 2012 a 2013. Vzhledem k tomu, že od roku
2013 došlo ke zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen poplatku za odpad) a poplatku ze psů, u obou vzrostla dlužná částka.
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Místní poplatek za odpad
2012
Vybráno za rok (Kč)
1 038 332,78
Dlužná částka za rok (Kč)
154 087,22

2013
1 273 182,56
222 508,44

V roce 2013 se vybralo na poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů o 234 849,78,- Kč více než v roce 2012, ale dlužná částka se v roce
2013 oproti roku 2012 zvýšila o 68 421,22,- Kč.

Vybráno za rok (Kč)
Dlužná částka za rok (Kč)

Místní poplatek ze psů
2012
126 432,00
3 223,00

2013
159 983,00
35 634,00

V roce 2013 se vybralo na místním poplatku ze psů o 33 551,- Kč více
než v roce 2012, ale dlužná částka se v roce 2013 zvýšila o 32 411,- Kč
Celkový dluh i za minulá období k 31. 12. 2013 je u poplatku za odpad
1 072 742,01,- Kč a u poplatku ze psů 60 950,- Kč.
V sociální oblasti byla prováděna sociální šetření na dožádání soudů,
probíhala spolupráce s Magistrátem města Havířova, odborem sociálních
věcí ohledně spolupráce při umístění občanů v ubytovacích zařízeních, Úřadem práce ČR a jejími pobočkami jak v Havířově, tak i na území Moravskoslezského kraje. Byly poskytovány informace ohledně vyřízení sociálních
dávek, ať už se jedná o dávky státní sociální podpory nebo dávky v hmotné
nouzi či příspěvek na péči, a zároveň byla vydávaná potřebná potvrzení.
V průběhu celého roku docházelo k vydávání žádostí o umístění do zařízení Slezské humanity, přijímaly se žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pečovatelskou službou v Horní Suché. V roce 2013
do seznamu žadatelů do domova s pečovatelskou službou bylo zapsáno 14
nových žadatelů. Celkový stav k 31. 12. 2013 je 102 osob.
Dále byla vydávána rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu u osob, kterým zdravotní stav nedovolí osobně důchod přijímat.
Následně tato rozhodnutí byla zasílána na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze.
Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena opatrovníkem
u osob zcela nebo částečně zbavených způsobilosti k právním úkonům, u kterých rodinní příslušníci nejeví zájem nebo jsou bez příbuzných. V loňském
roce se jednalo o 6 osob. V rámci opatrovnictví byly poskytovány nákupy,
probíhala spolupráce s Úřadem práce v Havířově ohledně vyřizování dávek
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státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, se společností RPG byty
s.r.o. ohledně bytových náhrad a řešení úhrad nájmu. Jelikož většina opatrovanců jsou dlužníci, probíhala komunikace s exekutorskými úřady.

Zhodnocení roku 2013 z pohledu účtárny obecního úřadu

V roce 2013 bylo naúčtováno celkem 103 tis. účetních záznamů. Pro
srovnání: v roce 2012 to bylo 64 tis. záznamů a v roce 2011 pak 39 tis.
účetních záznamů. Dvojnásobný počet záznamů v roce 2012 proti roku
2011 byl způsoben vedením účetnictví kromě standardního způsobu, také
pomocí Pomocného analytického přehledu (PAP). Navýšením účetních záznamů v roce 2013 pak ještě zvýšeným počtem účetních dokladů a taky zavedením režimu přenesené daňové povinnosti. PAP se vede od roku 2011,
rok 2014 přináší další nemalé změny ve vykazování, rozšiřuje se sledování partnerů u účetních operací.
V roce 2013 bylo dále účtárnou zpracováno 12 řádných daňových přiznání a jedno dodatečné daňové přiznání. Od roku 2009 do roku 2011
byla Obec Horní Suchá čtvrtletním plátcem DPH, od roku 2011 se stala
měsíčním plátcem DPH. Na dani z přidané hodnoty Obec Horní Suchá odvedla v roce 2013 příslušnému finančnímu úřadu 1 832 tis. Kč a uplatnila
si na nadměrném odpočtu 532 tis. Kč.

Třídění komunálního odpadu

Na základě požadavků legislativy a v souladu s plánem odpadového
hospodářství jsou obce povinny předcházet vzniku odpadů a snižovat procento odpadů ukládaných na skládku.
Z těchto důvodů byl v naší obci postupně zaváděn oddělený sběr využitelných složek z komunálního odpadu, jako je sklo, plasty, papír, biologicky odpad, nápojový kartón. Informace o vytříděných odpadech a o odpadech ukládaných na skládce se uvádí v níže uvedené tabulce. K doplnění
přehledu v tabulkách je nutno dodat, že od roku 2010 přibylo v naší obci
cca 200 osob. Pro vysvětlení: objemný odpad je odpad ze sběrného dvora. Směsný komunální odpad je odpad z popelnicových nádob. Papír, sklo
a plasty jsou po svozu přímo odváženy do třídírny. Biologicky odpad je
zpracováván na kompostárně v areálu společnosti Depos Horní Suchá,
a.s.
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komodita
papír
(nápojový kartón)
sklo
plasty
biologicky
rozložitelný
komunální odpad
objemný komunální
odpad
směsný komunální
odpad (od občanů)

2010

rok / tuny
2011
2012

způsob likvidace
2013

40,98

41,08

37,71

40,67

další zpracování

38,38
20,42

48,39
21,20

50,06
21,45

50,67
22,99

další zpracování
další zpracování

484,89

592,03

479,65

462,35

kompostárna další zpracování

695,64

702,74

622,56

653,16

uložení na skládce

810,87

845,92

863,44

852,39

uložení na skládce

V loňském roce vyprodukoval jeden občan Horní Suché cca 314 kg
směsných a objemných komunálních odpadů, vytřídil 23,87 kg papírů,
skla a plastů a 96,5 kg biologicky rozložitelných odpadů (dále BRKO).

Veřejně prospěšné práce za rok 2013

Obec Horní Suchá zaměstnala v roce 2013 celkem 25 zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce (údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací). Mzdové náklady obce za rok 2013,
tj. hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění
a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 1 875 538,- Kč, příspěvek Úřadu práce za rok 2013 pak činil 1 747 193,- Kč. Rozdíl 128 345,- Kč hradila
obec ze svých rozpočtových prostředků. Příspěvky Úřadu práce byly v roce
2013 spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Tabulka porovnávající údaje od r. 2008
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet
zaměstnanců
29
25
35
31
26
25

Mzdové
náklady obce
1 461 176,- Kč
1 690 807,- Kč
1 841 223,- Kč
1 517 590,- Kč
1 002 309,- Kč
1 875 538,- Kč

Příspěvek
Úřadu práce
1 041 348,- Kč
1 324 215,- Kč
1 432 542,- Kč
1 102 659,- Kč
645 227,- Kč
1 747 193,- Kč

Rozdíl
– hradí obec
419 828,- Kč
366 592,- Kč
408 681,- Kč
414 931,- Kč
338 329,- Kč
128 345,- Kč

Z tabulky je patrný výrazný nárůst příspěvků Úřadu práce v roce 2013,
způsobený příznivější dotační politikou státu. Zatímco v letech 2011 – 2012
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činil maximální měsíční příspěvek Úřadu práce od 7 000,- Kč do 10 000,- Kč
na jednoho zaměstnance zařazeného na veřejně prospěšné práce, od března
2013 byl tento příspěvek zvýšen na částku 15 000,- Kč.

Z činnosti komise k projednávání přestupků

V naší obci je zřízena a v současné době pracuje komise k projednávání přestupků ve složení: předseda Bc. Zdeněk Wróbel, členové paní Anna
Sikorová, Ing. Jana Sikora, pánové Ing. Jindřich Funiok, Jan Charvát,
JUDr. Evžen Kiedroń, Zbyšek Lakota a Vladislav Pilch.
V uplynulém roce komise projednávala 128 osob, které byly podezřelé ze
spáchání různých přestupků. Nejčastěji páchaným přestupkem byly ty proti občanskému soužití, které následovaly přestupky proti majetku a proti
veřejnému pořádku. V 80 případech byly věci odloženy a to zejména z důvodu, že oprávněná osoba u návrhových přestupků nepodala správnímu
orgánu návrh na jejich projednání, nebo pachatelem byla osoba nezletilá, či
došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci. Ve 27 případech komise uložila sankce, a to buď napomenutí nebo
pokutu. Z důvodu dodržení procesní ekonomiky pak komise vyřešila 22 případů ve zkráceném, tzv. příkazním řízení. Z výše uvedeného množství přestupků neslo v 11 případech jednání pachatele znaky domácího násilí.
V uvedeném období bylo na pokutách, nákladech řízení a exekučních
nákladech od přestupců vybráno skoro 42.000,- Kč.

SENIOR TAXI v Horní Suché

Horní Suchá je třetím místem v našem kraji, kde pro seniory zavedli
zajímavou službu. První SENIOR TAXI vyjelo v Rychvaldě v loňském roce
jako služba pro seniory od 65 let. Jde o taxi, které dotuje město, důchodce může za pouhých deset korun využít taxi k jízdě za nákupy, k lékaři,
na poštu, na úřady. Po dobrých zkušenostech v Rychvaldě zavedli tuto
službu začátkem letošního roku v sousedním Bohumíně. Tam je věková
hranice posunuta na 70 let a jedna jízda stojí 15 korun. Od 1.října jezdí
SENIOR TAXI i v naší obci. Mohou ho využít občané od 65 let s trvalým
bydlištěm v Horní Suché. Za 20 korun /tam i zpět/ je zaveze taxi z místa
bydliště na kterékoli místo v obci nebo k lékaři do Nemocnice s poliklinikou v Havířově a do Domu zdraví s.r.o. v Havířově. Taxi je dotováno obcí.
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Tuto službu využilo ke své spokojenosti za první měsíc 77 klientů, kteří
absolvovali celkem 130 jízd.
Vyhodnocení provozu SENIOR TAXI za rok 2013
trasa
počet jízd
V katastru obce Horní Suchá
190
Horní Suchá - nemocnice Havířov
202
Horní Suchá - Dům zdraví Havířov
72
Horní Suchá - Zdravotní středisko Prostřední Suchá
20
Celkem za 10 - 12/2013
484

počet klientů
110
114
39
10
273

Hřbitov Horní Suchá

V několika uplynulých letech prošel obecní hřbitov prospěšnými změnami.
Pro větší pohodlí jeho návštěvníků byly nejprve v roce 2008 vybudovány - zároveň s výměnou vstupních bran na hřbitov - dlážděné cesty přes jeho střed až
ke kašně. Z dalších větších investic byla v roce 2011 realizována rekonstrukce
střešní krytiny obřadní síně, jelikož do původního pláště zatékalo a bylo zapotřebí neustálých oprav. V roce 2012 bylo započato nejprve s opravou žulového
soklu kolem obřadní síně spolu s vybudováním nájezdu pro vozíčkáře. Následně byly zcela rekonstruovány i veřejné záchodky nacházející se v zadním
traktu obřadní síně. Rovněž došlo k výměně zadní brány a pletiva ze strany
ul. Chalupnická. Další etapa úpravy vnitřních komunikací byla realizována
v roce 2013, kdy bylo provedeno vydláždění plochy v okolí kolumbárií za obřadní síní. Rovněž byla v tomto roce v obřadní síni vyměněna vodoinstalace
a bylo realizováno vybudování zateplených stropních podhledů ve výstavní
místnosti a chodbě, kudy docházelo k únikům tepla. Dále se podařilo revitalizovat zeleň ve zrekonstruovaném žulovém soklu u obřadní síně, což zcela
změnilo původní ráz tohoto prostoru a příjemně oživilo vzhled celé smuteční
obřadní síně.V roce 2014 bude položena pokládání dlažeba kolem hřbitovní
kaple a ze středu hřbitova směrem k plotu sousedícímu s poštou. V následujících letech je plánováno zpevnění páteřních komunikací v tzv. nové části
hřbitova, kde jsou doposud pouze travnaté chodníky.
V plánu investic se také nachází rekonstrukce sochy a pomníku na památníku z 2. světové války.

V areálu hřbitova v Horní Suché byly během roku 2013 provedeny tyto práce:
Výměna vodovodního potrubí v obřadní síni
Instalace nové vjezdové brány ke staré márnici
Realizace stropního nadhledu se zateplením v místnosti pro pozůstalé
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Výměna závěsů a koberce při vstupu do obřadní síně a do místnosti pro
pozůstalé
Položení zámkové dlažby a instalace velkoobjemových kontejnerů u obou
vstupních bran hřbitova
Revitalizace zeleně v prostoru před obřadní síní
Realizace položení zámkové dlažby v prostoru kolem kolumbárií

Revitalizace zeleně před smuteční síní

Nové chodníky

Kolumbárium – nová část
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Průmyslová zóna František
Subjekty provozující činnost v Průmyslové zóně František:
AGADAN, spol. s r.o.
Firma se zabývá výrobou, montáží a opravami hydraulických zařízení všeho druhu, hadic, manometrů, těsniv, hydraulických prvků i filtrů.
ANO... s.r.o.
Firma vyrábí a distribuuje hluboce zmražené potraviny, mraženou zeleninu, ovoce v balení pro gastronomii i maloobchod.
Luboš BULVA
Provozuje v PZF kantýnu.
Cebco Limited s.r.o.
Firma je výhradní dovozce rozvaděčů firmy Elsteel pro Českou a Slovenskou
republiku.
Exelsior Group s.r.o.
Zabývá se výrobou a vývojem vyfukovacích strojů, plastových obalů, víček
a etiket.
FAL Services s.r.o.
Zabývá se tvorbou internetových obchodů, základních, středních a rozsáhlých webových stránek, nabízí informační systémy malých a středních firem.
FITE a.s.
Vyrábí a opravuje důlní lokomotivy a jiná důlní zařízení.
Garsys, s.r.o.
Firma se zabývá výrobou zahradních bazénů, solárních absorbérů, bazénového zastřešení a příslušenství k zahradním bazénům.
STŘECHY HÁJEK, s.r.o.
Společnost se již několik let zabývá výrobou dřevěných střešních konstrukcí
se styčníkovou deskou, střešních vazníků, atypických dřevěných konstrukcí
a dřevostaveb. Zajišťuje: vlastní výrobu dílčích prvků konstrukce, impregnaci dřeva proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, dodávku veškerého montážního a spojovacího materiálu, montáž nosných konstrukcí,
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dopravu konstrukcí přímo na stavbu, dodávku a montáž bednění nebo laťování pod střešní pláště, podrobnou montážní dokumentaci ke každé dodávce, kontrolu dle certifikátu TŰV – SŰD.
Green Gas DPB, a.s.
Firma se zabývá těžbou důlního plynu a jeho spalováním v kogeneračních
jednotkách za účelem výroby elektrické energie.
Chmielová Marcela – prádelna LOTOS
Hlavní náplní práce je praní a žehlení veškerého prádla – ubrusy,utěrky,
záclony,závěsy, lůžkoviny, košile, montérky, pracovní oděvy apod. Praní
využívají firmy i široká veřejnost.
Internet pro každého s.r.o.
Firma poskytuje internetové připojení v PZF v Horní Suché pomocí bezdrátové sítě.
InnovaPlast, s.r.o.
Hlavním předmětem činnosti je vstřikování plastů, což je nejrozšířenější
technologií výroby plastových dílů pro automobilní, strojírenský, zdravotnický, potravinářský, elektrotechnický a spotřební průmysl.
NEREZ VÝROBA JEŽ, s.r.o.
Firma se zabývá výrobou z nerez oceli, svařováním nerezi s certifikací, CNC
stříhání a ohýbání, řezání vodním paprskem.
MABO TRADE s.r.o. - MATRACE
Ryze česká společnost se specializuje na výrobu matrací s použitím nových
materiiálů.
MARTINES INTERIÉRY, s.r.o.
Firma se zabývá návrhem, výrobou a montáží zakázkového nábytku
na míru a řešením interiérů.
KARPO FLY, s.r.o.
Firma se zabývá výrobou, maloobchodním i velkoobchodním prodejem potřeb a příslušenství pro paragliding.
Kübl Jaroslav – stolařství MAXIM
Firma vyrábí nábytek, kuchyňské linky, vestavěné skříně, plovoucí podlahy, pergoly.
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MaDeX, s.r.o.
Firma vyrábí komponenty pro zádržné systémy, stavební ocelové konstrukce, díly linek pro tažení drátů, přídavná zařízení pro vysokozdvižné vozíky.
Náplní je i další zámečnická a kovodělná výroba.
MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o.
SLEZSKÁ MECHATRONIKA a.s.
Firma se orientuje na aplikovaný výzkum a vývoj transportní a záchranářské techniky a technologie.
Organic technology, s.r.o.
Firma pronajímá pozemek pro výstavbu Energického centra na výrobu biometanu z obnovitelných zdrojů, kde výstupním produktem bude kromě bioplynu i nezávadné certifikované hnojivo.
PODA, a.s.
Firma poskytuje internetové připojení v PZF v Horní Suché pomocí bezdrátové sítě.
Projekt Plus Trade, s.r.o.
Pronajímá pozemek pro stavbu skladovací haly.
REMAX – stav, s.r.o.
Firma provádí veškeré stavební práce, stavby na klíč, rekonstrukce budov,
bytových jader, koupelen, sanace budov a demolice.
RN EXPRES s.r.o.
Společnost se specializuje na veškeré úklidové práce v průmyslových podnicích, zdravotnických zařízeních, hotelích i v domácnostech.
RQL s.r.o.
Vyrábí velmi širokou škálu lehátek, stolů a křesel pro zdravotnictví.
Sandvik Mining and Construction Społka z o.o.
Firma se zabývá výrobou, prodejem a servisem důlních razících strojů.
Speciální technologie, s.r.o.
Firma má v programu dodávky a montáže technologií, potrubních systémů,
klimatizací a průmyslových čerpadel i míchadel.
Swazcyna Marek – sběrné suroviny
Provozuje sběrnu druhotných surovin.
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TOMO služby, spol. s r.o.
Pronajímá pozemek pro výstavbu průmyslového objektu za účelem výroby,
zpracování a skladování LPL a HPL desek.
Vanda Šlosarčíková – KALA
Specializuje se na výrobu a prodej dekoračního materiálu převážně na bázi
polypropylenu (dekorační materiál, květinové obaly, celofány, stuhy, luxusní obalový materiál, sáčky). Dodává velkoobchodům i maloobchodům.
Daniel Zotyka
Provozuje autoopravnu a autodopravu. Zajišťuje mechanické opravy, opravy karoserií včetně lakování a elektroinstalace. Zajišťuje provedení STK
a kontroly emisí.

Informace o Průmyslové zóně František v Horní Suché

Průmyslová zóna František je po několika letech své existence již neoddělitelnou součásti Obce Horní Suchá. Volné plochy se postupně zaplňují novými průmyslovými objekty. Svou druhou halu dostavěla v roce 2013 společnost Speciální technologie, s. r. o., v současné době staví průmyslovou halu
společnost Střechy Hájek, s. r. o., v květnu zahájí výstavbu průmyslového
objektu společnost TOMO služby spol. s r. o. Celkem se v zóně nachází již 24
objektů se zastavěnou plochou 2,3 ha, v kterých provozuje svou činnost přes
30 firem poskytujících pracovní příležitosti cca 500 pracovníkům.
Samotná Obec Horní Suchá zaměstnává v rámci veřejně prospěšných
prací (VPP) potřebný počet lidí podílejících se na údržbě zóny a dalších pracích. Mezi nimi jsou i občané romského původu, vykonávající svou práci
stejně kvalitně jako ostatní. Správa průmyslové zóny aktivním pracovníkům z řad VPP pomáhá po skončení pracovní smlouvy s obcí s hledáním
stálého zaměstnání v místních firmách, což se v mnoha případech daří.
Postupné uplatňování zkušenosti z provozování zóny, vhodný systém
ostrahy, vytváří příznivé prostředí pro podnikání, kdy jednotlivé subjekty
oceňují příznivé ceny nájemného, služeb, pořádek a důležitou okolnost,
že v zóně nedochází k ničení a zcizování majetku. Obec vynakládá ročně
na ostrahu zóny 1 412 307,- Kč, subjekty hradí obcí za ostrahu 1 037 459,Kč, tzn. čisté výdaje obce na střežení zóny činí 374 848,- Kč. Daří se rovněž
udržovat pořádek v oblasti ul. Důlní, kde točna autobusů včetně parku,
příjezdová komunikace a budova zastávky MHD mají svůj standard.
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Pokračují práce v těžní skipové věži F4. V závěru roku 2013 zde byl vyhotoven plynonepropustný poval v prostorách ohlubně, umožňující využívat vnitřní prostory věže pro běžné komerční účely. Je vypracována studie
využití 9. patra a střechy pro účel měření složení ovzduší a dalšího využití.
Důležitá je i ekonomická bilance hospodaření zóny. Výsledky za rok
2013: 2 091 953,- Kč – výdaje obce na provozování zóny, 4 275 955,- Kč
– příjmy obce (nájemné za pozemky, budovy, platby nájemců za služby)
z provozování zóny, z čehož rezultuje výnos ve výši 2 184 002,- Kč.
Po zohlednění výnosů z minulých let, investic obce do zóny a nákladů
na odstraňování závad z minulosti (závady po státním podniku Diamo),
vychází návratnost těchto výdajů na 8 let, což je velmi příznivé.
Ze srovnání průmyslových zón vznikajících na tzv. Brownfieldech (areály bývalých průmyslových podniků) se jeví zóna František v Horní Suché v krajském i celostátním měřítku jako jedna z nejúspěšnějších. Tuto
skutečnost dokládá komplexní hodnocení Agentury pro regionální rozvoj,
a. s. (akciová společnost podporující rozvoj regionu, jejímž vlastníkem je
Moravskoslezský kraj).
Rozhodnutí obce vlastnit zónu pro malé a střední podnikatelé byl dobrý a kvalifikovaný počin. Zóna i v době ekonomické krize postupně roste
a má zdravou dynamiku.
PŘÍLOHA č. 38
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OBCHOD
VEČERKA na ulici Těrlická

Od 1.1. pronajala majitelka paní Barbora Žerdíková VEČERKU k dašímu
podnikání ve stejné obchodní činnosti paní Evě Lindtnerové.
Ceny potravin 2013
Večerka na ul. Těrlická			
Ceny potravin 2013
chléb
rohlík
houska
loupák
kobliha
veka
mléko
máslo
Rama 500g
tvaroh 1 kg
cukr 1kg
sůl 1kg
mouka hladká
mouka polohrubá
mouka hrubá
maso
vepřová kýta
hovězí
kuře
ovoce
jablka 1kg
banány 1kg
hroznové víno 1kg
citrony 1kg
zelenina
květák 1kg
cibule 1kg
česnek 1kg
paprika 1kg

leden

červen

prosinec

1,90 Kč
2,50 Kč
4,50 Kč
6,50 Kč
22,50 Kč
12,90 Kč
29,90 Kč
36,50 Kč
79,00 Kč
23,50 Kč
5,50 Kč
13,90 Kč
13,90 Kč
13,90 Kč

1,90 Kč
2,50 Kč
4,50 Kč
6,50 Kč
22,50 Kč
17,90 Kč
34,90 Kč
3,80 Kč
89,00 Kč
23,50 Kč
5,50 Kč
15,90 Kč
15,90 Kč
13,90 Kč

1,90 Kč
2,50 Kč
4,50 Kč
6,50 Kč
22,50 Kč
17,90 Kč
35,90 Kč

59,00 Kč

69,00 Kč

69,00 Kč

21,00 Kč
29,80 Kč
98,00 Kč
33,00 Kč

28,00 Kč
26,-/33,- Kč
43,00 Kč
65,00 Kč

24,00 Kč
34,00 Kč
98,00 Kč
45,00 Kč

39,00 Kč
9,90 Kč
98,00 Kč
98,00 Kč

29,00 Kč
15,50 Kč
98,00 Kč
29,00 Kč

59,00 Kč
15,50 Kč
98,00 Kč
98,00 Kč

89,00 Kč
23,50 Kč
5,50 Kč
15,90 Kč
15,90 Kč
13,90 Kč

					
106

ŽELEZÁŘSTVÍ LIBROS

Železářství v obci se rozšířilo o další prodejnu a změnilo majitele. Stal se jím
pan Libor Václavík, který má sídlo v Ostravě. Nová prodejna pod novým názvem LIBROS byla otevřena 2.května v areálu bývalého Almixu. Ve známost
se uvedla první akcí 19.června. Každý, kdo nakoupil v hodnotě 200 Kč, dostal
guláš ,nebo uzenou klobásu. Prodejnu navštívilo asi 200 zákazníků. Druhá
akce se konala 27. září. A opět při nákupu v hodnotě 200 Kč si mohl zákazník
vybrat mezi gulášem a grilovanou klobásou, k tomu dostal čaj s rumem.

„Dolní“ prodejna „Libros“ v areálu bývalého Almixu

Pan Pawlas griluje klobásy pro první zákazníky

Plakát k akci

PŘÍLOHA č. 21
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4. OBECNÍ AKCE
OBECNÍ PLES

Plesová sezona byla zahájena…. Plesy v Horní Suché mají již dlouhou tradici
a byly vždy reprezentativní.Výjimkou nebyl ani letošní 9. obecní ples, který se
konal 11.1.2013 ve velmi příjemném prostředí Dělnického domu. Ples byl zahájen
starostou obce Ing. Janem Lipnerem a moderován Mgr. Jiřím Jeklem. Pravou
plesovou atmosféru vytvořila hornosušská hudební skupina Smolaři, která je
známá nejen ve své domovské obci, ale i v širokém okolí. O program se postaral
Soubor písní a tanců Suszanie a Bubble show Pavla Rollera. Zaujalo i vystoupení
sólového saxofonisty, účastníka soutěže Česko Slovensko má talent. K dobré náladě přispěla i tři barová zařízení, výborná večeře a lákavé ceny bohaté tomboly.

Ples zahájil starosta Ing. Jan Lipner, moderoval Mgr. Jiří Jekl

Tombola

Suszanie

Další – Fotogalerie na CD: „Obecní ples“
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Oslava MDŽ

Karafiát a malý dárek potěšil každou maminku, babičku nebo slečnu, která přišla 8.3. do Dělnického domu na oslavu MDŽ pořádanou obecním úřadem. Jak řekl starosta obce Ing. Jan Lipner, je dobře , že Horní Suchá patří
k těm městům a obcím, které v tradici oslav MDŽ pokračují….V úvodu vystoupili ti nejmenší, děti z Rodinného centra Budulínek, a pak následoval bohatý
program obou mateřských a základních škol- české a polské, ve kterém se střídala pěvecká, taneční a recitační vystoupení. Určitě zaujala malá houslistka
Michalka Zalejská, zpěv Agnezky Molinkové a v závěru první části programu
pak vystoupení flétnového tria ve složení Veronika Suchánková, Filip Smyček
a Ivana Funioková. Zpestřením byla módní přehlídka dámského atraktivního
prádla „Oldies“……K poslechu i tanci hrála hudební skupina Smolaři.

Žáci ZŠ vítali každou ženu kytičkou

Flétnové trio: V. Suchánková, F. Smyček, I. Funioková.

Další– Fotogalerie na CD: „ MDŽ“
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Muzikantský rej

Další pěkná tradice se zrodila z neformálních setkání kapel v době
po ukončení plesové sezony. Letos to byl už osmý „Muzikantský rej“, který
se konal 22. března v sále Dělnického domu. Na pódiu se vystřídaly kapely
DOUDA BAND, SKANKY FUNKY, BLAMBORY, TOM & THE GANG a slovenská skupina z Nižné RETROCK.SK. Jazzové a bluesové skladby a písně
byly příjemným zážitkem pro všechny milovníky dobré hudby.

Skupina DOUDA BAND

Další – Fotogalerie na CD: „Muzikantský rej“

Kladení věnců v Parku hrdinů

I přes velmi nepříznivé počasí se 3. května před 15. hodinou, v den 68. výročí osvobození Horní Suché, začali scházet u sochy sv. Barbory na ulici Sportovní zástupci všech společenských a politických organizací, členové skautského oddílu se svými vedoucími, žáci a učitelé obou základních škol a další
občané. V čele průvodu, který pak zcela zaplnil prostranství Parku hrdinů
i přilehlé uličky, šli představitelé obce, zástupci Sboru dobrovolných hasičů,
Kroužek krojovaných horníků a zástupci Klubu hornických důchodců.
Všichni přítomní pak květinami a tichou vzpomínkou vzdali poctu padlým hornosušským občanům v době 2. světové války.
Jak zdůraznil místostarosta obce pan Josef Žerdík ve svém projevu, neměly by
být tyto oběti nikdy zapomenuty. Jsou symbolem vlastenectví i pro příští generace.
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Kladení věnců

Další – Fotogalerie na CD: „ Kladení věnců v Parku hrdinů“

Srdce z pouti nezarmoutí….

Hlasitá hudba, rachot houpaček, vůně sladkostí, to vše, co patří k pouti,
vítalo už od rána návštěvníky tradiční hornosušské pouti, která se koná vždy
první květnovou neděli. Mnohé návštěvníky zaujal i slavnostní pochod vlajek,
který prošel před 10. hodinou ulicí Sportovní a směřoval ke kostelu sv. Josefa,
kde se účastníci průvodu, v jehož čele šli Suszanie, za nimi místostarosta pan
Josef Žerdík s chotí, dále pak zástupci Sboru dobrovolných hasičů, krojovaní
horníci a zástupci z Klubu hornických důchodců, zúčastnili tradiční mše. Až
ke kostelu provázela průvod místní dechová hudba Hasičanka.
Počasí nezklamalo. Výběr z pouťových atrakcí byl velký, takže si všichni návštěvníci přišli na své. Děti přitahovaly kolotoče, houpačky, housenková dráha,
stánky s balónky a hračkami. Zpestřením byli určitě dva klauni, kteří každému
malému zájemci podle jeho přání umně vytvořili z dlouhých balónků jakékoliv zvířátko. Kdo chtěl potěšit někoho drahého tradičním perníkovým srdcem,
mohl vybírat ze všech barev a velikostí.
Pro labužníky byly v PZKO připraveny balíčky se zákusky, venku se grilovaly dobroty. Další příjemné posezení i s hudbou bylo v areálu hasičské zbrojnice.
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Klauni z Balónkova

Další - Fotogalerie na CD: Hornosušská pouť
PŘÍLOHA č. 17

Dvě hodiny smíchu…..

Do posledního místa zaplnili 29. května Dělnický dům v Horní Suché
příznivci humoru Haliny Pawlowské. Její talk show „Strašná nádhera“
nenechala nikoho na pochybách, že spisovatelka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlowská dovede svými příběhy, plnými humoru a vtipné
nadsázky, celé dvě hodiny sama bavit obecenstvo. Všechny rozesmála už
svou první větou a její osobitý humor, životní optimismus a neutuchající
energie čišící z každé věty vyvolávaly výbuchy smíchu po celé dvě hodiny.
Po představení s úsměvem podepisovala zájemcům své knihy a nechala se s nimi i fotit. Byla příjemná, milá, zábavná, prostě jedinečná.

Paní Pawlowská se ochotně fotila s fanynkami

Další – Fotogalerie na CD: Halina Pawlowská
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Léto je tady

V sobotu 22. června pořádala kulturní a sportovní komise Obce Horní
Suchá v amfiteátru TJ Depos tradiční akci „Vítání léta“. Program byl jako
vždy velmi bohatý. Začínal vystoupením hudební skupiny DROPS, po ní
pak následovala hudební skupina NOTOTO. Po ELVIS PRESLEY REVIVAL
zazpíval MIRO ŠMAJDA, na kterého se těšili hlavně všichni „náctiletí“.
Naprostá většina diváků zaplnila hlediště až před vystoupením populární
skupiny ČECHOMOR, která sklidila obrovský potlesk. Většinu písní zpívali diváci s kapelou. Během odpoledního programu proběhly zábavné
soutěže, např. v pojídání párků nebo v pití piva na čas.
Na své si přišly i děti, které kousek stranou od fotbalového hřiště našly
svůj koutek. Ve stanu tady měli sídlo „Klauni z Balónkova“, kteří dětem
vytvořili z balónků různá zvířátka, předváděli kouzla a vyhodnotili kresby soutěžících dětí. Pozornosti se těšily i skákací atrakce, hračky a sladkosti v pouťových stáncích.
Nad amfiteátrem se vznášela vůně grilovaného masa, která se linula
ze stánku PZKO a dráždila chuťové pohárky návštěvníků.
Po programu hráli k tanci a poslechu SMOLAŘI. Letní počasí přispělo
k dobré náladě a umožnilo zábavu až do pozdních nočních hodin.
Spokojeni byli i hosté z polské Lubomie a ze slovenské Nižné, kteří přijali pozvání starosty obce.

Před zahájením

Další – Fotogalerie na CD: „Vítání léta“
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O pohár starosty Horní Suché

V neděli 23.června uspořádala Obec Horní Suchá veřejný závod na horských kolech „O pohár starosty Horní Suché“. Soutěžilo se v těchto kategoriích:
-předžáci a předžákyně
-žákyně a mladší žáci
-starší žáci a kadetky
-kadeti, juniorky, ženy a masters starší
-masters mladší
-junioři a muži

Start žáků

Michal Červeňák a jeho exotický stroj

PŘÍLOHA č. 22
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Restaurování sochy

V červenci se obrátili zástupci římskokatolické církve na Obec Horní Suchá s žádostí o pomoc při záchraně sochy Panny Marie Bolestné stojící před
hornnosušským kostelem sv. Josefa. Socha pochází z 19. století, je z pískovce
a ve velmi špatném stavu. Starosta obce požádal o pomoc Fakultu výtvarných
umění v Brně. Předpokládaná cena restaurování by měla činit 120 000 korun.

Příprava sochy k převozu

Rekonstrukce studánky

Volontérská studánka pramení v katastru obce Horní Suchá a vlévá se
do potoka Sušanka. V srpnu 2011 vyčistil studánku pan Josef Kalenský. Dne
28.9.2011 provedlo sdružení S:R:O (smích, radost osvěta) ve složení Evžen Faja,
Bronislav Faja, Bronislav Zyder, Bohuš Pelikán a Jan Lipner, nové zastřešení
studánky.
V červenci 2013 byla studánka na Volontérské ulici nově zrekonstruována.

Po rekonstrukci
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Letní kino poprvé v Horní Suché….

V úterý 9. července ve 20,30 hod. se na prostranství mezi obecním úřadem a polskou školou začali scházet první diváci. Před velkou obrazovkou
„BIOGRAFU LÁSKA“ stály v řadách plastové židle, které se před zahájením
promítání filmu „OKRESNÍ PŘEBOR“ téměř zaplnily. Někteří návštěvníci
tohoto prvního představení pod noční oblohou si z obavy, že nebudou volná
místa, donesli vlastní stoličky či deky. Restaurace Dělnický dům se postarala o občerstvení, které v teplém letním večeru přišlo určitě vhod. Před
filmovým představením byl krátký program. V první části se mohli zájemci
dovědět něco z problematiky závislosti, ve druhé části proběhl filmový kviz.
Tato akce patří určitě k řadě povedených kulturních událostí v naší obci.

Letní kino v Horní Suché

Další – Fotogalerie na CD: „Letní kino“
PŘÍLOHA č.23

Kladení věnců u Památníku životické tragédie
K uctění památky zastřelených mužů z Životic, Horní a Dolní Suché
a Dolního Těrlicka se sešli 6. srpna při příležitosti 69. výročí této tragické události představitelé města Havířova a okolních obcí a měst. Dále se
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zúčastnila řada významných osobností politického a kulturního života,
diplomaté, pozůstalí a další hosté. Za naši obec se v čele smuteční delegace
zúčastnil starosta Ing. Jan Lipner.

Foto: Henryk Małysz

Starosta Ing. Lipner a radní E. Faja před památníkem

PŘÍLOHY č. 28, 29
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Foto: Henryk Małysz

Fedrování s folklorem

Do víru tance, písní a zářivých barev krojů slezských, moravských, ale
i slovenských a polských byli vtaženi návštěvníci už sedmého setkání folklorních souborů, kteří v sobotu 21. září zaplnili do posledního místa sál Dělnického domu. Ještě před zahájením vyhrával na několika místech v obci dechový orchestr z družební polské obce Lubomie, který spolu s hornosušským
Kroužkem krojovaných horníků, jehož člen Ondřej Beseda zazpíval hornickou hymnu, zahálil pak celou akci. V první části programu vystoupil ZPiT
Siemianowice, který zatančil hornické tance z okolí Pszczyny a originální
krakovské tance. S židovským folklorem přijela z Uherského Hradiště skupina RabiGabi a. G. a Hradišťan. Ze slovenské družební obce Nižné přijel
folklorní soubor Oravan Senior a vystoupil s písněmi a tanci ze slovensko-polského pomezí. Nechyběla ani ostravská Šmykňa, zaměřená na slovenský folklor a samozřejmě hornosušský Chórek s těšínskými písničkami.
Vyvrcholením bylo v druhé části programu téměř hodinové vystoupení Slovenského ľudového umeleckého kolektivu z Bratislavy (SĽUK), který
uchvátil svým vystoupením, pásmem „Obrázky zo Slovenska“.
Vynikajícím způsobem připravená choreografie celého programu, vysoká úroveň souborů i vtipné moderování sympatické dvojice, Agáty Rzymanové a Vojtěcha Kadlubiece, umocnily tento nevšední kulturní zážitek.
Akci pořádala Obec Horní Suchá ve spolupráci s MS PZKO Horní Suchá.
Finančně ji podpořila Nadace OKD, Skupina ČEZ a řada dalších sponzorů.
K hlavním organizátorům celé akce patřili Ing. Weiser, pan Mračna,
místostarosta pan Žerdík, kteří v průběhu roku připravovali program a režii večera.

Dechový orchestr z Lubomie
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Ing. Jan Lipner, starosta obce, uvádí

Skupina RabiGabi a.G. z Uherského Hradiště

Tančí Slovenský ľudový umelecký kolektiv

Další – Fotogalerie na CD: „Fedrování s folklorem“
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Návštěva v Lounkách

Dne 10.10. navštívil místostarosta pan Josef Žerdík spolu s panem Evženem Fajou, členem Rady obce, na pozvání starostky obec Lounky. Lounky
byly postiženy během posledních povodní v tomto roce a naše obec zaslala
finanční dar, který by přispěl k úhradám škod.

Zleva místostarosta Josef Žerdík, starostka obce Lounky, radní Evžen Faja

Další – Fotogalerie na CD: „Návštěva v Lounkách“

Jubilanté 2013

V úterý 15.10. byl sál Dělnického domu v Horní Suché zcela zaplněn.
Sešli se tady hornosušští občané, kteří letos měli kulaté nebo půlkulaté
narozeniny, počínaje šedesátkou, a patnáct manželských párů, které oslavily zlatou, smaragdovou a diamantovou svatbu a jeden manželský pár
dokonce kamennou - šedesát pět let společného života.
Slavily tyto páry:
50 let - Zlatá svatba - Marie Palowská a Ladislav Palowski, Markéta
Koniuchová a Gerhard Koniuch, Marie Smugalová a František Smugala,
Marie Słonková a Josef Słonka, Ludmila Wójciková a Karel Wójcik, Marie
Piskorzová a Josef Piskorz, Marie Danelová a Osvald Danel
55 let – Smaragdová svatba - Otilie Mackowská a Jakub Mackowski,
Irena Melicharová a Rudolf Melichar, Marie Surovcová a Ladislav Surovec, Aurelie Guznarová a Tadeáš Guznar
60 let – Diamantová svatba - Hildegarda Firlová a Bronisław Firla,
Anna Borská a Pavel Borski, Helena Hawranková a Evžen Hawranek
65 let – Kamenná svatba - Helena Ožanová a Josef Ožana
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Starosta obce Ing. Jan Lipner v úvodu všechny přivítal a zdůraznil, že
záměrně nepoužívá oslovení senioři, ale „jubilanté“, neboť přes svůj věk,
jak podotkl, všichni pozvaní hosté oplývají aktivitou a radostí ze společného setkání. Starosta Ing. Lipner a místostarosta pan Josef Žerdík manželům osobně popřáli a předali dárkový balíček a kytici. Konferenciér celého
programu Mgr. Jiří Jekl připomněl, že letošní setkání je v pořadí už jedenadvacáté a zakladatelem těchto příjemných oslav byl první porevoluční
místostarosta pan Rudolf Moldrzyk.
Jubilantům přišly popřát děti obou mateřských a základních škol.
Po oficiální části vystoupil hornosušský Chórek, ostravská Šmykňa, Galánečka a lidový vypravěč Karel Kopřiva.

Starosta Ing. Jan Lipner blahopřeje manželům Piskorzowým

Jubilant pan Jakub Mackowski

Další: Fotogalerie na CD: Jubilanti
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Vzpomínka na slavné hornosušany

V úterý 3. 12. 2013 byly odhalen bronzový reliéf a dvě busty tří významných hornosušských osobností, které obohatily historii obce v minulém století.
Na fasádě Dělnického domu byla odhalena plaketa věnovaná Jerzymu
Kantorovi (1872–1954). Byl horník, dělnický aktivista v Těšínském Slezsku,
poslanec, předseda„Stowarzyszenia Spożywczego“ (Potravinářského sdružení) a také předseda vzdělávacího a podpůrného spolku Bratrstvo (Braterstwo).
Pan Kantor byl iniciátorem výstavby Dělnického domu v Horní Suché.
Pozemek pro budoucí stavbu odkoupil od pana Palowského a spolu se členy
Potravinářského sdružení přesvědčoval dělníky o nutnosti výstavby Dělnického domu. Vznikl projekt, ale Sdružení nemělo peníze pro jeho realizaci. Proto
pan Kantor vyzval místní k poskytnutí pomoci. Hornosušští horníci a dělníci
přispěli a hlavně pomohli svou nezištnou prací a svozem stavebního materiálu. Díky této nadšené práci mnoha dobrovolníků byl Dělnický dům vybudován za pouhých šest měsíců (od 12. 4. 1907 do 6. 10. 1907) Byl slavnostně
otevřen za účasti více než 2 500 osob.
Pan Jerzy Kantor se angažoval i v mnoha jiných odvětvích občanského
života. V letech 1910 – 1918 byl předsedou výboru „Hornického sdružení“
fryštátského a frýdeckého okresu. Přičinil se také o výstavbu zdravotního
střediska pro hornické rekonvalescenty v Kończycach Wielkich v Beskidzie
Morawskim (1908) a domu zdraví pro ženy a hornické sirotky v Bystrej u Bielska (1913).
Jerzy Kantor byl dvakrát ženatý. První manželka Joanna Szmek mu porodila dvě dcery, druhá manželka Zuzanna Baron tři syny a jednu dceru. Pan
Jerzy Kantor zemřel 6. 11.1954 v Horní Suché ve věku nedožitých 82 let.
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Do vestibulu Dělnického domu byly umístěny dvě busty.
První je věnována Marii Glázrové (1911-2000), významné herečce, člence činohry Národního divadla, která pocházela z rodiny dalšího významného rodáka, lékaře a nadšeného ochotníka MUDr. Vavřince Glasera.
Druhá busta připomíná Bronislava Poloczka (1939 – 2012), známého
herce a také člena činohry Národního divadla.
Všechna tři umělecká díla ztvárnil vynikající sochař MgA. Robert Buček, Ph.D. z Uherského Hradiště, jehož tvorba je rozeseta po Evropě.

Starosta Ing. Jan Lipner a místostarosta Josef Žerdík

Hosté, novináři, uprostřed autor MgA. Robert Buček, Ph.D.

Další - Fotogalerie na CD
V úvodu tohoto slavnostního aktu hovořil k přítomným starosta Ing. Jan
Lipner, místostarosta Josef Žerdík i autor tří děl. Kromě několika občanů
se aktu zúčastnili členové KHD a zástupce PZKO. Je škoda, že taková slavnostní událost neměla větší reklamu.
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ŠMYKŇA opět v Horní Suché

V neděli 29.12. měla polská mše v kostele sv. Josefa netradiční hudební
doprovod. Kázání pana faráře bylo proloženo koledami a vánočními písněmi v podání ostravského folklorního souboru „ŠMYKŇA“.
Folklorní soubor ŠMYKŇA působí v Ostravě od přelomu let 1989/1990.
Ve svém repertoáru má výhradně slovenské písně, kterými přibližuje krásu a bohatost slovenského folklóru. V řadě prezentovaných programů souboru mají své nezanedbatelné zastoupení i Vánoce – Vánoce slovenské.
Vánoční koncert “A na vašim stoľe....“, s kterým vystoupili na mši, zpříjemnil vánoční dopoledne.

Soubor ŠMYKŇA v kostele sv. Josefa

Další – Fotogalerie na CD
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5. ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, KNIHOVNA, JUNÁK
Česká ZŠ a MŠ
Škola v přírodě

21.-25.1. mělo 44 dětí z české školy opět možnost strávit několik dnů
v krásném prostředí Visalají. „Vyučování“ v přírodě se jim moc líbilo.

Zápis do 1.tříd ZŠ

24.1. a 25.1. probíhal ve dvou třídách ZŠ zápis dětí do prvních tříd.
Rodiče byli určitě nervóznější než budoucí prvňáčci. Celkem bylo zapsáno
54 dětí, z toho osm bude žádat o odklad školní docházky. Měly by být otevřeny dvě první třídy.

Výchovná poradkyně Mgr. Markéta Tomíčková

Další – Fotogalerie na CD
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Zápis do MŠ

Ve stejném termínu se konal i zápis do MŠ. Velmi pestré, vkusné a zároveň útulné třídy mateřské školy okouzlí určitě každé dítě, které vejde
dovnitř. Zpočátku vystrašené děti si za chvíli se zájmem prohlížejí hračky,
které je obklopují. Podle slov paní ředitelky mnohé pak ani nechtějí odejít.
Bylo zapsáno 25 dětí.
Při rozhovoru paní ředitelka zdůraznila velkou podporu obce, bez které by samozřejmě takto prostory školky nevypadaly.

Budoucí „prváček“ s maminkou

Pasování na čtenáře

Dne 25.února proběhla akce „pasování na čtenáře“, které pro obě školy připravuje obecní knihovna. 1.A a 1.B třídy z české školy měly možnost poznat spisovatelku Lenku Rožnovskou, která jim poutavě vyprávěla
o svých knihách. V závěru žáci složili slib čtenáře a „pohádkovým rytířem“ byli pasováni do stavu čtenářského. Každý žáček byl odměněn knihou a na památku si odnesl listinu se slibem.
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Projekt COMENIUS

Ve dnech 13. -17. 3. se zúčastnili učitelé české ZŠ a místostarosta obce
pan Josef Žerdík mezinárodního setkání partnerských škol zapojených
do programu COMENIUS. Vedle diskuzí nad úkoly projektu byla důležitým bodem návštěva partnerské školy v Ińsku, setkání se starostou města a prohlídka úředních budov a památek v Szczetině.
Žáci prvního stupně si pro tuto příležitost nacvičili a nahráli na DVD
pohádky z českých pověstí a bájí, které pak vyměnili za nahrávky, jež
pro ně připravily děti z Walesu, Polska, Německa, Španělska a Francie.
Tyto nahrávky obohatí program oslav Dne Evropy a připomenou návštěvu Ińska.

Uprostřed místostarosta J. Žerdík

Listování

Další velmi pěknou a navíc prospěšnou akcí, kterou připravila paní
knihovnice Bulavová pro žáky obou škol, bylo „listování“. Dne 18.dubna
v prostorách tělocvičny české školy zhlédli žáci 3.-6. tříd dramatizaci knihy Miloše Kratochvíla „Pachatelé dobrých skutků“. Herci z Českých Budějovic, Věra Hollá a Pavel Oubram, se tak přesvědčivě zhostili svých rolí, že
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žáci „zapomněli“ zlobit a se zájmem sledovali příběh. Kéž by takové akce
získaly nové čtenáře v dnešním „televizním a počítačovém světě“.

Herci.....

....soustředěné publikum

Další – Fotogalerie na CD

Den Země

Jako každý rok připravilo vedení školy bohatý program na Den Země,
který připadl na 19.dubna. 1. -3. ročníky měly navštívit ZOO v Ostravě,
4. ročníky si měly prohlédnout meandr na okraji Havířova, 5. ročníky
měly navštívit zemědělskou školu v Opavě, která pořádala Den mláďat, 6.
třídy měly jít lesem do Těrlicka a prohlédnout si přehradní hráz, 7. třídy si
měly projít Naučnou stezku v Šenově, 8. třídy měly na programu návštěvu
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hornického muzea na Landek Parku a konečně 9. ročníky si měly prohlédnout čističku vody v Havířově.
Pro nepřízeň počasí musely být z tohoto různorodého programu mnohé
exkurze vypuštěny a žáci se vrátili do školy, kde je čekal náhradní program.
Akce 8. ročníků - návštěva hornického muzea na Landek Parku - se konala
a byla velmi úspěšná. Žáci si prohlédli řetízkové šatny horníků, „sfárali“ do podzemí dolu, vyslechli výklad bývalého havíře o historii dolu, prošli starými chodbami a na povrchu se svezli původním důlním vlakem z 60. let minulého století.
Na závěr navštívili největší expozici báňského záchranářství v Evropě, kde
byli poučeni o velmi namáhavém výcviku a zodpovědné práci záchranářů. Dokonce si mohli prolézt cvičnou dráhu. Díky této akci se mohli seznámit s jedním
z nejrozšířenějším povolání našeho regionu v minulosti.

Další – Fotogalerie na CD: „Den Země“
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Setkání bývalých pedagogů ZŠ

Velmi pěknou akci připravilo vedení české školy pro bývalé kolegy a pozvalo je 25.dubna na první setkání. Tak se po dlouhých létech sešlo 21 bývalých kolegů . Dokonce se dostavila i bývalá ředitelka školy paní Jiřina Urbanczyková,
která letos oslavila 92. narozeniny.
Učitelé prošli celou školu, obdivovali vybavení a estetický vzhled tříd a chodeb, hovořili se současnými učiteli. Po společném obědě ve školní jídelně si u kávy
vyprávěli, vzpomínali a prohlíželi fotografie z doby svého působení ve škole.
Bylo to určitě velmi příjemné setkání, které by nemělo být posledním…..

Bývalí pedagogové české ZŠ. Vlevo sedí paní J. Urbanczyková.

Další – Fotogalerie na CD

Den dětí

Vedení české ZŠ a MŠ připravilo na 31. května pro děti velmi pěkný dárek. V Dělnickém domě v Horní Suché hostovalo Těšínské divadlo. Pohádka
o Rumcajsovi měla velký úspěch. Děti reagovaly na děj a na repliky herců.
Kromě žáků 1. stupně a dětí z MŠ se poprvé účastnily i děti z Budulínku.

Další – Fotogalerie na CD: „Den dětí“
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Školní radovánky

V sobotu 1. června těsně po 14. hodině došel průvod dětí od české MŠ
na školní hřiště. V čele průvodu vyhrávala Hasičanka a za ní pak vpochodovaly na hřiště děti z Budulínku, děti z MŠ a žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
Průvod byl velmi pestrý stejně jako program, který následoval.
Děti z Budulínku s bílými trojúhelníkovými čepičkami tančily na znělku z „Večerníčku“, děti z MŠ tančily na písně James Bond a Čokoláda.
Žáci základní školy, kteří pak vystoupili po jednotlivých ročnících,
měli připravena čísla na téma „CIRKUS JE FAJN“. A tak kromě „zeber“,
„klokanů“, „medvědů“ se na hřišti vystřídali akrobaté, tanečnice i zpěvačky. Chlapci z vyšších ročníků se zase předvedli jako žongléři a akrobaté. Každé vystoupení bylo symbolicky zdůrazněno maskami nebo
pestrými převleky. Program byl sestaven velmi pečlivě a vtipně. Bylo se
opravdu na co dívat.
Protože přece jen počasí nebylo vyloženě červnové, mohli si rodiče dát
u stánků něco na zahřátí. Rodičovské sdružení připravilo bohaté občerstvení.
K dobré náladě pak hrála skupina UFO.

Další – Fotogalerie na CD: „Školní radovánky“
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Rozloučení s žáky 9. ročníku

Dne 27. června v 9. hodin se v obřadní síni Obecního úřadu v Horní Suché konalo rozloučení s žáky 9. ročníku. Slavnostně oblečené dívky i chlapci a jejich rodiče nejprve vyslechli program, který pro ně připravili žáci z nižšího ročníku s paní
učitelkou Szlachtovou. Po krátkém projevu paní ředitelky Mgr. Ilony Chalupové
přijali pak vycházející žáci z rukou starosty Ing. Lipnera a z rukou ředitelky upomínkové předměty. Rozloučení i s třídním učitelem se konalo v Dělnickém domě.

Starosta Ing. Lipner, třídní učitelka, ředitelka ZŠ Mgr. Chalupová

Další – Fotogalerie na CD

Česká ZŠ
-

na začátku školního roku 2012/2013 bylo 311 dětí (175 na prvním stupni,
136 na druhém stupni)
na konci školního roku 2012/2013 bylo 315 dětí (179 na prvním stupni,
136 na druhém stupni)
v roce 2012/2013 vycházelo 21 žáků z 9. ročníku, 2 z 8. ročníku a 1 ze 7.
ročníku, tedy celkem 24 žáků

Začátek školního roku

V pondělí 2.9. začal nový školní rok 2013/2014. Ředitelka české školy
Mgr. Ilona Chalupová zahájila prostřednictvím rozhlasu vyučování slavnostním proslovem a pak osobně i s místostarostou obce panem Josefem Žerdíkem a předsedou rodičovského sdružení Ing. Martinem Adamiecem přivítala ve třídách prvňáčky a jejich rodiče. Celkem školní rok zahájili 322 žáci,
z toho 50 prvňáčků - v 1.A 26, v 1.B 24.
Stejně slavnostní byl tento den i v mateřské škole. Do školy nastoupilo 38
nových dětí. Zvědavost, krásné prostředí, množství hraček a noví kamarádi
překonali počáteční strach z neznáma. Celkem je v MŠ 112 dětí.
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Lampionový průvod

V pátek 18.10. vyšel od mateřské školy na Stavební ulici tradiční lampionový průvod k uctění 95. výročí založení Československa, pořádaný českou ZŠ
a MŠ a rodičovským sdružením. V houstnoucí tmě zářily nejen desítky lampionů, ale také rozzářené oči dětí. Akce se účastnily děti a žáci obou základních i mateřských škol se svými rodiči i učiteli. Do kroku tradičně vyhrávala
Hasičanka. Účast byla letos obrovská, odhadem asi čtyři stovky účastníků.
Cílem byl areál hasičské zbrojnice, kde už hořela vysoká vatra a voněly
grilované klobásy. Na zahřátí bylo nabízeno několik druhů horkých nápojů.
Děti dostaly občerstvení zdarma.
O zábavu se postaralo „KARAOKE“, které hned přilákalo několik odvážných zpěváků. V altánu u vchodu do areálu byla umístěna velká obrazovka,
na které „běžely“ texty písní, a zpěváci se snažili, jako by šlo o Zlatého slavíka.
Atrakcí bylo i vypouštění „balonků štěstí“, které vypustily ti nejmenší s rodiči, ale s přáním štěstí u zkoušek posílali k obloze balonky i budoucí maturanti. Atmosféra byla velmi příjemná.

Průvod vychází

Grilování klobás – paní Funioková

Balonek štěstí

Další – Fotogalerie na CD: „Lampionový průvod“
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Akce pořádané Sdužením rodičů ZŠ

23.2.2013 Školní ples
1.6.2013 Radovánky
15.6.2013 Výlet rodičů s dětmi na Prašivou
22.6.2013 Vítání léta - prodejní stánek
28.6.2013 Konec školního roku
2.9.2013 Vítání prvňáčků
3.10.2013 Cyklistické závody
18.10.2013 Lampionový průvod
5.12.2013 Vánoční koncert - prodej občerstvení a výrobků z keramiky
Náklady ZŠ a MŠ činily 25 822 913,78 CZK.

ZŠ a MŠ s PJV
Dzień Babci a Dziadka

Velmi pěknou a již tradiční akcí, která probíhala dne 25.1. v aule MŠ
s PJV, je Dzień Babci a Dziadka. Plná aula babiček a dědečků sledovala
program, který pro ně připravily paní učitelky se všemi dětmi. Děti zpívaly, tančily, recitovaly a v závěru předaly postupně podle ročníků svým
babičkám a dědečkům dárečky, které si pro ně připravily.
Celá akce je určitě milým poděkováním vnoučat prarodičům, kteří
bezesporu zastávají významné místo v jejich výchově.
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Babičky a dědečkové se svými vnoučaty

Další – Fotogalerie na CD: „Dzień Babci a Dziadka“

Bal Szkolny

Bal Szkolny ZŠ a MŠ s PJV se konal pod patronací Macierze Szkolne
1.února v prostorách Dělnického domu a PZKO. Program zajistili „Suzsanie“ a ples zahájili tradičně polonézou. Poté už v rytmu taneční hudby vyzvala na parket všechny přítomné skupina Forum z Albrechtic.
Velmi milé bylo, že zpěvačka - Izabela Kopiasová- je bývalou žákyní ZŠ
s PJV, což taky v úvodu zdůraznila. Pochází z Albrechtic, nyní žije v Havířově. Vystudovala DAMU, hrála v divadle v Českém Těšíně a v řadě filmů a seriálů v české i polské televizi. Nyní je ředitelkou KDMO v Orlové. Atmosféra
plesu byla velmi příjemná.

Tradiční polonéza na úvod

Další - Fotogalerie na CD: „Ples PZKO“
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Zápis do ZŠ a MŠ s PJV

Dne 5.2. probíhal zápis do mateřské školy a 1. třídy ZŠ. Ve vyzdobených prostorách školy se muselo dětem líbit od prvního okamžiku. Na stěnách i dveřích třídy i na stěnách chodeb , kterými se budoucí žáci ubírali,
visela výzdoba, kterou vyrobili žáci vyšších tříd se svými učiteli.
Paní učitelka měla připraveny nejen otázky a úkoly, ale taky dárečky,
které vyrobili žáci čtvrtých tříd pro své nové spolužáky. Celkem bylo zapsáno do první třídy deset žáků, do mateřské školy osm.

Další – Fotogalerie na CD: „Zápis do ZŠ s PJV“

Balik Szkolny

Posledním „plesem“ letošní sezony byl ples žáků základní školy s PJV, který
byl pořádán samozřejmě v prostorách Dělnického domu 1.března. Děti byly
soustředěné na svá vystoupení, rodiče plni očekávání, paní učitelky trošku napjaté a nervózní - ale s prvními tóny reprodukované hudby ze všech napětí
a obavy padají a protagonisté hry „Ratunek smutnej krulevny“ vystupují jako
zkušení herci a bez jakékoli trémy či ostychu přednášejí dlouhé pasáže, zpívají
, tančí. Svým zpěvem okouzlila křehká Agneszka Molinková, ale zaujali a překvapili úplně všichni. Celou hru vymyslely a připravily s žáky 1.-5. tříd paní
učitelky Mgr. Rzymanová, Mgr. Pientaková a Bc. Škrobánková.Byl to velmi
pěkný zážitek. Poté všichni žáci včetně žáků druhého stupně zatančili polonézu.
V druhé části programu se žáci rozdělili. Zatímco první stupeň pokračoval
v karnevalovém reji masek, kterým „balik“ vrcholí, žáci druhého stupně měli
v podkroví PZKO „svou“ diskotéku.

Další – Fotogalerie na CD: „Balik“
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Dzień mamy

22. května se konala v aule ZŠ s PJV oslava svátku matek. Tentokrát
se v aule školy sešly maminky dětí z 1. stupně. Program, který připravily
paní učitelky, byl netradiční. Děti samy byly nejen protagonisty, ale i organizátory a konferenciéry. Pro maminky byly připraveny soutěžní hry,
které děti samy řídily.Vystupovaly profesionálně, sebevědomě.
To, že byly velmi ukázněné a samostatné, je jistě velmi dobrou přípravou, ale rovněž i odpovědným přístupem dětí a jejich snahou dát maminkám dárek k svátku.
V závěru děti maminkám předaly své fotografie a psaníčka s gratulací.

Soustředěné maminky

Další – Fotogalerie na CD: „Dzień mamy“
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Festyn szkolny

Odpoledne 15. června pořádala Macierz Szkolna a učitelé ZŠ a MŠ
s PJV na prostranství u hasičské zbrojnice „Dětský den“. Počasí bylo vskutku krásné a stejně taková byla i nálada. Program byl připraven v duchu
80. a 90. let, čemuž bylo podřízeno oblečení a melodie k připraveným výstupům. Počínaje dětmi z mateřské školy a pak po ročnících vystoupili žáci
ZŠ se svými tanečními i pěveckými čísly. Zúčastnili se úplně všichni žáci
a bylo vidět, že si „svůj den“ opravdu užívají. Krátký projev měl ředitel
školy i předseda Macierze Szkolne pan Žyla.

Na programu spolupracovali všichni žáci

Další – Fotogalerie na CD: „Festyn szkolny“
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Rozloučení s vycházejícími žáky

27. června v 16,00 hodin se sešli vycházející žáci, jejich rodiče a učitelé ve slavnostně vyzdobeném sále PZKO. Po vtipném programu z jejich
školního života, do kterého byli zapojeni všichni vycházející, poděkovali
růžemi učitelům nejen základní, ale i mateřské školy. Za učitelé se s žáky
rozloučil ředitel školy Mgr. Prymus.
Rodiče připravili pro všechny přítomné boharý raut.

Průvodní slovo měla p. uč. G. Siwek

Vystoupení „deváťáků“

Paní učitelky Malyszová a Przeczková

Pan ředitel B.Prymus a vyučující

Další – Fotogalerie na CD: „Rozloučení s vycházejícími žáky“

ZŠ s PJV

Ve školním roce 2012/13 bylo v ZŠ s PJV 75 dětí, do 1. třídy přišlo 12
žáků, z 9. třídy odešlo 8 žáků - z toho dva se hlásili na gymnázium, pět
na SOŠ a jeden do SOU - všichni byli přijati.
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Začátek školního roku 2013/14

V pondělí 2.9. začal nový školní rok i v polské MŠ a ZŠ. Žáčci základní školy byli přivítáni ve školní aule, kde zhlédli program, který pro ně
připravili starší žáci se svými učitelkami. Ve třídě pak ještě navíc dostali
na přivítanou kornout se sladkostmi. Do 1.třídy ZŠ nastoupilo 9 žáků,
celkem začali školní rok 2013/14 82 žáci.
Do mateřské školy bylo přihlášeno 10 nových dětí, ale od října se stav
snížil o dva. Celkem je v MŠ 30 dětí.

Adventní akce polské MŠ - „Zapraszamy do zabawy“

Akce se uskutečnila 5.12.2013 v aule základní školy.
Děti z PMŠ v Horní Suché pozvaly děti ze sousedních školek - PMŠ Těrlicko
a PMŠ Bludovice - na mikulášskou besídku. Vystoupily s inscenací „Jasełka”.
Programu se zúčastnili také starší žáci základní školy, kteří přišli v převleční za Mikuláše, čerta, anděly a sněhuláka. Děti si společně zazpívaly
sváteční koledy.
Akce se zúčastnilo 64 dětí, 7 učitelek, ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Prymus a starší děti ze základní školy.

Mikulášská besídka

V pátek 6.12.2013 děti z PMŠ pozvaly na mikulášskou besídku rodiče,
babičky a dědečky a vystoupily s programem „Jasełka“. Akce se uskutečnila v odpoledních hodinách v aule základní školy. Mikuláš, pan ředitel
Mgr. Prymus, rozdal dárky dětem, učitelkám, uklízečce i sobě. Dárky koupilo rodičovské sdružení matice školské.

Další – Fotogalerie na CD
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Den otevřených dveří s podtitulem „Boże Narodzenie“ v ZŠ a MŠ s PJV
V sobotu 14.12. bylo ve škole s PJV živo. Škola opravdu vítala všechny
návštěvníky dokořán otevřenými dveřmi, vánoční výzdobou a jako vždy
dokonalým programem samozřejmě na vánoční téma. Do programu byly
zapojeny všechny děti od mateřské školy po ty nejstarší. Scénky s biblickými
a vánočními motivy se prolínaly s vánočními písněmi a tanečky. Jako vždy
překvapovala nápaditost, dokonalá choreografie a hlavně nadšení dětí, které se odráželo v jejich projevu. S prvním stupněm nacvičovala paní učitelka
Mgr. Renata Rzymanová, druhý stupeň měla na starosti Mgr. Vanda Folwarczna. Koledy nacvičovala a hudbu vybírala Mgr. Eva Sembol. Na programu školky se podílely všechny učitelky. Program probíhal v aule školy.
Před aulou vystavovalo polské knihkupectví velké množství dětských
knih, z kterých si mohli návštěvníci vybrat i zakoupit, nebo si mohli rodiče
sednout do improvizované „kavárničky“ na malé občerstvení, či si projít
a prohlédnout chodby a třídy školy, vše ve vánočním „hávu“.
Bylo to velmi příjemné zpestření adventní soboty.

Další – Fotogalerie na CD: „Den otevřených dveří“
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Přehled akcí školy v měsících listopad a prosinec:

Spotkanie z Józefem i Karolem Mrózkami
W dniu 12 listopada uczniowie klas 6.-9. spotkali się z panami Józefem i Karolem Mrózkami, którzy opowiedzieli o swoich przeżyciach z czasów wojny
i wspomnienia z obozu pracy, gdzie zostali jako dzieci wywiezieni z domu rodzinnego. Wbrew tak poważnemu tematowi dyskusja była żywa, a spotkanie
bardzo udane.
Spotkanie z pisarką
Spotkanie autorskie z pisarką, panią Barbarą Kosmowską odbyło się w dniu
20 listopada. To zawsze interesujące spotkać się z człowiekiem, który tworzy
książki.
Biesiada Literacka
W Biesiadzie Literackiej 22 listopada w Teatrze Cieszyńskim udział wzięli
najaktywniejsi uczestnicy konkursu czytelniczego, tj. 1/3 uczniów naszej szkoły!
Nocne czuwanie
Noc pełna tańców, zabaw, filmów i niespodzianek w sokole, słowem – niesamowite przeżycie! Noc z 29 na 30 listopada była niezapomniana dla uczniów
– dla nauczycieli, którzy nie zmrużyli oka – również!
Przedszkolacy dla kolegów
W dniu 5 grudnia nasi przedszkolacy wystąpili dla swoich kolegów i koleżanek z zaprzyjaźnionych przedszkoli z programem jasełkowym. To nie pierwsza
impreza tego typu i służy lepszemu wzajemnemu poznaniu się!
Mikołaj w przedszkolu
Jakżeby inaczej – 6 grudnia. Przywiózł masę prezentów. Przedtem przedszkolacy wykonali piękny program dla swoich rodziców i dziadków, więc prezenty należały im się jak najbardziej!
Nanotechnologie
Dzięki inicjatywie rodziców przedszkola, pomocy Fundacji ČEZ (Nadace
ČEZ) oraz wkładu finansowemu władz gminy Sucha Górna udało się załatwić pokrycie warstwą nanotechnologiczną ścian naszego przedszkola. Ma to
na celu likwidację szkodliwych zarazków oraz zanieczyszczeń przemysłowych,
obecnych w atmosferze regionu ostrawsko-karwińskiego. Dziękujemy!
Dzień Drzwi Otwartych
Dzień Drzwi Otwartych to okazja, by mieszkańcy Suchej Górnej zwiedzili
naszą szkołę i przedszkole. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy go trochę
inaczej, bo jasełkowo i przedświątecznie.
Dzień Sportowy
Rok kalendarzowy zakończył Dzień Sportowy przygotowany przez Macierz
Szkolną. W piątek 29 grudnia współzawodniczyli rodzice wraz ze swoimi po142

tomkami w meczach siatkówki, florbalu, badmintona i innych sportów. Niejeden z rodziców w duchu przyjął wtedy postanowienie noworoczne, że poprawi
swoją kondycję!
Náklady ZŠ a MŠ s PJV činily 9 668 685,22 CZK.

Rodinné centrum BUDULÍNEK
Dne 31. května v rámci „Dne dětí“ zhlédly děti z Budulínku spolu s prvním stupněm české ZŠ dětmi z MŠ v Dělnickém domě pohádku, kterou pro
ně připravili herci Těšínského divadla.

Dne 1. června se zúčastnily děti z Rodinného centra Budulínek spolu
s dětmi ZŠ a MŠ Dětských radovánek pořádaných v areálu ZŠ. Za své vystoupení sklidily velký potlesk.
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Dětské radovánky

Rodinné centrum BUDULÍNEK oslavilo rok svého trvání. Oslava se konala 23. srpna v areálu RESTAURACE NA CÍSAŘSTVÍ. Program byl pestrý
a užili si ho nejen děti, ale i rodiče.

Pozvaní klauni se uměli o zábavu postarat
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JUNÁK
V současné době má hornosušský JUNÁK sedmdesát členů a je rozdělen do čtyř skupin. Jedním z vedoucích je pan Jan Michalčík, který skautingem žije a veškerý svůj volný čas věnuje práci s dětmi. Skautingu se
věnuje od mládí a už ve svých šestnácti letech zakládal havířovskou skautskou skupinu, tehdy pod pláštíkem Pionýra. V roce 2012 se stal „Srdcařem
roku“. Skauti se scházejí v „červené škole“.
PŘÍLOHY č.1, 35

Obecní knihovna Horní Suchá v roce 2013
Knihovna se nachází v centru obce na ulici Sportovní č.p. 227, v „červené budově“ bývalé polské školy. Pro veřejnost je otevřena 21 hodin týdně.
Pracují zde dvě knihovnice, Miluše Bulavová a Hana Kaperová. V knihovně
je uživatelům k dispozici kopírka a dva počítače s připojením k internetu. Je
používán automatizovaný knihovní systém Dawinci.
Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby čtenářské veřejnosti, včetně objednávání a rezervace knih, často je čtenáři využíván Mezivýpůjční systém knih. Při zajišťování těchto služeb knihovna spolupracuje
s Regionální knihovnou Karviná.
Ve fondu knihovny je k 31.12.2013 17 253 knih, z toho 2 916 polských. Přírůstek knih činil 829 knih a 93 dočasných dokumentů, z důvodu opotřebení
a zastaralosti bylo vyřazeno 1 286 knih. Knihovna má k dispozici 40 titulů
časopisů. Na nákup knihovního fondu v roce 2013 bylo vydáno 180 000 Kč.
Knihovnu navštěvuje 507 registrovaných čtenářů, z toho 146 dětí do 15
let. Bylo vypůjčeno 27 310 knih. Knihovna uspořádala 16 besed a 2 knihovnické lekce pro žáky české i polské školy. Velmi úspěšné bylo pasování
prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Do naší obce
zavítalo i Listování, což je cyklus scénického čtení, s představeními Myši patří do nebe Ivy Procházkové a Pachatelé dobrých skutků Miloše Kratochvíla.
Účinkovali Věra Hollá a Pavel Oubram. Děti polské školy se zúčastnily Regionální soutěže u příležitosti 80. výročí narození Koziołka Matołka.
V roce 2013 proběhla pravidelná revize knihovního fondu, knihovna se
zapojila do celostátního projektu Benchmarking knihoven a také byl koncem roku proveden průzkum spokojenosti uživatelů knihovny.
V tomto roce uběhlo 80 let od založení knihovny v Horní Suché.
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6. SPOLKY, SDRUŽENÍ, SPORT
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru MSK

Dne 27.7. přesně ve 13,00 hodin byla potřetí odstartována soutěž ve zdatnosti hasičů TFA Hornosušská věž, letos poprvé jako Memoriál Rudolfa Moldrzycha o pohár ředitele Hasičského záchranného sboru MSK. Soutěž se konala v areálu Průmyslové zóny František.
Zúčastnila se téměř čtyřicítka hasičů z těchto hasičských sborů: SDH
HORNÍ SUCHÁ, SDH VĚTŘKOVICE, SDH OSTRAVA, HZS ZLÍNSKÉHO
KRAJE, HZSP VÍTKOVICE, HZS MSK KARVINÁ, JSDH HAŤ, HZS MSK OSTRAVA PŘÍVOZ, SDH SALAŠ, SDH STRÁŽNICE, SDH KNĚŽPOLE, SDH STRAHOVICE, HZSP LETIŠTĚ MOŠNOV, SDH HULÍN, JSDH BABICE, HZS MSK
TŘINEC, SDH ŽIVOTICE, JSDH BOHUSLAVICE, SDH KARVINÁ PETŘVALD,
SDH STONAVA, SDH KARVINÁ HRANICE, SDH PETŘVALD, SDH RUDICE,
HZSP DEZA VAL. MEZIŘÍČÍ, JSDH DLOUHÁ LOUČKA, SDH VELKÉ NĚMČICE, SDH OSTRAVA MUGLINOV, SDH HRANICE, SDH ŽIDENICE BRNO.
Úplná hasičská výstroj a výzbroj jako při skutečném hasičském zásahu
a extremně vysoká teplota dosahující až 30°C kladla na soutěžící vysoké fyzické nároky. K nejtěžším úkolům patřil závěrečný běh do nejvyššího patra
věže skipu 83.3 m vysoké, kdy museli soutěžící vyběhnout téměř 400 schodů.
Mnozí si určitě sáhli na dno svých sil.
Závěrečné slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo v areálu hasičské zbrojnice za přítomnosti starosty obce Ing. Jana Lipnera. První místo
ve skupině A (tj. do 35 let) obsadil Martin Koliba z HZSP LETIŠTĚ MOŠNOV
a ve skupině B (tj. od 35let) Josef Palát z HZSP DEZA VAL. MEZIŘÍČÍ.

Soutěžící se seznamují s podmínkami soutěže
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Velitel SDH pan Rostislav Krhovjak u cíle na skipu

Na skipu - konečná

Vyhodnocení a loučení. Zleva starosta obce Ing Lipner, vpravo velitel p. Krhovjak

Další – Fotogalerie na CD: „Hornosušská věž“
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110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Horní Suché

V sobotu 24. srpna probíhaly oslavy už od dopoledních hodin. Začaly
v 9,00 hodin slavnostní schůzí v Dělnickém domě. Po ukončení schůze byla
v areálu hasičské zbrojnice odhalena socha svatého Floriana, kterou hasičskému sboru při této příležitosti věnovala obec. Od 15,00 hodin pak v areálu zbrojnice pokračoval program výstavkou historické i moderní techniky
a ukázkami záchranných akcí, např. vyprošťování raněného z havarovaného vozu, hašení hořícího auta, lezecká skupina předvedla zásah na laně.
Od 19,00 hodin pokračoval zábavný program v Dělnickém domě.
Oslav se zúčastnily hasičské sbory z Ostravy, Albrechtic, Doubravy a družebního města Lubomie.
Během celého roku se výjezdová jednotka SDH Horní Suchá odborně
vzdělávala na periodických školeních. Velitelé byli proškoleni ve středisku
Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích. Strojníci byli poučeni odborným technikem jak udržovat techniku na stanici HZS Karviná a rovněž prošli centrem bezpečné jízdy, kde se prakticky seznámili s jízdou ve smyku.
Rovněž byla jednotka proškolena z bezpečnosti práce v místní požární zbrojnici velitelem jednotky. Členové požárních hlídek, kteří vykonávají dozor při
kulturních akcích v Dělnickém domě, byli proškoleni Ing. Latečkovou.

Zásah na laně

Vyprošťování z havarovaného vozu

Další – Fotogalerie na CD: „110 let Sboru dobrovolných hasičů“
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Seznam výjezdů JSDH Horní Suchá za rok 2013
Požár
12
Odstrnění a řezaní stromů po silném větru 3
Čerpání vody ze sklepa
2
Planý poplách
1
Celkem výjezdů
18
Námětová cvičení

3

Udržba techniky
Stravený čas u výjezdu
Ujetých km
Přečerpáno vody

50 hod.
29 hod.
681 km
25 000 litrů

Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů

V sobotu 26.10. dopoledne se v Dělnickém domě konalo shromáždění
představitelů sborů dobrovolných hasičů. Setkání se účastnili zástupci
sborů z celého kraje, za obec byl přítomen místostarosta pan Josef Žerdík.
Byla hodnocena činnost jednotlivých sborů, vyhodnocena akce „Daruj
krev s dobrovolnými hasiči“ a „Okresní kolo hry Plamen 2013“, jednotlivcům byly předány diplomy.

Další – Fotogalerie na CD: „110 let Sboru dobrovolných hasičů“
Příloha č. 3
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHOVU POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Dne 9. 11. se v sále TJ DEPOS v Horní Suché uskutečnilo „Vyhodnocení závodní sezóny pásma SEVER“. Rovněž zde byli vystaveni nejlepší holubi severní Moravy. Proč se akce konala v Horní Suché, když garantem výstavy byla
ZO CHPH Těrlicko s předsedou Jindřichem Swaczynou v čele? Není možné
uspořádat každý rok a všude takovou výstavu. Kromě financí o tom rozhodují i prostory vhodné pro takovou akci. A ty těrlická organizace nemá. Má
ale velmi aktivní členy, kteří se akce ujali a vložili do ní velký kus záslužné
organizační práce. Akci zvládli na výbornou. Za to patří Základní organizaci
chovatelů poštovních holubů Těrlicko upřímný dík. S organizací samozřejmě
pomáhala ZO CHPH Horní Suchá, kterou vede pan Josef Konopka.
Pan Konopka se „holubářství“ věnuje od svých šestnácti let. Má známé holubáře po celém světě a dokonce dostal nabídku, aby dělal přednášky o chovu
holubů v Thaiwanu. Bohužel, překážkou byla neznalost anglického jazyka.
V současné době mu dělá starost malý zájem mladých lidí o tento sport. Byl by
rád, kdyby přibylo zájemců, kteří by pokračovali v jeho šlépějích.
Z významných osobností nejen u nás, ale i ve světě, se akce zúčastnil pan
Vítězslav Mácha z Krmelína, který se stal několikrát mistrem republiky v soutěžích poštovních holubů a reprezentoval ČR na holubářských olympiádách.
Kromě toho je znám i jako vítěz v řecko-římském zápase na olympiádě v Mnichově v roce 1972.
Z nejmladších chovatelů se zúčastnil teprve třicetiletý pan Lukáš Baron
z Českého Těšína, který se holubářství věnuje od svých osmi let. Je velmi úspěšným chovatelem, pětkrát se stal mistrem v chovu mladých holubů a dvakrát
mistrem středních a krátkých tratí v období 2012-2013.
MORAVSKO - SLEZSKÉ PÁSMO má v současné době 500 chovatelů. Holubi našich chovatelů reprezentovali ČR na holubářských olympiádách v Jihoafrické republice, Polsku, na Slovensku atd. Vždy s vynikajícími úspěchy.
Spousta vítězných holubů byla prodána na Thaiwan a jinam do světa.
Holubi soutěží v různých disciplinách, jsou hodnoceni v letu na krátkých,
středních a dlouhých tratích, soutěží v disciplinách eso holub, výkon za rok.
Vyvrcholením dlouhých tratí je závod Brusel - Oostende, kde trať vzdušnou čarou přesahuje 1150 km. Za ideálního počasí je dobrý poštovní holub
schopen tuto trať zvládnout za jeden den. Je až neuvěřitelné, co může dokázat
tak maličký tvor.
Pásmo MORAVA – SEVER má pět oblastních sdružení. Jsou to: OS Karviná
– Ostrava, OS Opava, OS Beskydy, OS Hlučín, OS Třinec.
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K největším vítězstvím našeho pásma patří první místo holubice číslo 090186-1667, která zvítězila v prvním ročníku katowického memoriálu s počtem
58 815 nasazených holubů. Chovatelem této holubice je pan Jindřich Swaczyna, nynější předseda moravsko- slezského a oblastního sdružení Karviná –
Ostrava. Tento memoriál se koná na památku kamarádů, kteří zahynuli při
zřícení výstavní haly v polských Katowicích v roce 2009, a to v den konání
akce „OGÓLNO POLSKA WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH“.

Předseda ZO CHPH Horní Suchá pan J. Konopka a pan L. Baron z Českého Těšína
– „Vyhodnocení závodní sezóny pásma SEVER“

Další – Fotogalerie na CD

65 let ZO CHPH

V letošním roce uplynulo 65 let od založení ZO CHPH Horní Suchá. Organizace byla založena na schůzi v restauraci u pana Pastuchy v lednu 1948.
Prvním předsedou se stal pan Piech. Díky zapisovateli panu Emanuelu Funiokovi víme, že spolek měl při ustanovení 10 členů a postupně se rozrostl
na 30 členů. Již v roce založení započala organizace s tréninky. Přeprava
probíhala po železnici z nádraží v Albrechticích nebo Stonavy. Nejznámějšími chovateli v tomto období byli Jindřich Siuda, Bohuslav Pavlas, Bedřich
Suchánek, Antonín Ulman, Karel Lipka a Alois Mokroš. ZO Horní Suchá
byla součástí Oblastního výcvikového střediska Karviná, které sdružovalo
cca 25 dalších ZO. V 60. letech, v době největšího rozkvětu, bylo registrováno přes 300 aktivních chovatelů. V této době probíhala přeprava holubů
vlastním zoobusem pro tři tisíce holubů, nebo zoobusem s vlekem pro šest
tisíc závodních poštovních holubů.
V letošním roce má hornosušská organizace 13 členů. Předsedou je |pan
Josef Konopka. Organizace je zaměřena hlavně na závodní a výstavní činnost poštovních holubů. V roce 2013 se organizace zúčastnila 23 závodů,
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které se započítávají do mistrovství oblasti SEVERU MORAVY, do MORAVY
jako celku a do mistrovství ČESKÉ REPUBLIKY.
Nejdelší tratě: Weimar – 515 Km, Gotta – 568 Km, Helmstedt – 580 Km,
Aschaffenburg – 670 Km, Koblenz – 780 Km, Nordhorm – 850 Km a tradiční
Oostende – 1150 Km. Měřeno vzdušnou čarou.
Zúčastnit se všech těchto soutěží na dlouhých tratích vyžaduje kus chovatelského umění. Členové hornosušské organizace jsou pravidelnými účastníky závodů a navíc mají velmi dobré výsledky.

KYNOLOGICKÝ KLUB HORNÍ SUCHÁ
V roce 2013 se uskutečnily tři akce:
Klubové závody o „Hornosušského agiliťáka“ - 16.6.2013
Dvojzkoušky Horní Suchá - 15.9.2013
Hornosušský „Haf a pac“ - 28.10.2013
Dne 16.6. se v areálu KK konaly neoficiální klubové závody agility, kterých se vedle začínajících sportovců účastní i ti, kteří už se svými psy soutěžili. Závodí se v různých výškových kategoriích odvislých od výšky psa. Ti
začínající si tady mohou vyzkoušet jednoduchou trať a překážky.
Hlavní náplní klubu je sportovní kynologie, kde se učí psi všestrannosti,
dále pak služební kynologie (příprava pro armádu, policii apod.).V poslední
době roste především u mládeže zájem o společenskou kynologii, tzv. agility.
Je to výcvik psů, u kterých nerozhoduje výška, původ, ba ani rasa.Tito psi
jsou nejdostupnější a méně nákladní, proto je toto zaměření žádané.
Kromě výcviku a kurzů se během roku pořádají vedle neoficiálních závodů i závody oficiální.
V letošním roce vedou výcviky Lucie Bartelová, Kateřina Glogarová a Nikol Schovancová, která se stala trenérem roku v anketě Kynolog roku 2012.

Klubové závody 16.6.2013
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Vyhlášení výsledků 16.6.2013

Dvojzkoušky Horní Suchá 15.9.2013

Haf a pac 28.10.2013
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
„Kouzlo Vánoc“ ZO ČZS

Výstava na téma „Kouzlo Vánoc“ Základní organizace č.16 Českého zahrádkářského svazu se konala v prostorách Restaurace Na Císařství od pátku 13.12.
do neděle 15.12. Bylo to po dvou letech od roku 2010, kdy „Dům zahradkářů“
na Hornosušské ulici napadla dřevomorka a dům odkoupila obec. V letech 2011
a 2012 se proto nekonaly žádné výstavy v obci, ale zahrádkáři se účastnili okresních výstav v Karviné, krajských výstav v Ostravě, dále pak reprezentovali obec
v Olomouci na HORTIKOMPLEXU. Vystavovali výpěstky zeleniny, ovoce, květin.
Nyní po dvou letech využili možnost uspořádat výstavu Na Císařství. Bylo se
na co dívat. Kromě výtvorů dětí z obou mateřských škol upoutaly pozornost háčkované ozdoby paní Kubiatové, perníkové betlémy manželů Delongových, svícny paní Suchánkové a Malířové i voňavé vánoční trubičky, které upekla paní
Pilchová. Na přípravě výstavy se podíleli manželé Hluzákovi, manželé Kubelovi
a Hartmanovi, paní Markéta Kubiátová a příznivkyně zahrádkářů - paní Suchánková a paní Malířová.

Výstava Kouzlo Vánoc

Další – Fotogalerie na CD: „Kouzlo Vánoc“

Činnost ZO ČZS

- Dne 18.5.2013 se uskutečnil tématický zájezd „Katowice a okrasné zahrady v okolí“ Zúčastnilo se 40 zahrádkářů a jejich příznivců, kteří mohli
čerpat nové zkušeností a poznatky od polských „dzialkowcow“.
Účast na výstavách:
- Okrasní výstava „Zahrada 2013“ - 20.- 21.9.2013, areál zahrádkářů
Územní rady Karviná
- Krajská výstava „Život na zahradě - 27.- 29.9.2013, Ostrava, Černá Louka
- Expozice ZO ČZS č.16 Horní Suchá - Ukázka dovednosti zahrádkářů, občanů -příznivců,dětí mateřských a základních škol
- „Kouzlo Vánoc " - 13.-15.12.2013, Restaurace Na Císařství, Horní Suchá
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KHD DF
HAVÍŘSKÝ BÁL – 7.2.2013

Tradičně v Dělnickém domě a tradičně v 15,00 hod. byl slavnostně zahájen předsedou KHD Dolu František panem Romanem Konopkou „Havířský bál“. K tradici rovněž patří vynikající výrobky, které připravuje
skupina žen v čele s paní Aničkou Sztalmachovou a paní Eliškou Dzienglowiczovou. Koláčky, zákusky, ale i jednohubky a chléb s ovarem patří
k vyhledávaným „delikatesám“.
K tanci hrál i zpíval pan Ryba, člen KHD. O veselou náladu se postaral
i bar, ve kterém vždy „vládnou“ manželé Pawlasovi.
Rovněž tombola byla letos pestrá. Všichni výherci byli spokojeni, ať si
odnášeli skleněné prasátko pro štěstí, nebo poukaz na půjčení vozu firmy
Hyundai na dobu pěti dnů a k tomu s plnou nádrží.

Předseda KHD Roman Konopka

Další – Fotogalerie na CD: „Havířský bál“
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V DOMEČKU SE NATÁČELO….

„ Domeček“ se opět těšil zájmu médií… Po loňském natáčení televize Polar
pro pořad „Sběratelé“, ve kterém byl hlavním protagonistou pan Jaroslav
Pawlas a jeho sbírka předmětů a obrazů souvisejících s hornictvím a zdobící
stěny „domečku“- Klubu hornických důchodců v Horní Suché, se 2. března
s členy KHD tentokrát sešel mladý začínající režisér David Vigner .Pan Vigner
končí studium FAMkU a pro své klauzurní cvičení si vybral téma související s jeho rodným krajem a městem Havířovem, a to „přátelství mezi horníky“. Po domluvě s předsedou KHD panem Romanem Konopkou se na začátku
března dala dohromady skupina, kterou tvořili bývalí havíři Dolu FrantišekJaroslav Pawlas, Ladislav Lukšík a Jan Kočvara a tři bývalí havíři z Dolu
Dukla. Snímky pro dokument se natáčely ve skanzenu bývalého Dolu Michal
v Michálkovicích, v hornickém muzeu na Landeku u Ostravy a v areálu bývalého Dolu František v Horní Suché, dnes sloužícího jako průmyslová zóna.
Režisér Vigner chce na tomto dokumentu dále pracovat a vytvořit z něho celovečerní film, který by byl promítán v roce 2015 v Havířově, kde se má v tomto
roce konat 19. setkání hornických a hutnických měst a obcí České republiky.

Hovoří režisér David Vigner

Další – Fotogalerie na CD: „V Domečku se natáčelo“
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Svátek matek v KHD

V domečku KHD „vládli“ muži… Tradiční oslava Dne matek, která
se konala 9. května v domečku Klubu hornických důchodců, měla opět
úspěch. Přípravy už probíhaly několik dnů před oslavou. Skupinka žen
pod vedením paní Aničky Sztalmachové a paní Elišky Dzienglowiczové
napekla „vyhlášené“ koláče a zákusky, navařila vynikající guláš a další
dobroty, ale obsluhu už zajistili velmi ochotně muži. Předseda klubu pan
Roman Konopka přivítal každou ženu karafiátem.
Velmi pěkné vystoupení připravily paní učitelky s dětmi z české i polské
mateřské školy. Jejich písničky, básničky i tanec potěšil každou maminku,
babičku, ženu. Příjemné počasí umožnilo, že se prostranství před domečkem změnilo v taneční parket. Dobrá nálada, hudba, tanec a domácí kuchyně – to je typické pro všechna setkání v „domečku“.

Předseda KHD Roman Konopka blahopřeje
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Soutěž v bowlingu

Klub hornických důchodců se zúčastnil 25. května v „Bowling baru“
na ulici Centrum „přátelského utkání v bowlingu“. K této soutěži „O PUTOVNÍ POHÁR“ vyzval Kroužek krojovaných horníků Dolu František sedm dalších hornických organizací. I když podle vyjádření účastníků tohoto „klání“
nikomu nešlo o vavříny, přesto naši soutěžící před akcí pořádali „tréninkový camp“ a poctivě se připravovali. Po velkém boji bylo pořadí následující:
1. místo obhájil KKH Důl Gabriela, 2. místo KKH Důl Armáda, čestné 3.
místo organizátoři soutěže - KKH Důl František, pak následoval KKH Stonava, KKH Barbora, 6. místo obsadil KHD DF, pak hosté a na posledním místě
Sedliště Rozkvět. 2. ročník bude pořádat letošní vítěz - KKH Gabriela. Pohár
nakonec získá to družstvo, které zvítězí třikrát za sebou. Kromě adrenalinu
ze hry všichni zažili spoustu legrace a vychutnali si setkání s přáteli….
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Smažení vaječiny

Tradiční akce - smažení vaječiny - se konala 6.června v „domečku“
KHD. První účastníci se scházeli před 14 hodinou. Nejprve se podávala
káva a kdo chtěl, mohl si k ní vybrat z několika druhů zákusků. Zájemci
si mohli koupit čerstvě vyuzenou klobásu, která chutnala i velkým labužníkům.
Chléb s vaječinou, což byla hlavní delikatesa dne, dostal každý účastník. Na rozdíl od loňského roku, kdy se smaženice připravovala z 360
vajec, byla letos „jenom“ z 282. Přece jen letošní studené „aprílové“ počasí neumožnilo každému se zúčastnit. V příjemném prostředí „domečku“
bylo však nejen teplo, ale i veselo, a kdo potřeboval ještě více rozproudit
krev, mohl si při známých melodiích zatančit.

Další – Fotogalerie na CD: „Smažení vaječiny“

Letní slavnost

LETNÍ SLAVNOST spojená s oslavou 50. výročí založení Klubu hornických důchodců Dolu František, se konala 11. července. Přípravy probíhaly už dlouho před tím. K této příležitosti nechal předseda KHD pan Roman Konopka vytisknout publikaci dokumentující padesátiletou historii
klubu. Několik dnů předem se pekly koláče, zákusky, připravovalo se
maso.
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Sešlo se 144 účastníků. V úvodu předseda přivítal hosty, místostarostu pana Josefa Žerdíka s manželkou, zástupce KKH ze Stonavy v čele
s předsedou Ladislavem Kajzarem, novináře pana Břozu s manželkou,
reprezentačního hokejového brankáře ČSSR pana Josefa Mikoláše.
Za KKH DF se zúčastnil pan Buchta s manželkou. Dále přivítal všechny
členy a poděkoval výboru a těm, kteří se podílejí na přípravě a realizaci
akcí, zájezdů a rekreací. Zvlášť poděkoval „děvčatům“, která připravují
všechny ty kulinářské lahůdky, bez kterých by byl úspěch akcí ani ne
poloviční. Při organizaci těchto akcí je jeho pravou rukou paní Anička
Sztalmachová, která dovede zařídit i nemožné. Pak předseda stručně
připomněl historii KHD a myšlenku, která založení klubu podnítila, a to
kamarádské a mezilidské vztahy, jež jsou v hornictví silnější a mnohdy
i životně důležitější než v jiných povoláních, a proto nemohou být zpřetrhány ani odchodem do důchodu. Poté byla slavnostně pokřtěna velmi
zdařilá publikace KHD DF. Nakonec převzal Roman Konopka z rukou
správce „domečku“ pana Jaroslava Pawlase „hornickou kůži“ k 50. výročí klubu“ s poděkováním všem členům a zvlášť děvčatům v kuchyňce,
kterou pan Pawlas a kronikářka paní Daniela Pawlasová pro tuto příležitost vyrobili. Dále už následovala jako vždy příjemná zábava se zpěvem, tancem a výborným jídlem. Vyšlo úplně všechno, dokonce i počasí,
které je v poslední době víc než vrtkavé.

Řezbáři opět v Horní Suché...

V pondělí 22. července byl zahájen v areálu u Klubu hornických důchodců 3. řezbářský plenér s názvem „Vtiskni stromu duši“. Měl opět
mezinárodní účast. Pozvání přijal Janusz Wędzicha z Polska a Martin Kalman ze Slovenska. Z Vřesiny u Hlučína přijel Ing. Igor Kučera
a z Havířova Mgr. Čestmír Slíva. Témata byla zadána a pak už mohli
návštěvníci plenéru pět dnů sledovat, jak se z mohutných kmenů „rodí“
postavy horníků, myslivec a sv. Florian. Počasí bylo přímo ideální, a tak
nic nebránilo tomu, aby v pátek při slavnostním zakončení plenéru byly
sochy předány. Havíř se sbíječkou a odpočívající havíř u piva zůstávají
v areálu KHD, myslivec bude umístěn před Dělnickým domem a svatého
Floriana předal starosta obce Ing. Jan Lipner hornosušskému Sboru
dobrovolných hasičů k jejich 110. výročí. Bude umístěn v areálu u hasičské zbrojnice. Kromě práce řezbářů mohli návštěvníci, kterých bylo přes
dvě stě, zhlédnout výstavu rukodělných prací členů KHD. Vedle obrazů
byly vystaveny výrobky ze dřeva, moduritu i hlíny, práce háčkované,
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vyšívané i patchwork. Celý tento náročný týden, který vedle uměleckých
zážitků nabízel i „prožitky gastronomické“, potvrzuje motto výstavy, že
naši SENIOŘI z Horní Suché jsou STÁLE AKTIVNÍ...

Další – Fotogalerie na CD: „Řezbářský plenér“
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Druhé natáčení…

V úterý 6. srpna se opět setkal režisér David Vigner v „domečku“ KHD
se skupinou hornických důchodců v čele s předsedou KHD Romanem Konopkou a správcem „domečku“ Jaroslavem Pawlasem. Natáčel další záběry pro svůj dokument o hornících, tentokrát přímo v sále „domečku“. Při
prvním setkání v březnu se natáčelo ve skanzenu bývalého Dolu Michal,
v hornickém muzeu na Landeku a v areálu bývalého Dolu František. Při
druhém natáčení, kdy bývalí horníci odpovídali na otázky zaměřené na jejich vztah k hornictví, vyhovoval režisérovi právě interiér „domečku“, který svou výzdobou je takovým „malým havířským muzeem“. Dokument
má být rozšířen na celovečerní film, jenž bude promítán v Havířově v roce
2015 při setkání zástupců hornických a hutnických měst a obcí.
Po natáčení si „filmaři“ pochutnali na guláši, na který se už moc těšili,
a pak už se nezávazně diskutovalo o filmu, havířině a aktivitách KHD.
Bylo to pro všechny příjemné odpoledne…

Den horníků a jubilantů

Tradice je tradice a bylo by smutné, kdyby se například zapomnělo
na ty, kteří jsou po staletí spjati s náročným řemeslem v černoúhelné pánvi na Karvinsku.
Proto se sešli ve čtvrtek 5.9. v Dělnickém domě v Horní Suché členové
Klubu hornických důchodců Dolu František a pozvaní hosté k tradičním
oslavám „Dne horníků“.
Slavnostní část zahájil předseda KHD pan Roman Konopka přivítáním
všech zúčastněných. Z hostů přijali pozvání starosta obce Ing. Jan Lipner,
PaedDr. Milada Halíková, členové KHD Dolu Dukla, pan Karel Bajtek předseda Koordinačního výboru důchodců OKD a Ing. Jaroslav Minka
z Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Poté předseda uvedl Ženský
pěvecký sbor Šárka, jenž svůj program zahájil hornickou hymnou. Po havířských písničkách, které si mnozí zazpívali se sborem, pokračoval předseda KHD ve svém projevu. Připomněl těžkou práci horníků a důležitost
kamarádství a spolupráce všech, kteří byli spjati s těžbou „černého zlata“,
ať pracovali v dole nebo na povrchu. Zdůraznil, že přestože Důl František
už neexistuje, musí být tradice oslav dál zachována.
Na jeho slova navázal starosta Ing. Lipner. Podtrhl skutečnost, že stejně
jako dával kdysi Důl František práci stovkám horníků, nyní v areálu bývalého dolu vznikla rozsáhlá průmyslová zóna, kde opět nacházejí četné
pracovní příležitosti nejen občané Horní Suché.
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Stalo se už tradicí, že součástí těchto hornických oslav je i blahopřání
těm členům KHD, jež během roku oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny. Letos bylo z celkového počtu 152 zúčastněných 70 oslavenců.
Po slavnostní části následovala volná zábava, příjemně podbarvená
známými populárními melodiemi, které mnohé účastníky vtáhly na parket. Jako z každého setkání členů klubu si mnozí odnášeli koláčky nebo
zákusky, připravené skupinkou ochotných kuchařek z „domečku“.
A tak všichni odcházeli spokojeni a dobře naladěni s příslibem účasti
na další akci, kterou bude „ Loučení s létem“.

Paní Kristýna Grossmannová a pan Jan Wenglorz u pokladny

Sbor Šárka

Další – Fotogalerie na CD: „Den horníků a jubilantů“
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Loučení s létem

Ve čtvrtek 26.9. se v „Domečku“ KHD symbolicky rozloučili členové klubu s létem. Bylo to sice jen pár dnů po kalendářním konci léta, ale podzim
dal jasně najevo, že je tady. Počasí ovlivnilo návštěvnost, sešlo se méně členů
než při jiných akcích. Nebylo možné ani využít oblíbený altán. Přesto zábava plynula jako vždy velmi příjemně. Kromě hudby, kterou zajistil jako
vždy pan Ryba, se točilo kolo štěstí, a kdo štěstí neměl, mohl sledovat video
z posledního řezbářského plenéru a prezentaci fotek z minulých akcí.
Mezi hosty, kteří přijali pozvání, byl starosta obce Ing. Jan Lipner, Ing. Jaroslav Minka z Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a pan Milan Machálek, předseda Kroužku krojovaných horníků Dolu František .
Další dvě poslední akce, na které předseda pan Roman Konopka všechny
pozval, budou „Vinobraní“ a „Svátek sv. Barbory“. Pro všechny zúčastněné
to bylo příjemně strávené odpoledne.

Obsluhující členky KHD

Předseda KKH pan M.Machálek a správce „Domečku“ pan Jaroslav Pawlas

Další – Fotogalerie na CD: „ Loučení s létem“
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Vinobraní v KHD

...Víno, ženy a zpěv.... takové bylo letošní VINOBRANÍ v „Domečku“ Klubu
hornických důchodců dne 24.10. Moravské vínečko bylo lahodné, ženy krásné
a samozřejmě došlo i na zpěv. A co bylo na letošní akci mimořádné? Z nejmenované olomoucké spořitelny přijela se svým vedoucím skupinka krásných
mladých poradkyň, která se v rámci projektu pomoci neziskovým organizacím postarala nejen o stylovou výzdobu sálu, ale zajistila i „vzornou“ obsluhu
a druhý den po akci i úklid celého „domečku“. A tak „mládí“ přispělo k neopakovatelné atmosféře, ale taky k tomu, že se tentokrát mohly bavit i „kuchařinky“, které jindy tráví spoustu času v kuchyni před akcí, ale samozřejmě
i během akce samotné. K vínu členky klubu napekly slané pečivo, „Domečkem“ se linula vůně pleskanic a uzených klobás a pro milovníky sladkostí byly
ke kávě i zákusky. Jako vždy si mohl každý vybrat podle chuti.
V závěru VINOBRANÍ se nejen tančilo, ale s „naším muzikantem“ panem
Rybou pak zpíval celý sál. „Olomoučáci“ se nestačili divit, jak se umí bavit
naši senioři... Navíc byla tato veselice „okořeněna“ maďarskými produkty
firmy “ERLI“, které přišly nabídnout její zaměstnankyně.
A tak odcházeli spokojeni a s dobrou náladou jak hosté - starosta obce
Ing. Jan Lipner, předseda Kroužku krojovaných horníků obce Stonava pan
Ladislav Kajzar a dopisovatel týdeníku Horník pan Jaroslav Břoza, tak
i ostatní návštěvníci.

Předseda KHD DF pan Roman Konopka

Paní Milena Tvardíková, paní Jana Konopková, předseda R. Konopka
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„Pomocnice“ z ČS Olomouc

Další – Fotogalerie na CD: „Vinobraní“

KHD slavil sv. Barboru

Ve čtvrtek 5.12. oslavili v Dělnickém domě v Horní Suché členové Klubu
hornických důchodců svátek sv. Barbory, patronky horníků. Po slavnostní
hornické hymně přivítal všechny přítomné předseda KHD pan Roman Konopka, který kromě přání krásných svátků pozval všechny na tradiční HAVÍŘSKÝ BÁL, který se bude konat 6.2.2014 opět v Dělnickém domě. Účast
byla tentokrát hojná, dostavilo se téměř 150 účastníků. Jako hosté se zúčastnili pan Josef Žerdík, místostarosta naší obce, početná delegace z „Klubu
seniora“ z polského Jastrzębia, pan Karel Bajtek, předseda Koordinačního
výboru důchodců OKD, pan Milan Šlachta, člen výboru KPHM v Havířově,
Mgr. Václav Studnický, Ing. Jaroslav Minka, člen KPHM v Ostravě, dále členové KKH Dolu František, členové KKH ze Stonavy a pan Adam Lipowský,
předseda Klubu důchodců ve Střítěži, který se dostavil s manželkou a členy
klubu. Důstojnost této oslavy podtrhly i slavnostní hornické uniformy, kterých nebylo málo. I celá polská delegace přijela v hornických uniformách.
Setkání bylo velmi přátelské a veselé, neboť členové jednotlivých organizací
se znají a navzájem si návštěvy při různých významných příležitostech opětují. Bylo to tak trochu i předvánoční loučení se starým rokem, jak ve svém
veršovaném projevu „Vánoční loučení havířů“ přednesl Ing. Minka......
Na stromek už se svíčky věší,
už jen pozdravy pro pěší
a vzpomínka na havířský skok!
Už přichází Permoníka duch,
v novém roce opět „ZDAŘ BŮH“ !
165

Vlevo předseda R. Konopka, vpravo místostarosta J Žerdík

Sál byl plný

Losování tomboly

Další – Fotogalerie na CD: „Svátek sv. Barbory“
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Třetí setkání s režisérem Vignerem v KHD

V pátek 27.12. se v „Domečku“ KHD sešel mladý režisér David Vigner, havířovský rodák, s členy KHD a především s těmi, kteří se dvakrát
účastnili natáčení dokumentu o životě havířů. Tentokrát se nenatáčelo,
ale na přátelském svátečním posezení promítl režisér tři své studentské
práce. Dvě z nich dokumentují život havířských důchodců a vystupuje
v nich skupina našich členů. Dokument bude doplněn dalšími výpověďmi a dalšími osudy horníků. Vytvoří tak celovečerní film, který bude
mít premiéru v roce 2015 v Havířově na setkání představitelů hornických a hutnických měst. Režisér si úmyslně vybral dokumentární tvorbu, protože podle něj je nejpřesvědčivější a nejvíce se hodí k jeho záměru
podat dalším generacím určité svědectví o této době. Svým způsobem se
chce tímto dílem také rozloučit s rodným krajem.
Na závěr předal režisér předsedovi KHD panu Romanu Konopkovi
DVD s pracovní verzí dokumentu. O tom, že toto téma režiséra Vignera
přitahuje a že se nad ním zamýšlí , svědčí text na obalu DVD: „Já jsem
horník, kdo je víc,“památná věta, která ve své době budila respekt. Dnes
je hornictví na Ostravsku v troskách. Hornický průmysl končí a mnoho
rodin přichází o zdroj obživy. Lidé postupně opouštějí hornická města,
která se proměňují v „měsíční krajiny“... Jaká je budoucnost statisíců
lidí, pracujících v hornickém průmyslu?...

Režisér Vigner
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Vlevo místostarosta J.Žerdík

Další – Fotogalerie na CD: „Třetí setkání s režisérem Vignerem“
Přílohy č. 19, 27

KROUŽEK KROJOVANÝCH HORNÍKŮ DOLU FRANTIŠEK

Kroužek uspořádl bowlingový turnaj o pohár Dolu František. V Bukovci, nejvýchodnější obci naší republiky, se členové na pozvání starostky zúčastnili mezinárodní soutěže v ručním kosení luk. U příležitosti osvobození obce od německých okupantů se zúčastnili pietního aktu v Parku
hrdinů. Také byli přítomni uctění 69. výročí životické tragédie . Dále se
zúčastnili tradičního Havířova v květech. Mimořádnou akcí v roce 2013
bylo Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu v Karviné a poté Mezinárodní setkání hornických měst a obcí v Košicích, kterého se zúčastnil
i starosta Ing. Jan Lipner. V září proběhlo na Kladně setkání hornických
spolků České republiky. Členové se účastnili oslavy Dne horníků KHD DF
a dalších pietních akcí vázaných k této oslavě. Kroužek navázal spolupráci
s polským klubem z Dolu Marcel, který navštívili a na oplátku polští krojovaní horníci navštívili tradiční Zahradní slavnost KKH DF. Během prosince se členové účastnili oslav sv. Barbory v našem regionu a navíc i v obci
Bukovec, kde se stali nedílnou součástí této slavnosti, neboť v dřívějších
dobách mnoho mužů této obce pracovalo v dolech kolem Karviné, a tudíž
je toto přátelství podloženo i pracovním kamarádstvím.
PŘÍLOHA č.33
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ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR ŠÁRKA
Sbor ŠÁRKA pod taktovkou dirigentky Dagmar Heroutové a s kytaristou Jardou Holešem absolvoval v roce 2013 jedenáct vystoupení.
I když se tento počet nedá srovnat s počtem vystoupení v roce 2012,
kdy jen adventních koncertů byl stejný počet, přesto to byl rok úspěšný.
V sobotu 13.4. vystupoval sbor jako host na koncertě k 100. výročí
sborového zpěvu v Horní Suché. Dne 13.5. potěšil babičky, ale i přítomné dědečky kyticí písní ke Dni matek v penzionu Luna v Havířově Šumbarku, kde si sbor přišlo poslechnout celkem 60 klientů. V příjemném
prostředí Městské knihovny Havířov zpívala „ŠÁRKA“ na vernisáži obrazů.
Asi 120 hostů, přítomných na oslavě Dne horníků v Dělnickém domě
dne 5.9., si kromě hornické hymny spolu s „ŠÁRKOU“ zazpívalo staré
hornické písně.
Pro přípravu na adventní koncerty je pro sbor velmi důležité soustředění, které se konalo tentokrát na Morávce ve dnech 5. – 6. 10.
Velmi milé a přitom inspirativní bylo pozvání na velkou kulturní
akci do Stonavy dne 27.10. s názvem „SPOTKANIE S FOLKLOREM“ ,
s podtitulem „SLEZSKÉ TRADICE NA OBOU STRANÁCH HRANICE“.
Dále následovala šňůra adventních koncertů. Dne 4.12. zpíval sbor
v Lázních Darkov, 8.12. v evangelickém kostele v Prostřední Suché,
13.12. v prostorách nemocnice v Havířově, 17.12. zpestřil svým vystoupením setkání asi 80ti členů SPCCH, které se konalo v Dělnickém domě.
Pravou předvánoční atmosféru vytvořilo prostředí kostela Dona Boska
v Havířově Šumbarku, kde si sbor vyslechlo 20.12. asi 100 návštěvníků. Poslední a velmi milé vystoupení v rámci vánočních koncertů bylo
už v novém roce dne 5.1. 2014 v petřvaldském kostele sv. Jindřicha.
Na všech vystoupeních reprezentovala ŠÁRKA Horní Suchou.
Jednou z nejhezčích akcí bylo vystoupení ve STONAVĚ.
Ženský pěvecký sbor ŠÁRKA vystupoval v neděli 27.10. ve Stonavě
na kulturní akci SPOTKANIE S FOLKLOREM. Akce měla podtitul SLEZSKÉ TRADICE PO OBOU STRANÁCH HRANICE.
Soubor „Dziecka ze Stonawy“zahájil setkání velmi působivým vystoupením, ve kterém tančily a zpívaly vedle maminek s těmi nejmenšími dětmi i starší děti a mládež. Pak se vystřídaly chór „ECHO“ a SYRYNICZKI ze Syrynie (Polsko) a chór STONAWA , který vystoupení sborů
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zakončil. Diváci se mohli seznámit prostřednictvím prezentací s historií
sborů ze Syrynie a Stonavy. Celý program moderoval Mgr. Prymus, ředitel ZŠ a MŠ s PJV v Horní Suché.
„ŠÁRKA“ zazpívala lidové písně z Moravy i Slezska, jako poslední
polskou Hej, koło Cieszyna. Setkání bylo velmi milé a inspirativní.

Stonava – „Spotkanie s folklorem“

Vystoupení v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě

Další – Fotogalerie na CD
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MS PZKO
PLES PZKO – 19.1.2013

Druhým plesem v obci, konaným ve stejných prostorách jako ples obecní,
byl ples PZKO. Zahájil ho pan Bronislav Zyder, předseda MS PZKO. Stejně
jako na předchozím plese předvedli i tady svá taneční vystoupení Suszanie.
Polonézu, kterou Suszanie tradičně zahajovali ples, s nimi tančila většina sálu. K tanci hrála skupina Rytmus. Večeři i zákusky připravili členové
PZKO. Den před plesem pomáhali v kuchyni i muži. Pánové Faja a Buchta
se zaměřili na masité výrobky a výsledek byl opravdu vynikající. Hudba,
očerstvení a tombola - to vše přispělo k velmi příjemné atmosféře plesu.

Vystoupení souboru „Suszanie“

Další – Fotogalerie na CD: „Ples PZKO“

100 let sborového zpěvu v Horní Suché

V sobotu 13.dubna se konaly v Dělnickém domě důstojné oslavy stoletého
výročí sborového zpěvu v Horní Suché.
Jaké byly začátky sborového zpěvu v Horní Suché ?
Jen těžko bychom mohli hodnotit kulturní dění v obci, kdybychom neměli
možnost nahlédnout do starých kronik. Díky nim máme informace o různorodosti kulturně- společenských aktivit. A jednou z nich je právě sborový zpěv.
Zpočátku to nebyl zpěv přímo organizovaný, ale šlo o sborové zpívání při různých příležitostech. Počátky organizovaného sborového zpěvu jsou spojeny se
jménem řídícího učitele polské školy Wawrzyńca Fójcika, který na začátku 20.
století začal učit sborový zpěv. Dalším příznivcem byl pan učitel Karol Kokotek.
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V roce 1913 založil při polské škole smíšený pěvecký sbor, který byl první pěveckou organizací v obci.
Slibné začátky přerušila 1. světová válka.
Opravdový rozvoj sborového zpěvu započal teprve v roce 1918, kdy byl založen smíšený sbor LIRA, jehož dirigentem byl Jan Baron.To byl silný podnět k zakládání dalších pěveckých těles. V letech 1918 – 1938 působilo v Horní Suché 11
polských sborů. 2. světová válka bohužel ukončila jejich činnost.
V roce 1945 vznikl z aktivity členů předválečných sborů mužský sbor, jehož
dirigenty byli postupně Władysław Żurek, Adolf Żyła a Zygmunt Pietraszek.
Tento sbor vznikl spontánně a nebyl pod žádnou organizací, protože žádná zatím neexistovala. V roce 1947 vznikla v obci Místní organizace Polského kulturně-osvětového svazu a sbor přešel pod tuto organizaci. Sbor zpíval do roku
1970, kdy se spojil s mužským sborem z Prostřední Suché a přijal název SUCHA.
Dirigentem se stal Adolf Dzik, v roce 1987 ho vystřídal Eugeniusz Hawranek.
V obci byla také založena Místní skupina Svazu polské mládeže, na jejíž
výzvu vznikl mládežnický smíšený sbor, který pracoval do roku 1952.
V roce 1953 byly při MS PZKO založeny dva komorní sbory - mužský
zdvojený kvartet GAMA /zpíval do roku 2003/ a ženské zdvojené trio MELODIA /působilo do roku 1986/.
I když se nejedná o sbor, určitě stojí za pozornost založení tria, které vzniklo
v 50. letech při Kulturním domě ROH Dolu President Gottwald v Horní Suché .
Trio, které tvořily Vlasta Tvardíková, Anna Černíková a Alžběta Wojaczková,
pod vedením Ericha Pazdiory svou obec proslavilo v roce 1963 v Praze, kde se
zúčastnilo celostátní soutěže Lidové umělecké tvořivosti a obsadilo 1. místo.
Jako “absolutní jedničky” přivážejí do Horní Suché “zlatou medaili”.
V roce 1963 vznikl ženský pěvecký sbor Tecza, který dirigoval Otokar Matuszek a Janina Czaja-Urbaniec.
Koncem 80. let se sbory SUCHA a TECZA začaly potýkat s malou účastí
členů, proto začínají nacvičovat repertoár i vystupovat společně a v roce 1993
se spojují do jednoho smíšeného sboru pod názvem SUCHA, který ze začátku
dirigoval Otokar Matuszek, od roku 1999 sbor vede Anna Kiszka.
V roce 1969 vzniká při polské základní škole sbor ROBINSONKI /zdvojené
trio/, který v roce 1973 přechází pod MS PZKO.” Robinsonki” měly vynikající
úroveň, vyhrávaly v soutěžích, vystupovaly v rozhlase a televizi. Největší slávu sklidily pod vedením Henryka Sumery, zpěváka skupiny Bukanýři. Jako
sbor při MS PZKO vystupuje do roku 1980, pak přešel pod patronát kulturního
domu v Třinci, kde ještě působil do roku 1986.
V únoru roku 1971 se rodiče dětí ZDŠ v Horní Suché rozhodli založit ženský pěvecký sbor. Horní Suchá tedy zaznamenává kromě již velmi dlouho pů172

sobících polských sborů významný vznik českého tělesa. Právě na tom měla
velký podíl paní ředitelka Jiřina Urbanczyková a rovnněž tehdejší předseda
rodičovského sdružení pan Josef Jankovicz. Vedením sboru, který přijal název
“ŠÁRKA”, byla pověřena paní učitelka Anna Šiková. Během více než čtyřiceti
let si předaly taktovku tři dirigentky. Po paní Šikové nastoupila Dagmar Zineckerová a tu od roku 2003 vystřídala Dagmar Heroutová, která řídí sbor
i v současnosti. Sbor má za sebou bohatou historii, účastnil se řady soutěží,
přehlídek, festivalů, vystupoval při nejrůznějších událostech kulturních i společenských. V současné době zpívá na vernisážích, zpestřuje život seniorů v domovech, v klubech důchodců, každý rok pořádá šňůru adventních koncertů.
Dále v obci působí sbor a orchestr CÍRKVE BRATRSKÉ, který vede pan Tadeusz Danel a který letos bude slavit 94. výročí od svého založení.
Poslední a nejmladší je CHÓREK, který pracuje při MS PZKO a je vlastně
odnoží a pokračováním sboru SUCHA. Tuto dvanáctičlennou regionální skupinu vede Barbora Weiser.
Výčet všech pěveckých složek, které působily a působí v Horní Suché, je určitě úctyhodný, ale není stoprocentním vyjmenováním všech sborečků a souborů, které mají ve svém repertoáru vedle písní i tanec. V každém případě
tento výčet opravdu svědčí o obrovském uměleckém potenciálu obyvatel Horní
Suché, o jejich úctě k tradici a lásce k hudbě.

Foto: Sbor SUCHA s dirigentkou Annou Kiszka

Další– fotogalerie na CD: „100 let sborového zpěvu“
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Dne 6.prosince zemřela dlouholetá dirigentka smíšeného sboru
„SUCHA“ paní ANNA KISZKA.

Paní Anna Kiszka zemřela 6. prosince v Hornické nemocnici v Karviné.
Smíšený sbor ,,Sucha“ vedla od 1. března 1999. Předtím si doplnila dirigentské vzdělání na pětiletém studiu Dyrygentów Chórów Polonijnych v Koszalině v Polsku. Pod jejím vedením sbor dosáhl velmi dobré úrovně. Zvýšil
se počet sboristů a v roce 2003 dosáhl 40 členů. Jejím přičiněním začala
spolupráce se sbory v Polsku - Chórem Akademii Medycznej v Poznani, Towarzystwem Śpiewaczym ,,Lutnia” z Wieliczky a s mužským sborem ,,Harfa“ z Bielska Bialé. To je hlavní důvod častých vystoupení v Polsku. Kromě
toho sbor absolvuje mnohá vystoupení v ČR, nejvíce na akcích pořádaných
Hlavním výborem PZKO, ale účastní se také některých festivalů. Sbor ,,Sucha“ nejvíce spolupracuje se sborem ,,Stonava“, který Ania Kiszka vedla tři
roky ( 1998- 2001). Oba sbory společně vyjíždějí na vystoupení nebo i soutěže
do Polska . Jejich společné vystoupení v roce 2003 v katolicém kostele ve Stonavě se skladbou ,,Hymn III Tysiąclecia” je nominovalo do soutěže ,,Zło174

ty Jestem”- což je nejvyšší ocenění polské národností skupiny za kulturní
událost v daném roce. Za posledních deset let sbor ,,Sucha“ absolvoval 96
vysoupení. Od roku 2006 dodnes působí v rámci sboru kabaretní skupina.
U jejího zrodu také stála Ania Kiszka. Skupina má za sebou 43 vystoupení.

ZPiT Suszanie
Dne 18.května se setkali v Dělnickém domě bývalí a současní členové souboru Suzsanie se svými příznivci. Ještě před zahájením setkání, které bylo
jen takovou malou akcí před velkou listopadovou oslavou 60. výročí založení
tohoto souboru, si mohli všichni návštěvníci prohlédnout opravdu bohatou
výstavu fotografií a kronik, jež dokumentují celých 60 let trvání souboru.
Návštěvníci tady našli fotografie i kroniku z prvního roku založení souboru v roce 1953 a postupně si mohli dokumenty a kroniky z dalších let až
do letošního roku. Poslední kronika je obzvlášť pečlivě vedena. Její autorka, samotná vedoucí souboru paní Barbora Mračnová, je na ni velmi pyšná
a dělá ji s velkou láskou v době, který jí mezi nácviky zbývá. Všechny dokumenty vypovídají nejen o vysoké úrovni souboru, o jeho úspěších doma
i v zahraničí, ale zachycují i společné akce a významné události v životě jednotlivých členů.
Během večera pak Suzsanie několikrát vystoupili s programem, který letos předvedli na plesech.
Čas byl samozřejmě i na společné vzpomínky, zážitky i na tanec.

Výstava dokumentů, fotografií a kronik souboru Suszanie
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Z kroniky souboru „Suszanie“

Další– Fotogalerie na CD: Setkání členů souboru Suszanie

Vystoupení souboru Suszanie

Suszanie
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,,Suszanie” tańczą już 60 lat

To było prawdziwe święto. Dla zespołu, jego kapeli, byłych tancerzy
i ponad sześciusetosobowej widowni, która uczestniczyła w koncertach
przygotowanych z okazji 60. urodzin Jubilata.
Główna gala odbyła się w sobotę 9 listopada w Domu Robotniczym
w Suchej Górnej, tam też zawitała większość zaproszonych gości. Nie zabrakło wśród nich wójta gminy Jana Lipnera i jego zastępcy Josefa Žerdíka, przedstawicielki ZG PZKO Małgorzaty Rakowskiej, przedstawiciela
Folklorního sdružení CR Jiřího Jandy, dyrektora Domu Kultury ,,Metalowiec” w Bielsku-Białej Zygmunta Czernka i innych.
Niedzielny koncert na scenie Teatru w Czeskim Cieszynie był repryzą podyktowaną zainteresowaniem sprzed 5 lat, kiedy zespół obchodził
55-lecie działalności.
Osiemdziesięciu wykonawców w ponad dwugodzinnym programie dwukrotnie przedstawiło porywające widowisko folklorystyczne,
na które złożyły się wiązanki taneczne, obrazki sceniczne i piosenki.
Gościem zespołu- jubilata był współpracujący z nim dawniej, a dziś już
samodzielny ,,Chórek” oraz soliści Beata Czendlik- Šelová, Jolanta Bałon
i Tomasz Suchanek. Pierwszych emocji dostarczają utrwalone na taśmie
wspomnienia z występów, ale też z życia towarzyskiego zespołu, z tłem
przepięknej melodi z filmu ,,Pan Tadeusz”. To tylko zapowiedź tego, co
nastąpi. A potem polonez, symbol więzi narodowej, ale też przywiązania do tradycji i kultury. Słowo wiążące Wojciecha Kadłubca umiejętnie łączy historię z teraźniejszością. Siłę tradycji przekazują scenki taneczne przedstawiające życie na wsi. Umacnia je słowo- nasza gwara.
Już ich tytuły ,,Siano” i ,, Ze stodoły do młyna” mówią o treści. Bardzo
spontanicznie, nie szczędząc oklasków, reaguje widownia. Ta atmosfera towarzyszy kolejnym ośmiu wejściom zespołu, który zaprezentował
folklor laski, cieszyński, polski i wschodniosłowacki. W podobny sposób
przyjmuje publiczność występy solistów i ,,Chórku”. Szczególną sympatią cieszą się popisy byłych tancerzy. To przecież historia zespołu, ten
najcenniejszy klejnot, coś , co przeminęło , a jeszcze ciągle trwa. Nie
zapomnieli dawni tanczerze / pomimo niejednej siwej skroni/ tego tańczenia. Wiązanki taneczne ,,Tam w Karwinie”, ,,Od Łowicza” i tańce zachodnioczeskie przedstawili z dawną werwą.
Tak zawsze bywa, że osoby najważniejsze znajdują się podczas programu za sceną. To Barbara Mračna, kierowniczka zespołu, Janina Rzyman, jego poprzednia długoletnia kierowniczka i Ján Mračna, na barkach których spoczywało przygotowanie programu jubileuszowego.
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Nagrodziła ich na końcu widownia wyjątkowymi owacjami. Ale to tylko
mała nagroda za bezmiar pracy, z której mogą poczuć się w pełni usatysfakcjonowani.

Suszanie

Sprawozdanie z działalności ZPiT SUSZANIE za rok 2013

Cały rok 2013 przebiegał pod znakiem 60-tej rocznicy od założenia ZpiT
Suszanie, były bowiem zaplanowane i zrealizowane 3 imprezy jubileuszowe: 18.5.2013 Spotkanie towarzyskie z zabawą byłych i teraźniejszych
członków i sympatyków zespołu w sali Domu Robotniczego w Suchej Górnej oraz 9 i 10.11.2013 aż 2 koncerty całowieczorowe – pierwszy w Domu
Robotniczym w Suchej Górnej a drugi w Teatrze w Czeskim Cieszynie.
Majowa impreza miała charakter rozrywkowy – Suszanie wystąpili z najnowszym programem karnawałowym oraz z okazyjną scenką taneczną
w wykonaniu dziewcząt i tańcem żydowskim w wykonaniu chłopców, furorę zrobiła Graża Siwek prowadząc bardzą udaną aukcję przedmiotów
przywiezionych z wojaży, uczestnicy mieli okazję pooglądać wystawę zdjęć i kronik zespołu oraz zabawić się przy muzyce DJ Janusza Gawlasa
z Bielska-Białej. Natomiast uroczystości zaplanowane na listopad wymagały starannych przygotowań w ciągu całego roku, efektem były 2 myślę,
że bardzo udane koncerty z udziałem całego aktualnego składu zespołu,
3 grup byłych tancerzy oraz gościnnie Chórku i solistów Beaty Czendlik –
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Šelovej, Jolanty Bałon i Tomasza Suchanka.
Na sezon karnawałowy na początku roku zdążył zespół przygotować
dwuczęściowy program rozrywkowy a z nim występował na 11 balach
i balikach oraz na gminnym MDK w Suchej Górnej, między innymi
na Balu Gimnazjum w czeskocieszyńskiej Strzelnicy czy na słynnym Babskim Balu w Domu PZKO w Hawierzowie - Błędowicach. W sezonie „balowym” Suszanie wystąpili na jeszcze jednym prestiżowym balu – mianowicie na IX Balu Cieszyńskim w Domu Narodowym w Cieszynie, gdzie
pokazali nasz cieszyński i dolański folklor. I choć całoroczne przygotowania były ukierunkowane w stronę koncertów jubileuszowych, zespół nie
odmówił zaproszeń na kilka imprez i festiwali i wystąpił z programem
ludowym na koncercie z okazji 90-lecia Chóru Zaolzie dnia 27.4.2013 w
Domu Kultury w Orłowej – Lutyni, na 18 Maju nad Olzą dnia 5.5.2013
w parku Sanatorium Rehabilitacyjnego w Karwinie – Granicach, na Festynie Ogrodowym MK PZKO w Rychwałdzie dnia 15.6.2013 oraz na 2
prestiżowych festiwalach folklorystycznych – dnia 8.9.2013 na 23. MFF
„Lidový rok“ w Velké Bystřici na Hanej oraz dnia 15.9.2013 na 44. MFF
„Slezské dny“ w Łomnej Dolnej. Zwłaszcza zaproszenie na ten pierwszy
festiwal było wyróżnieniem dla zespołu, bo mógł przedstawić nasz region
wśród innych bardzo dobrych zespołów. Występy tam oceniało fachowe
jury i wg. jego oceny wypadliśmy bardzo dobrze (podobała się zwłaszcza
scenka taneczna „Ze stodoły do młyna“). We wrześniu było jeszcze jak
zawsze bardzo udane pod względem wyboru i uczestnictwa zespołów odbywające się w sali Domu Robotniczego „VII Fedrowanie z folklorem“ w
dniu 21.9.2013, w którym zespół tym razem nie występował, ale uczestniczył w dotwarzaniu tła podczas zagajenia i zakończenia, troszczył się
o zespoły w formie ich pilotów, zabezpieczał sprawy techniczne i pomagał
przy przygotowaniu sali. Ostatni występ w roku 2013 odbył się tradycyjnie w czasie przedświątecznym na Koncercie Świątecznym w trzynieckiej
Trisii dnia 14.12.2013, organizowanym ZpiT Olza wraz ZG PZKO, gdzie
zespół nietylko występował, ale też uczestniczył w Jarmarku Świątecznym, sprzedając wypieki domowej roboty. Ciekawostką w tym roku były
też aż 2 sesje fotograficzne – w pierwszej zrealizowanej w dniu 2.6.2013
robiliśmy zdjęcia jako podkład do nowego folderu i innych celów propagacyjnych (fotografowali Michał i Marian Weiserowie) a drugą zorganizowaliśmy na szybko na podstawie prośby Fundacji Braci Golec w dniu
22.9.2013. Fundacja chce wydać już czwarty album dokumentujący stroje
ludowe łuku karpackiego pod nazwą „Strój cieszyński” i członkowie zespołu w naszych strojach cieszyńskich posłużyli w tej sesji zdjęciowej w
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roli modeli. Był też niefolklorystyczny występ w wykonaniu suszańskich
chłopców na MDK naszego koła PZKO w Domu PZKO, chłopcy z zespołu
nie zapomnieli na dziewczyny podczas Śmiergustu na śniegu na początku kwietnia 2013. Kilku tancerzy oraz delegacja zespołu wzięła udział w
koncercie z okazji 30-lecia ZR Błędowice w DK Petra Bezrucza w Hawierzowie w dniu 30.11.2013 (z aktywnym udziałem naszego szefa kapeli Ryśka Mračny w kapeli Kamraci). Podsumowanie całego roku a zwłaszcza
koncertów jubileuszowych odbyło się na pojubileuszowej Wigilijce z udziałem większości występujących aktualnych i byłych członków oraz pomocników w Domu PZKO w Suchej Górnej w sobotę 21.12.2013.
Skład zespołu wygląda pod koniec roku następująco: razem wszystkich członków jest 36, z tego jest 28 tancerzy (13 dziewczyn i 15 chłopców),
4 członków kapeli oraz 4 osoby kierownictwa. Na optymistycznie wyglądającym składzie zaważyło głównie to, że po koncertach jubileuszowych
w grudniu zgłosiło się do zespołu aż 9 nowych członków (3 dziewczyny
i 6! chłopców), z pracy w zespole zrezygnowało 5 członków – tych najbardziej doświadczonych (4 dziewczyny i 1 chłopiec). Kapela na szczęście
pracuje w stabilnym 4-osobowym składzie, i choć i jej przydało by się
jakieś wzmocnienie.
Występów w roku jubileuszowym było trochę mniej, niż zwykle, bo w
sumie 23, z tego było 12 występów z programem „balowym“, 10 występów
z programem folklorystycznym a ten okazyjny był 1 (PZKO-wskie MDK).
Próby odbywały się regularnie w ciągu całego ubiegłego roku w sali byłej
„czerwonej” szkoły a było tych prób 53 (od 18.12.2012 do 13.12.2013).
Oprócz prób zespołu odbyły się 22 osobne próby 3 grup byłych tancerzy w
terminie od września do listopada 2013 w celu przygotowania programu
na koncerty jubileuszowe (B. Mračna, J. Rzyman). Przez wakacje zespół
nigdzie nie wyjeżdżał, w tym czasie zostało zrealizowanych 5 jednodniowych wakacyjnych zgrupowań (2 z nich częściowo również na scenie w
DR), odbyły się też tradycyjne 2 trzydniowe zgrupowania całego zespołu
– obydwa – wiosenne i jesienne w domu PZKO w Trzyńcu – Gutach, gdzie
znów gotował dla nas pan Franciszek Bałon a pomagali w kuchni byli
tancerze Asia Filuś, Marian Chlebik, Roman Krygiel oraz państwo Renia
i Jasio Gałuszkowie a na parkiecie Renia Kadłubiec. Na tydzień przed
koncertami jubileuszowymi odbyła się w niedzielę 3.11.2013 próba generalna całego programu w strojach.
Jak w każdym roku zespół mógł liczyć na wsparcie finansowe głównie
dzięki macierzystemu kołu PZKO, Gminie Sucha Górna oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska z siedzibą w Warszawie. A inni sponsorzy też
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się od nas na razie nie odwracają (ALPEX Przedsiebiorstwo Budownictwa
Górniczego Spólka z o. o., INSTAR ITS, VAE s.r.o, FITE a.s., RN Expres
s.r.o., PESTAV CZ s.r.o., Sdružení Gletovi, Jarmila Waloszková, Daniel
Neděla, VAPES CE s.r.o., STAVO-ČESTAV a.s., ....). Przygotowania do jubileuszu nie obyły się bez zaangażowania naszych miłych krawcowych
Marty Neděla, Haliny Klimas, Marty Reichenbach, Marty Wawrzyczek,
p. Škorpíkowej, które obarczała pracą a sama przyczyniła się do przygotowania strojów Janka Rzyman. Stroje szyła też pani Grażyna Surovcowa. Z powodu roku jubileuszowego był zawiązany specjalny komitet
organizacyjny na czele z Markiem Krišem, który załatwiał sprawy organizacyjne i techniczne (wyróżniał się Marian Pilch, Paweł Krużel i parę
ich pomocników). Bez ich pomocy i pomocy osób przychylnych zespołowi z rzędów rodziców, babci, dziadków czy innych sympatyków zespół
nie mógłby się dobrze prezentować na występach, wyjeżdżać na festiwale, organizować zgrupowania czy sprzedawać wypieki domowej roboty
na Koncercie Świątecznym.

Suszanie

Další– Fotogalerie na CD: „Suszanie – 60. výročí”
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Vystoupení a akce souboru „Suszanie” v roce 2013
11.1.2013 (PI) 12.1.2013 (SO) 12.1.2012 (SO) 19.1.2013 (SO) 26.1.2012 (SO) 26.1.2012 (SO) -

Obecní ples, Dělnický dům Horní Suchá
IX Bal Cieszyński, Dom Narodowy Cieszyn
Bal Gimnazjum, KaSS Strzelnica, Czeski Cieszyn
Bal PZKO Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
Obecní ples, Dělnický dům Albrechtice
Bal PZKO i Macierzy Czeski Cieszyn – Sibica, Restauracja Centrum
– U Matyldy Ropica
1.2.2013 (PI) Bal Szkolny PSP Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
9.2.2013 (SO) - Babski Bal, Dom PZKO Hawierzów – Błędowice
9.2.2013 (SO) - Bal PZKO Lutynia Dolna, DK Lutynia Dolna
23.2.2013 (SO) - Bal Papuciowy, Dom PZKO Hawierzów – Sucha Średnia
1.3.2013 (PI) Balik Maskowy PSP Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
9.3.2013 (SO) MDŽ Obce Horní Suchá, Dělnický dům Horní Suchá
10.3.2013 (NIE) - MDK MK PZKO Sucha Górna, Dom PZKO Sucha Górna
1.4.2013 (PO) Śmiergust
19.-21.4.2013 (PI-NIE) - Zgrupowanie wiosenne, Dom PZKO Guty
27.4.2013 (SO) - Koncert z okazji 90-lecia Chóru Zaolzie, DK Orłowa – Lutynia
5.5.2013 (NIE) - 18 Maj nad Olzą, park Sanatorium Rehab. Karwina – Granice
18.5.2013 (SO) - Spotkanie towarzyskie z zabawą byłych i teraźniejszych członków
ZpiT Suszanie z okazji 60-lecia, Dom Robotniczy Sucha Górna
2.6.2013 (NIE) - Sesja fotograficzna – nowy folder, centrum gminy Sucha Górna
15.6.2013 (SO) - Festyn ogrodowy MK PZKO Rychwałd, Dom PZKO Rychwałd
30.6.2013 (NIE) - Zgrupowanie, sala „czerwona szkoła“, Sucha Górna
21.7.2013 (NIE) - Zgrupowanie, sala „czerwona szkoła“, Sucha Górna
11.8.2013 (NIE) - Zgrupowanie, sala „czerwona szkoła“ + scena DR, Sucha Górna
18.8.2013 (NIE) - Zgrupowanie, sala „czerwona szkoła“, Sucha Górna
1.9.2013 (NIE) - Zgrupowanie, sala „czerwona szkoła“ + scena DR, Sucha Górna
8.9.2013 (NIE) – XXIII. Mezinárodní folklorní festival „Lidový rok“ Velká Bystřice
15.9.2013 (NIE) - 44. Mezinárodní folklorní festival „Slezské dny“ Dolní Lomná
			
- 10:30 podium Lomňanka
			
- 14:00 podium Křínov
21.9.2013 (SO) - VII Fedrowani z folklorem, Dom Robotniczy Sucha Górna
22.9.2013 (NIE) - Sesja fotograficzna – album „Strój cieszyński“ – Fundacja Braci
Golec, centrum gminy Sucha Górna
18.-20.10.2013 (PI-NIE) - Zgrupowanie jesienne, Dom PZKO Guty
3.11.2013 (NIE) - Próba generalna koncertu jubileuszowego w strojach, DR Sucha
Górna
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9.11.2013 (SO) 10.11.2013 (NIE) 30.11.2013 (SO) 14.12.2013 (SO) 21.12.2013 (SO) -

Koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia, Dom Robotniczy Sucha
Górna
Koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia, Teatr Cieszyński, Czeski
Cieszyn
Koncert z okazji 30-lecia ZR Błędowice, DK Petra Bezruča, Hawierzów
Koncert Świąteczny DK Trisia Trzyniec
Pojubileuszowa Wigilijka, Dom PZKO Sucha Górna

Festyn PZKO s podtytułem Gulasz Fest

Příjemné počasí, téměř rodinná atmosféra, dobrá nálada a samozřejmě guláš – a hned tři druhy. To byly hlavní znaky Gulasz Festu, který
uspořádalo PZKO v sobotu 31.srpna v areálu hasičské zbrojnice. V areálu
se vystřídalo asi 200 návštěvníků, kteří si pochutnali na výborném guláši, grilovaném mase, nebo si dali ke kávičce makovou buchtu a zároveň
se bavili programem, se kterým vystoupila westernová skupina Black and
Brown a pak Dobrá muzika Romana Patka.
Myslelo se i na děti, pro jejich pobavení byla připravena trampolína,
skákací hrad, mohly si zastřílet ze vzduchovky.
Gulasz Fest měl letos premiéru a byl začleněn do akcí obce, aby vyplnil
dlouhou dobu prázdnin.

Činnost „Klubów Kobiet“

Na celém území je 40 – 50 „Klubów Kobiet“. Nadřazenou organizací je
„SEKCIA KOBIET“ při hlavním výboru PZKO se sídlem v Českém Těšíně.
Přes 30 let předsedala sekci paní PaeDr. Henryka Żabiňska, v současné
době je předsedkyní paní Wladyslawa Byrtus. Členkou sekce je již 20 let
i Mgr. Eugenie Kaňová, předsedkyně hornosušského Klubu Kobiet. Sekce
se schází jedenkrát za měsíc a organizuje činnost klubů. Jedenkrát ročně
je na proramu výlet, na který se přihlásí zástupkyně klubů. Na zájezdech
už navštívily různá místa, např. Wroclaw, Loštice, Krakow aj.
Na jaře a na podzim jsou pořádána „SPOTKANIE KOBIET, letos se jarní setkání konalo v Doubravě, podzimní bylo pravě u nás v Horní Suché.
Jarní setkání jsou spojena s naučnými přednáškami, podzimní s výukou
různých výtvarných technik, např. s technikou malování žehličkou, zdobením vajíček, origami, s šitím hraček. Podmínkou pro setkání je společenský sál minimálně pro 150 účastnic.
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Spotkanie Klubów Kobiet

V sobotu 19.10. v dopoledních hodinách se konalo v Dělnickém domě
v Horní Suché „JESIENNE SPOTKANIE KLUBÓW KOBIET“, na který se
sjelo 150 účastnic z celého našeho území a z přilehlých oblastí Polska.
Za předsednickým stolem kromě předsedkyně hornosušských „kobiet“
paní Mgr. Eugenie Kaňové a předsedy MS PZKO pana Zydera seděl i starosta obce Ing. Jan Lipner. Kromě informací, které si zástupkyně klubů
mezi sebou předávaly, probíhala v přilehlém salonku výstavka ručních
prací a obrázků členek. Na slavnostně prostřených stolech byla připravena pro každou „kobietu“ ozdobná složka s historií hornosušského KLUBU
KOBIET. Po obědě se konala společná procházka po centru Horní Suché.
Setkání bylo spolufinancováno Ministerstwem Spraw Zagŕanicznyczh
v Polsku v rámci projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą“.

Výstavka prací členek klubů
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Klub Kobiet při MS PZKO v Horní Suché

Pravidelné schůzky v klubu se konají vždy první středu v měsíci v prostorách PZKO. Součástí schůzek je organizování činnosti klubu, pomoc při
různých akcích MS PZKO a samozřejmě přátelské posezení, oslavy narozenin členek, naučné přednášky.
Ve středu 6.11. se na setkání zrovna blahopřálo k narozeninám a po společném pohoštění se konala přednáška manželů Ing. Leszka Palowského
a Ing. Vandy Palowské o krásách a historii Peru, které navštívili v roce 2005.

Oslava narozenin v klubu

Pohled do kuchyně PZKO
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KLUB CHŁOPA

Jak a kdy vznikl? O založení tohoto klubu se uvažovalo téměř tři roky.
Poprvé byl klub představen na oslavách MDŽ v roce 2013. První schůzka proběhla 4. dubna 2012 a pak se začali členové scházet každou první středu v měsíci. Na začátku měl klub deset členů. Předsedou byl zvolen pan Evžen Mikula.
Kromě pravidelných středečních schůzek a brigád v PZKO se v roce
2013 uskutečnily tyto akce:
14.1. - Zájezd do hornického muzea
17.5. - Smažení vaječiny
26.6. - Zájezd do Hrádku ve Slezsku s návštěvou muzea starožitností
18.7. - Střelecké závody u pana Zydera i s manželkami
26.7. - Návštěva Řezbářského plenéru v KHD DF
28.8. - Gulászfest v HZ
27.9. - Účast členů ve volební komisi
- Účast na přednášce o Peru
17.12. - Vánoční setkání

Návštěva Syrynie

Pěvecký sbor „ECHO“ v Syrynii oslavil 95 let
V neděli 20.10. se v Kulturním domě v Syrynii (Polsko) konala oslava 95. výročí smíšeného pěveckého sboru „ECHO“. Akce měla podtitul
SLEZSKÉ UMĚLECKÉ TRADICE PO OBOU STRANÁCH HRANICE. Vedle
přilehlých obcí na polské straně přijaly pozvání pěvecké sbory a delegace
ze Stonavy a z Horní Suché na straně české .
Z Horní Suché se zúčastnil sbor „SUCHA“, místostarosta obce pan Josef
Žerdíka a kronikářka obce paní Milena Tvardíková.
Po přivítání všech přítomných a seznámení s bohatou historií sboru
„ECHO“ vystoupil sbor se svým programem. Poté následovalo ocenění
a předání odznaků, pamětních listů a medaile dlouholetým členům sboru
a těm, kteří mají zásluhy o pěveckou činnost v této oblasti. Dále následovaly gratulace vedoucí sboru a dirigentce.
Program pokračoval přehlídkou hostujících pěveckých sborů.
Během večera zazněl kromě sborového zpěvu i sólový zpěv. Jako sólisté
vystoupili bratři Ballarinovi, paní Magda Czendliková a pan Slowioczek.
Tato akce přispěla k navázání nových přátelství a prohloubila spolupráci
družebních obcí v oblasti kultury.
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Z výstavky

Z vystoupení - sbor Sucha a sólistka paní Magda Czendliková

Kronikářka a členka sboru Sucha paní B.Przeczkova

Chór Echo
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Akce pořádané PZKO v roce 2013
19. 1. 2013
10. 3. 2013
23. 3. 2013
13. 4. 2013

18. 5. 2013
1.6.2013 			
8. 6. 2013 		
29. 6. 2013
31. 8. 2013
21. 9. 2013
19.10.2013
6. 11. 2013
9.11.2013 			
10.11.2013
1. 12. 2013

Bal PZKO
MDŽ v Domě PZKO
ŚWINIOBICIE - ZABÍJAČKA
100 let pěveckých sborů v Horní Suché. Jako hosté byli starosta
Ing. Jan Lipner i místostarosta Josef Žerdík, prezes ZG PZKO Jan
Ryłko a z Bielska Białej wiceprezydent miasta p. Zbigniew Michniowski i dyrektor Miejskiego Domu Kultury p. Franciszek Kopczak.
Setkání minulých i dnešních členů souboru Suszanie v Dělnickém domě.
Jubilejní koncert k 10. výročí souboru CHÓREK na TJ Depos
Zájezd na Slovensko. Organizátor p. Alfred Lotter. (Tierchová,
Oravský Podzámok a Stará Bystrica)
Den dětí
Gulaszfest
Fedrování s folklorem
Setkání Klubů žen PZKO z okresů Karviná a Frýdek Místek
v Dělnickém domě
Přednáška (Ing. Leszek Palowski a Ing. Wanda Palowska) na téma
Jižní Amerika – Peru 2005
Jubilejní koncert souboru SUSZANIE v Dělnickém Domě (60 let
souboru)
Opakování Jubilejního koncertu soubou SUSZANIE v Těšínském divadle
Turnaj v ping pongu ve sportovní hale

PŘÍLOHY č.2, 10, 11, 14, 15, 18, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52

Občanské sdružení Romodrom

Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom o.p.s. začal působit v obci Horní Suchá
dne 10.4.2012. Služby jsou poskytovány osobám nad 15 let věku, které
jsou ohroženy společensky. V roce 2013 byl poskytnut terénní program
pro 109 osob, z toho bylo 40 mužů a 69 žen. Bylo poskytnuto 586 kontaktů
(jednání do 10 minut) a 1437 intervencí (jednání nad 30 minut, přičemž
každých 30 minut se načítá jako další intervence). Nejčastějšími oblastmi
pomoci a podpory byly oblasti bydlení (např. pomoc se získáním bytu,
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dluhy na nájmu, komunikace s RPG), dluhové problematiky (např. splátkové kalendáře, komunikace s exekutory, sepsání insolventního návrhu
dlužníka, spojeného s návrhem na oddlužení), sociálních dávek ( např.
dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro
zdravotně postižené) a rodinného práva (např. rozvod, dluhy na výživném, úprava práv a povinností před a po rozvodu).
Mimo terénní program uspořádal Romodrom o.p.s. akci pro děti s názvem „Kdo si hraje, nezlobí!“, a to dne 27.6.2013. Akce se zúčastnilo cca
100 osob. Děti se zabavily širokou škálou her a činností, včetně střelby ze
vzduchovky, dále se seznámily s prací policejních psovodů a s hasičkou
technikou, poslechly si romskou hudbu a podívaly se na vystoupení romského tanečního souboru. Pro účastníky bylo rovněž přichystáno i tradiční romské jídlo. Akce byla podpořena a financována Obcí Horní Suchá.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Sportovní hala
Ve sportovní hale se konaly během roku 2013 vedle stálých akcí tyto
významné souutěže:
26.10. - Mezinárodní velká cena ve vzpírání mladších a starších žáků
1.12. - Turnaj ve stolním tenisu organizovaný místní PZKO
14.12. - Fotbalový kvalifikační turnaj dorostu organizovaný Krajským
fotbalovým svazem Ostrava

Mažoretky
Horní Suchá má mistryně světa

Ve dnech 30.8. až 1.9. se konalo v Praze první otevřené Mistrovství
světa v mažoretkovém sportu IFMS. V hlavní kategorii Kadetek pódiových
sestav zvítězilo družstvo mažoretek KALA při Městském kulturním středisku Havířov, který vede trenérka Kamila Charvátová a jehož členkami
jsou také dvě obyvatelky Horní Suché – Nikola DUŠEK a Barbora KOLESÁROVÁ. Tento obří úspěch děvčata ještě doplnila dvěma stříbrnými medailemi v kategorii Defilé a Mix Groups.
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Vyhodnocení fotbalové sezóny 2012/2013
KRAJSKÁ SOUTĚŽ 1.B.třídy sk.“C“ – MUŽI sezóna - Podzim 2012 / Jaro 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

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

Dolní Datyně
ČSAD Havířov
Sedliště
Staříč
HORNÍ SUCHÁ
Mosty
Dobrá
Dobratice
Fryčovice
Jablunkov
Nýdek
Hrádek
Hnojník
Doubrava

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
16
14
12
11
10
11
9
10
8
8
8
7
5

Remíza Porážka

3
3
6
6
6
6
2
7
4
5
5
2
2
5

1
7
6
8
9
10
13
10
12
13
13
16
17
16

score

Body

Body
pravdy

100:27
59:44
62:41
50:53
41:42
60:53
50:53
59:57
42:42
34:55
43.58
33:56
29:57
38:62

69
51
48
42
39
36
35
34
34
29
29
26
23
20

(+30)
(+12)
(+9)
(+3)
(0)
(-3)
(-4)
(-5)
(-5)
(-10)
(-10)
(-13)
(-16)
(-19)

V sezóně 2012/2013 v mistrovské Krajské soutěži 1.B třídy se vystřídalo
v družstvu mužů TJ Depos Horní Suchá celkem 35 hráčů.
Realizační tým: vedoucí mužstva - Aleš Zálejský
			
trenér mužstva - Miroslav Zedník
			
asistent trenéra - Patrik Goj
Střelci mužstva: 5 branek - Baranek Martin, Zálejský Tomáš,
			
Horvát Ladislav, Mikulec Martin.
			
4 branky - Příborský Petr, Ganaj Martin, Stebel Libor,
			
3 branky - Stachel Petr
			
2 branky - Zíma Tomáš, Ganaj Dalibor
			
1 branku - Skřížovský Jakub, Jeziorský David
Muži po čtyřletém působení v Krajské soutěži 1.A třídy sestoupili v sezóně podzim 2011/jaro 2012 do 1.B třídy.Doplatili na velmi špatnou tréninkovou a herní morálku.Výkonný výbor oddílu kopané zaujal stanovisko,aby
se v družstvu mužů provedly změny,omladilo se a dal se prostor na zapracování hráčů z úspěšného družstva dorostu.Proto byla dána důvěra vést
družstvo mužů úspěšnému trenérovi dorostu p.Zedníkovi ve spolupráci
s bývalým úspěšným hráčem p.Gojem. Sezóna podzim 2012/jaro 2013
byla odehrána se střídavými dílčími úspěchy i neúspěchy.Seznamování
s novou soutěží nebylo jednoduché,hru nahradila někdy hrubá síla, hrálo
se na horších terénech a s tím se někteří hráči nesrovnali.
Družstvo skončilo na pátém místě.
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Výkonný výbor oddílu kopané vyjádřil s výsledkem nespokojenost,
provedl změnu pouze na postu asistenta trenéra, kde místo Patrika Goje,
který vykonává funkci trenéra mládeže a trenéra starších žáků, přišel
zkušený trenér p. Menoušek Zdeněk a doplnil realizační tým o maséra
a fyzioterapeuta, paní Veroniku Gorgolovou.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ st.dorostu sk.“B“ – sezóna – Podzim 2012/ Jaro 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

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

Stará Bělá
Frýdlant n.O.
Baník Albrechtice
Inter Petrovice
Frenštát p.R.
HORNÍ SUCHÁ
Jablunkov
Vratimov
Dolní Datyně
St.Město u F-M
Stonava
Petřvald u K.
Hrabová
Baška

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
18
17
14
14
11
10
11
11
9
9
6
6
2

Remíza Porážka

2
3
3
4
4
5
6
3
2
4
2
4
1
1

2
5
6
8
8
10
10
12
13
13
15
16
19
23

score

Body

Body
pravdy

141:41
86:40
84:52
100:49
87:63
43:41
53:45
66:72
61:61
49:68
56:71
65:103
57:107
25:160

68
57
54
46
46
38
36
36
35
31
29
22
19
7

(+29)
(+18)
(+15)
(+ 7)
(+ 7)
(- 1)
(- 3)
(- 3)
(- 4)
(- 8)
(-10)
(-17)
(-20)
(-32)

V sezóně 2012/2013 v mistrovské Krajské soutěži sk.B – Dorost se vystřídalo v družstvu dorostu TJ Depos Horní Suchá celkem 24 hráčů.
Realizační tým: vedoucí mužstva - Raš Roman
			
trenér mužstva - Szelong Marek
			
asistent trenéra - Konesz Tomáš
Střelci mužstva: 9 branek - Ryt Stanislav; Duda David; Doležal Lukáš
			
7 branek - Chrobok Jan
			
2 branky - Chromík Jan
			
1 branku - Pietrasz Jakub; Szelong Patrik; Miksa Jakub;
			
Veselý Jakub; Marcišin David; Mikulec Michal;
			
Vrbacký Ladislav
Dorostenci se už pevně usadili v Krajské soutěži dorostu, kam patří
po suverénním postupu z Okresního přeboru v roce 2010. Podzim 2012
jim nevyšel dobře, přechod trenéra Zedníka k družstvu mužů způsobil,
že dorostenci v podzimní části okupovali předposlední místo tabulky.Po
odstoupení trenérů Ganaje a Šturce z důvodu pracovního zaneprázdnění
přišli k družstvu dorostu trenéři Szelong a Konesz, vedoucím mužstva se
stal Roman Raš. Družstvo dorostu po kvalitnízimní přípravě začalo jarní
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záchranářské boje vítězně, a protože pokračovalo v pilném sbírání bodů,
skončilo na 6 místě s 38 body.
Další sezóna 2013/2014 bude pro dorost TJ Depos kritická, neboť odešlo po skončení sezóny šest zkušených hráčů, kteří patřili k oporám. Tuto
sezónu se bude hrát s nejmladším mužstvem soutěže dorostu.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ Mladších žáků sk.“C“ – sezóna Podzim 2012 / Jaro 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bohumín
Baník Albrechtice
Petřvald u K.
Inter Petrovice
HORNÍ SUCHÁ
Loko Petrovice
Frýdlant n. O.
MFK Havířov B
Slávia Orlová B
Dobrá
MFK Karviná C
ČSAD Havířov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
17
15
13
13
10
9
8
6
6
5
0

Remíza Porážka

0
0
1
2
2
1
1
3
2
0
3
1

0
5
6
7
7
11
12
11
14
16
14
21

score

Body

Body
pravdy

205:20
98:36
100:69
106:83
90:71
69:96
82:89
79:77
64:121
70:107
41:95
17:157

66
51
46
41
41
31
28
27
20
18
18
1

(+33)
(+18)
(+13)
(+8)
(+8)
(-2)
(-5)
(-6)
(-13)
(-15)
(-15)
(-32)

V sezóně 2012/2013 v mistrovské Krajské soutěži sk.“C“ – Mladší žáci se
vystřídalo v družstvu mladších žáků TJ Depos Horní Suchá celkem 24 hráčů.
Realizační tým: vedoucí mužstva: Rychtařík Jaroslav
			
trenér mužstva - Goj Patrik
			
asistent trenéra - Janovský Jan
			
zdravotník - Ševčíková Jana
Střelci mužstva: 18 branek - Pastušek Dominik
			
15 branek - Vrábel Jakub
			
13 branek - Nový Tomáš
			
12 branek - Goj Patrik
			
7 branek - Stuchlík Aleš
			
6 branek - Pribela Lukáš,
			
4 branky - Přichystal Filip
			
3 branky - Schnaubelt Tomáš
			
2 branky - Kux Filip,Mrózek Vojtěch;Ševčík Adam;
			
1 branku - Orel Lukáš, Holub Pavel, Goryl Patrik,
			
Klimprle Daniel, Drbálek Emil, Byčkov Filip.
Do kategorie mladších žáků byli posunuti hráči starší přípravky, kteří mohli hrát ještě rok ve své věkové kategorii.Tito se v Krajské soutěži
mladších žáků neztratili, a i když se utkávali s družstvy věkově o 2 roky
staršími,na hřišti to nikdo nepoznal.Tento tah s posunutím do vyšší věko192

vé kategorie se vyplatil. Družstvo mladších žáků předvádělo jeden z nejlepších fotbalů v této věkové kategorii. Přehráli je pouze družstva fyzicky
vyspělejší. Na této kategorii se začala projevovat velmi dobrá trenérská
práce trenérů Goje, Pribely, Piskorze aj.

Mladší žáci
KRAJSKÁ SOUTĚŽ Starších žáků sk.“C“ – sezóna Podzim 2012 / Jaro 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baník Albrechtice
Dobrá
Frýdlant n.O.
Slávia Orlová B
Bohumín
Loko Petrovice
MFK Karviná C
Petřvald u K.
Inter Petrovice
HORNÍ SUCHÁ
MFK Havířov B
ČSAD Havířov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
15
13
12
12
10
5
6
6
4
2

Remíza Porážka

3
3
1
0
3
1
2
4
1
1
1
6

1
3
6
9
7
9
10
13
15
15
17
14

score

Body

Body
pravdy

114:12
101:20
104:42
133:68
101:60
94:84
64:80
52:75
44:73
57:85
24:251
28:67

57
51
46
39
39
37
32
19
19
19
13
12

(+24)
(+18)
(+13)
(+6)
(+6)
(+4)
(-1)
(-14)
(-14)
(-14)
(-20)
(-21)

V sezóně 2012/2013 v mistrovské Krajské soutěži sk.“C“ – Starší žáci se
vystřídalo v družstvu Starších žáků TJ Depos Horní Suchá celkem 20 hráčů.
Realizační tým: vedoucí mužstva - Rychtařík Jaroslav
			
trenér mužstva - Piskoř Rostislav
			
asistent trenéra - Nový Ladislav
			
zdravotník - Ševčíková Jana
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Střelci mužstva:
			
			
			
			
			
			

30 branek - Chromík Jan
5 branek - Kux Filip;Ševčík David
4 branky - Foltýn Lukáš
2 branky - Piskoř Jakub; Kotásek Pavel; Juřica Michal;
Nový Tomáš
1 branku - Rosmarin Vojtěch; Pietrasz Tomász;
Pakši Petr; Bednář Tomáš; Butora Matěj.

I zde byla posunuta většina mládežníků o věkovou kategorii výš a i zde se
neztratili.V této soutěži už ale rozdíl, zejména fyzický, byl vidět. Hráči hráli
proti hráčům až o tři roky starším a tam se projevoval už i respekt k fyzicky
vyspělým jednotlivcům.Přesto tuto těžkou sezónu přežili bez větších záchranářských problémů a zkušenosti získané v této sezóně se budou hodit v následující sezóně.
Družstva Starších a mladších přípravek startují v okresních soutěžích,kde
si vedou velmi dobře a patří k nejlepším v okresních soutěžích.Tyto soutěže se
nehrají na body,ale na počet vstřelených branek.Utkání se hrají na zmenšených hracích plochách s hokejovým střídáním.I zde se projevuje dobrá práce
s těmi nejmenšími.

Starší žáci
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OKRESNÍ PŘEBOR Mladších přípravek – sezóna Podzim 2012/Jaro 2013
Příjmení a jméno

1.

2.

3.

Urbaník Ondřej
Křístek Šimon
Pamánek Denis
Matzner Ondřej
Chmiel Jan
Kolodziej Adam
Kubeš Sebastián
Dobrovolský Adam
König Ondřej
Bednář Adam
Mikolášík David

2
1
1

2
3
4
4

4

Celkem

4

4.
2

3
1
6
1
3
1
1
13

5.
3

6.

7.

8.

9.

2
4

1

2

1
3

2
4
2

1
8

3
1
7

3

10.

Celkem
12
22
5
4
8
10
29
2
16
2
1

4

3
3

1

4

5

1
1

9

13

20

3

2

12

1

20

3

11

111

Okresní přebor Mladších přípravek – ročník 2012/2013 byl hrán turnajově způsobem každý s každým na počet vstřelených branek – 5 turnajů bylo
odehráno na podzim2012 a 5 turnajů se odehrálo na jaře2013. Každého turnaje se zúčastnili 3 – 4 účastníci.
Realizační tým družstva Mladší přípravky TJ Depos Horní Suchá – ročník
2012/2013:
Vedoucí mužstva –Kolodziej Roman
Trenér mužstva – Kubeš Jiří
OKRESNÍ PŘEBOR Starších přípravek - sezóna Podzim 2012/Jaro 2013
Příjmení a jméno

1

2

3

4

Iwanuszek Adam
Antl Štěpán
Matzner Tomáš
Vrábel Lukáš
Malina Borek
Kotula Bronislav
Szelong Sebastian
Vrána Rostislav
Szymurda Jan
Mrózek Samuel
Lhotský Jiří

3
3
1
4
3
6
3

1

2
5
2
1
7
2

1

3
1
2

5

6

7

8

1

4
1
1
4

2

2
2
1

2
2
1

1

1
2

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Celkem
4
2
4

1

3
5

1
1

1
3
1

2
3
4

3

5
3

2
3

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

7
1
1

1

33
19
13
15
28
33
8
5
3
3
1

1
4
2
1

1
1

Havlík Ondřej

3

3

Šuniar Tomáš

1

1

Celkem

23 7 24 2

7

4 13 5

0 22 3 19 10 5

3 17 1

0
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Okresní přebor Starších přípravek – ročník 2012/2013 byl hrán ve dvou
skupinách po 10 družstvech na počet vstřelených branek .
Realizační tým družstva Starší přípravky TJ Depos Horní Suchá – ročník
Vedoucí mužstva – Kotula Bronislav
2012/2013:
Trenér mužstva – Pribela Robert
195

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ 1.B třídy sk.“C“ - Podzim 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

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

Dobratice
Staré Město u F-M
Inter Petrovice
HORNÍ SUCHÁ
Písek
Jablunkov
Fryčovice
Dobrá
Nýdek
Staříč
Mosty
Hnojník
Hrádek
Lučina

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
4

Remíza Porážka

2
2
4
4
4
3
3
2
5
1
3
2
5
0

2
3
4
4
4
5
5
6
4
7
6
7
5
9

score

Body

Body
pravdy

40:24
27:14
27:22
20:19
27:27
24:23
21:22
18:19
17:19
29:28
26:31
12:18
13:29
21:27

29
26
19
19
19
18
18
17
17
16
15
14
14
12

(+8)
(+5)
(-2)
(-2)
(+1)
(0)
(0)
(-1)
(-1)
(-5)
(-9)
(-4)
(-7)
(-3)

Na Podzim 2013 se v mistrovské Krajské soutěži 1.B třídy – Muži vystřídalo v družstvu mužů TJ Depos Horní Suchá celkem 26 hráčů.
Realizační tým družstva mužů TJ Depos Horní Suchá:
			
Vedoucí mužstva: Zálejský Aleš
			
Trenér mužstva: Zedník Miroslav
			
Asistent trenéra: Menoušek Zdeněk
			
Masér, fyzioterapeut: Gorgolová Veronika
Střelci mužstva: 4 branky - Jeziorský David
			
3 branky - Baranek Martin
			
2 branky - Příborský Petr,Hromada Karel
			
1 branka - Novák Dušan; Ganaj Dalibor;
			
Przywara Petr; Kubjat Roman; Zíma Tomáš;
			
Stachel Petr; Stebel Libor; Skoč Daniel; Bartoň Filip
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ TJ Depos Horní Suchá – muži – Kraj. soutěž
1.B.třída – PODZIM 2013
kolo den datum

čas

výsledek

02.

NE

18.08.

17,00

Sokol Nýdek – DEPOS HORNÍ SUCHÁ

2:0(0:0)

03.

SO

24.08. 17,00

DEPOS HORNÍ SUCHÁ – Sokol Mosty

2:1(0:0)

04.

NE

01.09.

Inter Petrovice – DEPOS HORNÍ SUCHÁ

1:3(0:0)

05.

SO

07.09. 16,30

DEPOS HORNÍ SUCHÁ – TJ Písek

3:3(2:0)

06.

SO

14.09. 16,30

DEPOS HORNÍ SUCHÁ – DURMAN
Staré Město

0:1(0:0)

07.

SO

21.09.

FK Staříč - DEPOS HORNÍ SUCHÁ

3:4(2:1)

17,00

16,00
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střelci branek
Příborský 2
Hromada, Stachel,
Skoč
Jeziorski, Novák(p),
Baranek

Baranek, Zima,
Przywara, Kubjat

08.

SO

28.09. 16,00

09.

NE

06.10. 15,30

10.

SO

12.10. 15,30

11.

SO

19.10.

12.

SO

26.10. 15,00

13.

SO

02.11.

14,30

01.

SO

09.11.

14,00

15,00

DEPOS HORNÍ SUCHÁ – TJ Dobratice
o.s.
TJ Sokol Hrádek – DEPOS HORNÍ SUCHÁ
DEPOS HORNÍ SUCHÁ – TJ Sokol Hnojník
TJ Sokol Fryčovice - DEPOS HORNÍ
SUCHÁ
DEPOS HORNÍ SUCHÁ - TJ Sokol Dobrá
o.s
Finstal Lučina – TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ
DEPOS HORNÍ SUCHÁ – Spartak
Jablunkov

2:2(1:1)

Jeziorski, Hromada

1:1(0:0)

Jeziorski

2:0(1:0)

Jeziorski, Bartoň

3:1(2:0)

Ganaj D.

0:1(0:0)
0:1(0:1)

Baranek

1:1(0:1)

Jeziorský

KRAJSKÁ SOUTĚŽ Starších žáků sk.“C“ – Podzim 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tošanovice
Bohumin
Dobrá
Inter Petrovice
HORNÍ SUCHÁ
MFK Karviná B
Viktorie Bohumín
Loko Petrovice
ČSAD Havířov
Petřvald u K.
MFK Havířov B

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
6
5
5
5
4
2
1
0

Remíza Porážka

1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0

1
1
2
3
4
5
5
5
8
8
10

score

Body

Body
pravdy

60:9
51:14
62:7
17:11
25:23
24:24
26:49
28:22
12:68
8:39
11:58

25
25
24
19
16
15
15
13
6
4
0

(+13)
(+16)
(+9)
(+4)
(+1)
(0)
(0)
(-5)
(-12)
(-14)
(-15)

Na Podzim 2013 se v mistrovské Krajské soutěži Starších žáků sk.“C“
vystřídalo v družstvu starších žáků TJ Depos Horní Suchá celkem 19 hráčů.
Realizační tým družstva Starších žáků TJ Depos Horní Suchá:
			
Vedoucí mužstva: Pietrasz Tomász
			
Trenér mužstva: Goj Patrik
			
Asistent trenéra: Piskoř Rostislav
			
Zdravotník: Ševčíková Jana
Střelci mužstva: 7 branek - Kux Filip
			
5 branek - Piskoř Jakub
			
4 branky - Nový Tomáš
			
3 branky - Rosmarin Vojtěch; Kotásek Pavel
			
1 branka - Juřica Michal, Mrozek Michal, Holub Pavel
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ starších žáků TJ Depos Horní Suchá –Krajská
soutěž starších žáků sk.B – PODZIM 2013
kolo den datum

výsledek

střelci branek

04.

SO

31.08.

SŽ

Petřvald - HORNÍ SUCHÁ

1:1(1:1)

Rosmarin

05.

SO

07.09.

SŽ

HORNÍ SUCHÁ – Inter Petrovice

2:1(1:1)

Piskoř, Nový

06.

SO

14.09

SŽ

ČSAD Havířov - HORNÍ SUCHÁ

0:5(0:3)

Kotásek 2, Piskoř,
Kux, Holub

07.

SO

21.09.

SŽ

HORNÍ SUCHÁ - FK Bohumín

0:6(0:3)

08.

SO

28.09.

SŽ

HORNÍ SUCHÁ - Loko Petrovice

5:2(1:2)

Kux 3, Piskoř 2

09.

SO

05.10.

SŽ

MFK Havířov B – HORNÍ SUCHÁ

0:3

Piskoř, Kotásek, Kux

10.

SO

12.10.

SŽ

HORNÍ SUCHÁ - MFK Karvina B

2:4(0:2)

Rosmarin, Nový

11.

SO

19.10.

SŽ

TJ Tošanovice - HORNÍ SUCHÁ

6:1

Nový

02.

SO

26.10.

SŽ

Vikt. Bohumín – HORNÍ SUCHÁ

0:5

Kux 2, Mrozek M.,
Rosmarin, Juřica

01.

SO

02.11.

SŽ

HORNÍ SUCHÁ – Sokol Dobrá

1:3

Nový

KRAJSKÁ SOUTĚŽ Mladších žáků sk.“C“ – Podzim 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HORNÍ SUCHÁ
Loko Petrovice
Bohumín
Dobrá
Inter Petrovice
MFK Havířov B
Tošanovice
MFK Karviná B
Petřvald u K.
ČSAD Havířov
Viktorie Bohumín

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
7
6
5
4
3
2
1
0

Remíza Porážka

0
0
0
0
0
2
0
2
1
1
0

1
2
3
3
4
3
6
5
7
8
10

score

Body

Body
pravdy

69:26
87:28
66:33
64:33
52:19
52:37
40:30
43:39
24:57
27:66
3:159

27
24
21
21
18
17
12
11
7
4
0

(+12)
(+6)
(+12)
(+6)
(+3)
(+2)
(0)
(-4)
(-11)
(-14)
(-15)

Na Podzim 2013 se v Mistrovské Krajské soutěži Mladších žáků sk.“C“
vystřídalo v družstvu mladších žáků TJ Depos Horní Suchá celkem 20 hráčů.
Realizační tým družstva Mladších žáků TJ Depos Horní Suchá:
			
Vedoucí mužstva: Rychtařík Jaroslav
			
Trenér mužstva: Pribela Robert
			
Asistent trenéra: Kolodziej Roman
			
Zdravotník: Ševčíková Jana
Střelci mužstva: 15 branek - Pastušek Dominik
			
14 branek - Goj Patrik ml.
			
11 branek - Stuchlík Aleš
			
7 branek - Pribela Lukáš
			
6 branek - Matzner Tomáš
			
4 branky - Malina Borek
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2 branky - Holub Pavel;Klimprle Daniel
1 branka - Schnaubelt Tomáš; Rychtařík Tomáš;
Kotula Bronislav; Iwanuszek Adam; Szelong Sebastián;
Antl Tomáš; Mrozek Michal; Drbálek Emil

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ mladších žáků TJ Depos Horní Suchá –Krajská
soutěž mladších žáků sk.C – PODZIM 2013
kolo den datum

výsledek

střelci branek

04.

SO

31.08.

MŽ

Petřvald- HORNÍ SUCHÁ

1:7(0:4)

Stuchlík 4, Matzner T.,
Antl, Pastušek po 1

05.

SO

07.09.

MŽ

HORNÍ SUCHÁ– Inter Petrovice

4:2(1:1)

Pribela, Szelong, Pastušek, Malina po 1

06.

SO

14.09

MŽ

ČSAD Havířov - HORNÍ SUCHÁ

0:5(0:5)

Goj 2, Pastušek, Stuchlík a Matzner T. po 1

07.

SO

21.09.

MŽ

HORNÍ SUCHÁ - FK Bohumín

8:5(4:2)

Goj+Pastušek po2, Rychtařík, Pribela, Malina,
Stuchlík

08.

SO

28.09.

MŽ

HORNÍ SUCHÁ- Loko Petrovice

7:5(0:4)

Pribela a Pastušek po 3,
Klimprle

09.

SO

05.10.

MŽ

MFK Havířov B – HORNÍ SUCHÁ

8:2

Goj, Matzner T.

10.

SO

12.10.

MŽ

HORNÍ SUCHÁ - MFK Karvina B

7:0 (3:0)

Goj 2, Drbálek, Mrozek, Malina, Pastušek,
Pribela

11.

SO

19.10.

MŽ

TJ Tošanovice - HORNÍ SUCHÁ

2:3

Goj 2, Malina

02.

SO

26.10.

MŽ

Vikt. Bohumín –HORNÍ SUCHÁ

0:22

01.

SO

02.11.

MŽ

HORNÍ SUCHÁ – Sokol Dobrá

4:3

Goj+Pastušek po 5,
Stuchlik+Matzner T. po 4,
Holub 2,
Iwanuszek+Schnaubelt po 1
Stuchlík, Klimprle,
Pribela, Kotula

KRAJSKÁ SOUTĚŽ Staršího dorostu sk. „B“ - Podzim 2013
Pořadí

Družstvo

Záp.

Výhra

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

Český Těšín
Baník Albrechtice
Skotnice
Frenštát p.R.
Brušperk
Inter Petrovice
Dolní Datyně
Staré Město u F-M
Fryčovice
Jablunkov
Petřvald u K.
Vratimov
HORNÍ SUCHÁ
Mořkov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
10
8
7
6
6
6
5
3
4
3
2
1
199

Remíza Porážka

2
2
2
2
0
1
0
0
1
3
0
2
3
2

1
1
1
3
6
6
7
7
7
7
9
8
8
10

score

Body

Body
pravdy

52:17
41:20
29:8
38:20
49:27
33:27
33:32
28:42
19.35
18:24
17:50
31:42
13:31
9:35

32
32
32
26
21
19
18
18
18
12
12
11
9
5

(+11)
(+14)
(+11)
(+5)
(+3)
(-2)
(0)
(-3)
(-2)
(-6)
(-6)
(-7)
(-12)
(-16)

Na Podzim 2013 se v Mistrovské Krajské soutěži Staršího dorostu vystřídalo v družstvu dorostu TJ Depos Horní Suchá 17 hráčů.
Realizační tým mužstva dorostu TJ Depos Horní Suchá:
			
Vedoucí družstva dorostu: Raš Roman
			
Trenér družstva dorostu: Szelong Marek
			
Asistent trenéra: Konesz Tomáš
Střelci mužstva: 5 branek - Duda David
			
2 branky - Ryt Stanislav; Chrobok Jan, Chromik Jan,
			
Szelong Patrik
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ TJ Depos Horní Suchá – dorost –
KS dorostu sk.B – PODZIM 2013
kolo den datum

čas
Baník Albrechtice – DEPOS HORNÍ SUCHÁ

výsledek

střelci branek

3:1

Ryt

02.

NE

18.08. 14,45

03.

SO

24.08. 14,45 TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ – TJ IRP Český Těšín

04.

NE

01.09.

14,45

Inter Petrovice – TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ

05.

SO

07.09.

14,15

TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ – SK Brušperk

06.

SO

14.09.

14,15 TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ–Durman Staré Město 0:2 (0:1)

07.

NE

22.09. 13,45

TJ Mořkov – TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ

0:0

08.

SO

28.09. 13,45

TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ - FK Skotnice

0:6 (0:3)

09.

SO

05.10. 10,00 Beskyd Frenštát p.R.– TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ 3:0 (1:0)

10.

SO

12.10.

13,15

TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ – TJ Dolní Datyně

3:2 (2:0)

11.

SO

19.10.

12,45

TJ Sokol Fryčovice – TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ

2:0 (1:0)

12.

SO

26.10. 12,45

TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ – TJ Petřvald u K.

1:2

Duda (p)

13.

SO

02.11. 12,00 FC Biocel Vratimov - TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ

2:2

Chrobok ,Ryt

01.

SO

09.11.

1:1(1:1)

Szelong

11,45 TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ – Spartak Jablunkov

0:3
1:3 (0:0) Duda 2, Chromik
2:4 (0:4)

Duda, Chromík

Chrobok, Duda,
Szelong

OKRESNÍ PŘEBOR Starších přípravek 2013/2014 – Podzim 2013:
Realizační tým mužstva Starší přípravky TJ Depos Horní Suchá :
			
Vedoucí družstva Starší přípravky: Kolodziej Roman
			
Trenér družstva Starší přípravky: Kotula Bronislav
			
Asistent trenéra: Párči Josef
Střelci mužstva: 13 branek – Kotula Bronislav
			
8 branek - Malina Borek
			
4 branky - Antl Štěpán
			
2 branky - Szymurda Jan, Havlík Ondřej, Mrozek Samuel
			
1 branka - Kolodziej Adam, Vrána Rostislav, Urbaník
			
Matěj, Matzner Ondřej, Tomáš Drábek
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ OP starší přípravky sk.A - TJ Depos
Horní Suchá – PODZIM 2013
kolo den datum
01.

ČT

05.09.

čas
17,00

výsledek
Dětmarovice - DEPOS HORNÍ SUCHÁ

14:0

02.

ČT

12.09. 16,30

DEPOS HORNÍ SUCHÁ – Bohumín „B“

23:0

03.

ČT

19.09. 16,30

Slávia Orlová A - DEPOS HORNÍ SUCHÁ

16:4

04.

ČT

26.09. 16,30

TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ – FK Těrlicko

0:8

05.

ČT

03.10. 16,00

VOLNO

06.

ČT

10.10.

16,00

VOLNO

07.

ČT

17.10.

15,30

DEPOS HORNÍ SUCHÁ – Český Těšín

8:6

08.

ČT

24.10. 15,30

MFK Karviná A - DEPOS HORNÍ SUCHÁ

3:6

09.

ČT

31.10.

DEPOS HORNÍ SUCHÁ - MFK Havířov B

3:7

15,00

střelci branek
Kotula 6, Malina 5,
Antl 3, Szymurda
2, Kolodziej,
Vrána, Urbaník,
Mrozek, Matzner
Ondřej, Matzner
Tomáš po 1
Kotula 2, Drábek,
Havlík

Kotula+Malina po 3,
Antl + Mrozek po 1
Kotula 3, Mrozek,
Drábek, Szymurda
Kotula 2, Havlík

OKRESNÍ PŘEBOR Mladších přípravek 2013/2014 – Podzim 2013:
Realizační tým mužstva Mladší přípravky TJ Depos Horní Suchá :
		Vedoucí družstva Mladší přípravky: König Petr
		Trenér družstva Mladší přípravky: Kubeš Jiří
Mladší přípravka absolvovala v rámci Okresního přeboru Mladších
přípravek sedm turnajů .Odehráli celkem 16 utkání ,z nichž 12 utkání
vyhráli ,2 utkání remízovali a 2 utkání prohráli.Získali 38 bodů a vysoce
aktivní scóre 164 : 22. Celkém odehrálo sezónu 12 hráčů.
Střelci mužstva: 68 branek - Kubeš Sebastián
			
36 branek - König Ondřej
			
19 branek - Chmiel Jan
			
11 branek - Reimann Richard
			
11 branek - Skokan Richard
			
10 branek - Matzner Ondřej
			
5 branek - Dobrovolský Adam
			
2 branky - Mann Marek
			
1 branka - Surma David
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Hodnocení fotbalového podzimu

Fotbalisté TJ Depos Horní Suchá jsou v polovině fotbalové sezóny
2103/2014. V podzimní části mistrovské sezóny reprezentovalo hornosušský fotbal 5 mládežnických družstev a 1 družstvo dospělých.
Muži hrají 1. B třídu Moravskoslezského krajského přeboru, sk. C.
Po podzimních 13 utkáních se svěřenci trenérů Mirka Zedníka, Zdenka
Menouška a vedoucího mužstva Aleše Zálejského umístili na 4. místě
s 19-ti body s 20 vstřelenými a 19 obdrženými brankami. Muži se potýkali se střeleckou impotencí a tak nejlepším střelcem se stal s pouhými
5 vstřelenými brankami obránce David Jeziorský. Toto umístění zůstává daleko za očekáváním, a tak lze doufat, že se družstvo mužů v zimním přípravném období dobře připraví na tvrdé jarní boje ve druhé
polovině soutěže, a pokusí se dotáhnout 10 bodovou ztrátu na první
místo v soutěži, které by zaručovalo postup do 1. A třídy, kterou by si
příznivci hornosušského fotbalu jistě zasloužili.
Dorost v krajské soutěži sk. B vedlo osvědčené trenérské duo Marek Szelong a Tomáš Konesz a vedoucí Roman Raš. Umístili se na 13.
místě s 9 získanými body a pasivním skóre 13:31. Dorostenci se nejvíce potýkali s nízkým počtem hráčů v mužstvu a častými zraněními,
proto jim v mnoha utkáních podzimní sezóny museli vypomáhat hráči
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z družstva starších žáků. Předváděná hra družstva dorostu je na dobré
úrovni, věříme tedy, že hráči v jarní části sezóny získají více bodů než
na podzim. Nejlepším střelcem dorostu byl s 5 brankami David Duda.
Starší žáci obsadili v krajské soutěži sk. C pěkné 5. místo s aktivním skóre 25 vsřelených a 23 obdržených branek. Toto mužstvo vedou
trenéři Patrik Goj a Rostislav Piskoř, vedoucím družstva je Tomasz Pietrasz. Nejlepším střelcem se stal Filip Kuxse 7 vstřelenými brankami.
Potěšitelná je, že o naše starší žáky je zájem i v jiných klubech, a tak
nejlepší z nich hrají na střídavé starty i v nejvyšší žákovské soutěži
v kluku MFK Karviná. Toto jasně dokazuje, že práce s mládeží ve fotbalové Horní Suché je na velmi dobré úrovni.
Mladší žáci hrající rovněž krajskou soutěž sk. C nám dělají největší radost, jelikož se po podzimní části umístili na 1. místě své soutěže. Trenérem je Robert Pribela, vedoucím mužstva Jaroslav Rychtařík.
Nejlepší střelec družstva je Dominik Pastušek s 15 brankami, v těsném
závěsu za ním Patrik Goj ml. se 14 góly. Toto družstvo, i když patří
věkově k nejmladším, je na podzim fotbalově nejlepší.
Družstva starší a mladší přípravky startují v okresních soutěžích
a vedou si velmi dobře,jejich utkání se hrají na počet vstřelených branek a v tom patří zejména mladší přípravka k těm nejlepším. Starší přípravku trénuje Bronislav Kotula, vedoucím je Roman Kolodziej.
Mladší přípravku trénují Jiří Kubeš a Petr König.
Fotbalové základy v klubu získávají děti ve fotbalové školičce, kde
první fotbalové krůčky učí zkušení mládežničtí trenéři Szelong a Konesz.
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Vzpěračská škola Oty Zaremby
1.ročník Mezinárodní velké ceny Horní Suché

V sobotu 26.10. se konal ve sportovní hale 1. ročník Mezinárodní velké
ceny Horní Suché ve vzpírání žáků. Startovalo celkem 50 žáků a žákyň.Ze
Slovenska se zúčastnila tři družstva, z Maďarska jedno a z České republiky čtyři družstva. Soutěž zahájil starosta Obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner
a předseda Českého svazu vzpírání Mgr. Petr Krol. V soutěži mladších žáků
startovalo družstvo ve složení František Polák, Jiří Červeňák a Petr Kmeťo.
Družstvo v uvedené kategorii zvítězilo. V soutěži jednotlivců – mladších žáků
– zvítězil Matěj Moskal, na druhém místě skončil František Polák, třetí místo
obsadil Jiří Červeňák a čtvrté Matěj Bittner (všichni VŠOZ). Družstvo starších
žáků vybojovalo druhé místo. V soutěži jednotlivců se umísti náš závodník
Štěpán Zbořil na osmém místě.
Tato soutěž byla prezentována v médiích, a to v televizi Polar a v České
televizi.

První zleva starosta obce Ing. Lipner, čtvrtý pan Emil Brzoska,
poslední Mgr. Petr Krol

Finále ligy starších žáků ve vzpírání

Dne 7. 12. 2013 se konalo finále ligy starších žáků v Holešově, vzpěrači
z Horní Suché měli v tomto finále nominována 2 družstva. Družstvo A ve složení Matěj Moskal, Patrik Baláž, Štěpán Zbořil a Matěj Bittner vybojovali
titul mistra republiky starších žáků a zvítězili s výkonem 689 Sinclairových
bodů před žákovským družstvem ze Sokola Jižní svahy Zlín, kteří nevzpírali
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651 bodů, na třetím místě skončilo družstvo TJ Lokomotiva Cheb s 597 body.
Naše družstvo B ve složení Jakub Galik, Martin Štreichl, Miroslav Vavrek
a Miroslav Vyhlídal vybojovalo 5. místo a skončilo těsně za čtvrtým Bohumínem. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 finálových družstev (kromě výše jmenovaných TJ Holešov, SKV Baník Havířov a Rotas Rotava).
VŠOZ v roce 2013 potvrdila absolutně nejlepší výkonnost v žákovské kategorii, o čemž svědčí získání titulu mistra republiky jak ve starších, tak
v mladších žácích a vytvoření 11 českých rekordů v této kategorii závodníky
Matějem Moskalem a Františkem Polákem.

Vítězové finále a trenéři, zprava pan Emil Brzoska
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Zhodnocení činnosti Vzpěračské školy Oty Zaremby – Horní Suchá
za rok 2013

Oddíl vzpírání začal svou činnost náborem v měsíci lednu na Základní
škole v Horní Suché. Po úspěšném náboru přišlo do oddílu 17 dětí. Tento počet
se v průběhu roku částečně pozměnil. V současné době máme v oddíle asi 25
aktivních dětí. V ligové soutěži žáků jsme v roce 2013 postavili tři družstva,
z toho jedno družstvo mladších žáků a dvě družstva starších žáků. Po prvním ligovém kole mladších žáků jsme byli celorepublikově na třetím místě,
po třetím a čtvrtém kole jsme už tuto soutěž v žákovské lize vedli. Finálová
soutěž mladších žáků, které se zúčastnilo šest nejlepších družstev republiky,
se konala dne 9. 11. 2013 v Holešově, kde naše družstvo ve složení František
Polák, Jiří Červeňák, Petr Kmeťo a Daniel Mayer suverénně zvítězilo.
1. místo VŠOZ Horní Suchá 995,6 bodů
2. místo TJ Holešov 874,1 bodů
3. místo TJ Rotas Rotava A 850,4 bodů
V ligové soutěži starších žáků jsme postavili dvě družstva. Zpočátku bylo
naše „A“ družstvo na šestém místě a „B“ družstvo na devátém místě. Naši
závodníci se díky své píli a tréninkovému úsilí rychle zlepšovali a po čtvrtém kole jsme už vedli ligu starších žáků o jeden bod. „B“ družstvo bylo
na osmém - posledním finálovém místě.
Do finále ligy starších žáků, které se konalo 7. 12. 2013 opět v Holešově,
se probojovalo osm nejlepších družstev z České republiky. Po dramatickém
boji jsme zvítězili a vybojovali titul mistra České republiky, a to ve složení
Matěj Moskal, Štěpán Zbořil, Patrik Baláž a Matěj Bittner. Naše „B“ družstvo skončilo na 5. místě ve složení Jakub Galik, Martin Štreichl, Miroslav
Vavrek a Miroslav Vyhlídal.
1. místo VŠOZ Horní Suchá „A“ 689 bodů
2. místo Sokol Jižní svahy Zlín 651 bodů
3. místo TJ Lokomotiva Cheb 597 bodů
4. místo Bonatrans Bohumín 540 bodů
5. místo VŠOZ Horní Suchá „B“ 515 bodů
V soutěži jednotlivců jsme v kategorii mladších a starších žáků vybojovali
celkem 16 medailí. V Příboře dne 8. 6. se konalo Mistrovství České republiky
starších žáků. Na této soutěži mohou startovat i mladší žáci, pokud splňují
stanovený limit. Sportovní komise ČSV nominovala z našeho oddílu celkem
10 závodníků.
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Titul mistra České republiky vybojovali tito dva naši mladí sportovci:
		ve váze do 32 kg František Polák výkonem 88 kg
		ve váze do 36 kg Jiří Červeňák výkonem 70 kg
Stříbrné medaile získali tito závodníci:
		ve váze do 36 kg Patrik Baláž výkonem 75 kg
		ve váze do 40 kg Matěj Bittner výkonem 68 kg
		ve váze do 45 kg Petr Kmeťo výkonem 74 kg
Bronzové medaile vybojovali tito závodníci:
		ve váze do 36 kg Daniel Mayer výkonem 59 kg
		ve váze do 40 kg Vojtěch Nistor výkonem 68 kg
		ve váze do 50 kg Jakub Galik výkonem 88 kg
Na čtvrtém místě skončil v této váze Štěpán Zbořil a ve váze do 56 kg
skončil na šestém místě Patrik Maryňok.
Na Mistrovství České republiky juniorů do 17 let, které se konalo dne 12.
10. v Havířově, startovali ve váze do 50 kg tři naši závodníci, a to Vlastík
Moskal, který vybojoval titul mistra republiky, na druhém místě skončil
Štěpán Zbořil a na čtvrtém místě Jakub Galik.
Mistrovství republiky mladších žáků proběhlo dne 9. 11. v Holešově současně s finále ligy mladších žáků. Na toto mistrovství ČR bylo nominováno
osm závodníků.
Titul mistra České republiky vybojovali tito hoši:
		ve váze do 32 kg zvítězil Matěj Moskal výkonem 411 bodů
		ve váze do 36 kg zvítězil František Polák výkonem 384 bodů
		ve váze do 50 kg zvítězil Petr Kmeťo výkonem 302 bodů
Stříbrné medaile vybojovali tito naši závodníci:
		ve váze do 32 kg Daniel Mayer výkonem 280 bodů
		ve váze do 36 kg Miroslav Vyhlídal výkonem 220 bodů
		ve váze do 45 kg Matěj Bittner výkonem 334 bodů
Bronzové medaile v soutěži získali:
		ve váze do 40 kg Jiří Červeňák výkonem 308 bodů
		ve váze do 50 kg Kristián Pokuta výkonem 227 bodů.
V této soutěži vytvořil náš František Polák 3 české rekordy ve čtyřboji,
a to ve váhové kategorii do 36 kg. Nejúspěšnější náš závodník v této soutěži
Matěj Moskal vytvořil dva české rekordy ve váze do 32 kg: v trhu 43 kg,
v nadhozu 56 kg.
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Největším společensko-organizačním a sportovním úspěchem bylo uspořádání 1. ročníku Mezinárodní velké ceny Horní Suché, která se konala 26.
10. Soutěž proběhla ve sportovní hale obce za účasti družstev ze Slovenska,
z Maďarska a z České republiky. Celkem startovalo 50 žáků a žákyň. Soutěž
zahájil starosta obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner a předseda Českého svazu vzpírání Mgr. Petr Krol. V soutěži mladších žáků startovalo a zvítězilo
družstvo ve složení František Polák, Jiří Červeňák a Petr Kmeťo. V soutěži
jednotlivců – mladších žáků - zvítězil Matěj Moskal, na druhém místě skončil František Polák, třetí místo obsadil Jiří Červeňák a čtvrté Matěj Bittner
(všichni VŠOZ). Ve věkové skupině starších žáků vybojovalo naše družstvo
druhé místo. V soutěži jednotlivců se umístil náš závodník Štěpán Zbořil
na osmém místě.
Kromě výše uvedených významných soutěží jsme se zúčastnili dne 14.
9. Velké ceny Bohumína, kde v kategorii žáků zvítězil náš Matěj Moskal
a na třetím místě se umístil opět náš František Polák. Dne 30. 11. jsme startovali na Velké ceně Zlína. V soutěži žáků zvítězil náš František Polák a naše
„A“ družstvo. Posledním výrazným úspěchem byl start na mezinárodní soutěži Pohár starosty města Boskovic, kde v soutěži žáků zvítězil opět František Polák a čtvrté místo obsadil náš Jakub Galik.
V oddíle pracují tři trenéři, a to Luboš Sršeň, Emil Brzoska a Pavel Khek.
Výbor oddílu pracuje ve složení: předseda oddílu Ota Zaremba, jednatel
Emil Brzoska, hospodář Jindra Karas, člen oddílu Pavel Khek a předseda
revizní komise Luboš Sršeň.
PŘÍLOHA č. 41

Sportovní hala
Ve sportovní hale se konaly během roku 2013 vedle stálých akcí tyto
významné souutěže:
26.10. - Mezinárodní velká cena ve vzpírání mladších a starších žáků
1.12. – Turnaj ve stolním tenisu organizovaný místní PZKO
14.12. – Fotbalový kvalifikační turnaj dorostu organizovaný Krajským fotbalovým svazem Ostrava
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7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
A) SOCIÁLNÍ PÉČE - DOMOV SENIORŮ
MDŽ v Domově seniorů

S kytičkou básní a písní přišli 8. března za nejstaršími obyvateli Horní
Suché do Domova seniorů na ulici Vnitřní žáci české ZŠ.
Krátký program s žáky 6.a 9. třídy připravila paní učitelka Marcela
Szlachtová, která s dětmi za seniory přichází tradičně při oslavách MDŽ
a Svátku matek.

Pálení čarodějnic

Vysoká vatra s čarodějnicí na vrcholu, čarodějnice “létající“ na košťatech kolem ohně, vůně špekáčků a příjemné počasí - takto vypadala akce „
pálení čarodějnic“, kterou připravili pro své klienty v Domově seniorů 29.
dubna. Akce se zúčastnil i místostarosta obce pan Josef Žerdík.

Personál v „nové roli“

Vánoční besídka v Domě seniorů

Dne 16.12. vystoupilo s bohatým vánočním programem 20 dětí ze Základní umělecké školy Pavla Kalety z Českého Těšína pod vedením pana
učitele Ševčíka v Domě seniorů. Děti hrály koledy a vánoční písně na elektrické varhany, na klarinety a flétny, zpívaly. O tom, že se program kli209

entům Domu seniorů líbil, svědčí to, že si známější písně zpívali spolu
s dětmi. Programu se zúčastnil a klientům popřál klidné Vánoce a zdraví
v novém roce za Obecní úřad Horní Suchá místostarosta pan Josef Žerdík.

B) ZDRAVOTNÍ PÉČE
LÉKAŘI:
MUDr. Anna Býmová – stomatolog
MUDr. Dagmar Kubinová – stomatolog
MUDr. Eva Febrová – praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dáša Pastuchová – praktický lékař
MUDr. Jan Maťko – praktický lékař
Lékárna U Dvora
Rehabilitace:
vodoléčba, elektroléčba, masáže, léčebná tělesná výchova
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8. OSOBNOSTI A PAMĚTNÍCI
Pan Jakub Mackowski

Věk: 81 let, původním povolání učitel – vzpomíná na sportovní a kulturní dění v době svého dětství a mládí.
„Za okupace celý kulturní život zanikl. Hrálo jenom kino a do kina
mohli chodit jen Němci.Kino se hrálo v hospodě U Pastuchy. Po válce ihned začal kulturní i sportovní život občanů Horní Suché. Ty organizace,
které byly za války zakázány, obnovily svou činnost ještě v roce 1945.Byly
to organizace české – „Beseda“ i polské - „Sila“. Mezi silné organizace
patřil Sbor dobrovolných hasičů, ze sportovních to byl fotbalový klub ČS
Horní Suchá a PKS Lechia Sucha Gurna.
Obě družstva hrála v těšínské župě. Hrála na jednom hřišti pod kostelem. Když hrála Lechia, český klub hrál mimo Horní Suchou a opačně.
Čeští hráči se scházeli v restauraci U Grnička ( dnešní drogerie), polský
klub měl svou klubovnu v Dělnickém domě. Nejvíc fanoušků bylo, když
hrály místní derby oba kluby.To pak čeští fanoušci stáli na straně u Sušanky, fanoušci Lechie pod kostelem.Když hrály oba místní kluby, obecenstvo bylo velmi slušné.
Kulturní život představoval kromě kina i amatérské divadlo. Polské
divadlo hrálo v Dělnickém domě, české v sále místního kina v restauraci U Pastuchy.Do divadelní činnosti se zapojily obě školy, Česká beseda
a Sbor dobrovolných hasičů.
Každá organizace pořádala ples.Největší návštěva byla vždy na hasičském plese, později na plesech PZKO a na sportovních plesech.V období
po válce byly potraviny na lístky, a proto ti, kteří šli na ples, si přinesli
jídlo s sebou.Rodiče pana Mackowského se chystali už týden před plesem. Na půlnoční večeři připravovali pečeného králíka, lněného mletým
masem.Maminka připravila vařonku, tatínek už týden předem namáčel
ve vodce bobule jalovce a připravoval borovičku.
Po válce chodilo na plesy tolik občanů, že se museli tančící rozdělit
na dvě poloviny, jedna tančila, druhá odpočívala.
Plakáty byly vyvěšeny týden až čtrnáct dní před plesem. Vstupenky
stály 5,- korun pro dospělé a 2,50 pro mladistvé a studenty.To bylo do období, kdy se rušily potravinové lístky a přišla měna (asi do roku 1955).
Česká mládež se dále scházela v restauraci U Pastuchy, polská v Dělnickém domě. Amatérské divadlo zaniklo, herci zestárli nebo umřeli. Začalo se navštěvovat Těšínské divadlo.
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Po postavení Kulturního domu Dolu František se začaly pořádat kulturní akce v těchto prostorách.

Pan Jakub Mackowski

Sběratel Václav Štix, 65 let

Od dětství pořád něco sbíral – odznaky, nálepky, pohledy aj. Po odchodu do důchodu se rozhodl udělat ve svých sbírkách systém, protože
vše sbírat nelze . Jelikož měl poměrně hodně losů ČSLO (Československé
státní loterie – od roku 1993 Státní loterie), rozhodl se , že bude pokračovat
ve sbírání losů a utvoří kompletní sbírku.
Losy jsou očíslované a tudíž sběratel dobře ví, co mu chybí. V současné
době mu chybí pouze dva losy, a to EMISE č.4 se dvěma písmeny v sérii,
což je určitá zvláštnost, a los č.VII ze série VELKÁ ČSLO z roku 1970, který
byl tažen 15.4.1970 v Opavě. Kompletní sbírka obsahuje 498 losů.
Vydávání losů ČSLO skončilo v roce 1992. V letech 193 – 1994 vyšlo pod
názvem STÁTNÍ LOTERIE posledních 20 losů. Pak už vycházely losy stírací, jak je známe v současné době. Vydává je Sazka i jiné společnosti.

Pan Václav Štix
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9. POČASÍ
Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.1.
2.1.

2,8
0,8

7,8
1,5

3.1.

0,1

2,2

4.1.
5.1.

4,8
5,4

6,3
6,7

6.1.

0,6

2

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.

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

-0,4
-1,2
3
3,5
0
-0,6
-3,5
-4,7
0,9
-1,4
-2,7
-4,1
-4,2
-2,5

21.1.

-2,1

-1,1

22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

-6,7
-7
-7,1
-6,1
-6,5
-9,5
-2,9
-0,4
4,4
4,5

-4,7
-2,6
-1,1
-4,5
-3,2
-2,9
-2,2
4,4
8,3
7,1

-2,2

0,2

slunečno
sníh, slunečno
dopol. déšť se sněhem,
zamračeno,vítr
zamračeno, odpol. déšť
vítr, polojasno
dopol. sníh s deštěm,
zataž., odpol. sněží
polojasno
zataženo, odpol. sníh
mží, zataženo, odpol. mlha
sníh, odpol. polojasno
sníh, polojasno
polojasno, sníh
zataženo
zataženo
mlha, zataženo
mlha, zataženo, smog
zataženo, smog
zataženo
zataženo
zataženo, smog
mží, zataženo, smog,
odpol. mrzne
zataženo
slabě sněží, polojasno
polojasno
polojasno, sníh
zataženo, v noci -15,7
polojasno, sníh
polojasno, sníh
polojasno
zataženo, vítr, déšť
slunečno, vítr
průměrná teplota
ráno a odpoledne
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Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.2.
2.2.
3.2.

3,6
5,7
-0,2

7,5
5,7
-0,1

4.2.

1,3

3,7

5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.

4,3
1,2
-0,6
-4,8
-2,8
-2,6
-4,4
-3
-1
-0,8
0,6
1,2
0,9
-0,8

6,9
3,9
1
1,4
0,6
-0,4
1,3

vítr, polojasno
přeháňka, zataženo
zataženo, sníh
vítr, sníh, polojasno, přeháňka
vítr, přeháňka, zataženo
sníh, vítr, polojasno
sníh, zataženo, smog
polojasno
zataženo, smog
sníh, zataženo
polojasno

19.2.

1,9

0,7

20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

-1,5
-4,4
-4,4
-1,8
2,2
1,7
1,8
2,1
-2

0
0,9
-0,7
1,3
6
5,1
2,2
5,6
4,5

-0,2

2,6

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.

2,6
0,4
1
-1,3
-5,2
5,5

1,7
5,5
3,2
5,3
10,4
13,5

mží, zataženo
polojasno
polojasno
slunečno, smog
slunečno
vítr, slunečno

-0,1
0,6
3,7
3,1
3,9
0,8
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sníh, zataženo
zataženo
zataženo, smog
mlha, zataženo
polojasno
zataženo, smog
sníh, zataženo, sníh
s deštěm
sníh polojasno
sníh, polojasno
sníh, zataženo
sníh, zataženo
polojasno, přeháňky
zataženo
zataženo, přeháňky
vítr, polojasno, v noci -3,4
mlha, polojasno
průměrná teplota ráno
a odpoledne

7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.

5
7,3
2,8
1,9
3,6
-2
-1,4
-3,1

12,7
5,6
4,2
9,2
0,3
-0,5
-0,3
-3,1

15.3.

-4,4

-0,4

16.3.
17.3.
18.3.

-3,9
-9
2,4

-0,1
3
4,2

19.3.

2,5

1,9

20.3.

2,3

9,5

21.3.

1

5,1

22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.

-1
-5,4
-9,3
-5,1
-4
-3,5
-0,8
1,6
-0,1

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

31.3.

0,6

0,3

-0,6

3,3

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.

-1,5
0,1
-0,6
0,9
1,4
1,3
1,8
-4,5

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

polojasno, sníh
slunečno, v noci sníh
sníh, vítr, zataženo
zataženo
zataženo, déšť se sněhem
mlha, mrholí, zataženo
polojasno, je stále sníh
slunečno
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zataženo, přeháňky
přeháňka, zataženo, mží
mlha, přeháňka,zataženo
přeháňka, zataženo
přeháňka, zataženo, sníh
zataženo, sníh
zataženo, sníh
vítr, zataženo, sníh
vítr, polojasno, sníh, v noci
-4,3
sníh, polojasno
slunečno
zataženo, vítr
déšť se sněhem, zataženo
vítr
slunečno
přeháňky, déšť se
sněhem,zataženo
zataženo, sníh
slunečno, v noci -11
slunečno, vítr
vítr, zataženo
vítr, zataženo
vítr, polojasno, sníh
polojasno, v noci sníh
déšť se sněhem, zataženo
polojasno
sníh, déšť se sněhem zataženo
průměrná teplota ráno
a odpoledne

přeháňky,zataženo, je stále
sníh
mlha, polojasno
slunečno, vítr
zataženo, přeháňky, sníh
roztál
polojasno
polojasno, vítr
slunečno, vítr
slunečno, vítr
přeháňka, zataženo, slunečno
slunečno
zamračeno, přeháňka
zamračeno, vítr
slunečno, vítr
slunečno
slunečno, vítr
slunečno
polojasno
slunečno, vítr
slunečno
zataženo, přeháňky
zataženo
polojasno, přeháňky
průměrná teplota ráno
a odpoledne

9.4.

2,2

5,8

10.4.
11.4.

3,8
3,5

10,4
16,9

12.4.

12,1

13,8

13.4.
14.4.
15.4.
16.4.

6,7
5,4
2,7
5,2

14,9
15,7
15,2
19,7

17.4.

8,1

18,8

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.

7,4
12,4
9,6
8,6
5,8
9,3
11,3
11,2
10,7
17,4
11,5
10,6
13,8

23,2
14,8
14
15,9
21,1
22,3
21,1
22,4
25,6
25,3
11,7
23,5
20,3

6,3

14,2

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.5.
2.5.

10,7
11,2

15
15,1

3.5.

12,8

12

4.5.
5.5.
6.5.
7.5.

9,8
10,5
12,9
14,4

15,5
19,8
22,1
22,1

8.5.

15,2

23,2

9.5.
10.5.

15,7
16,9

25,2
25,3

zataženo
zataženo, přeháňky
mlha, mží, zataženo, přeháňky
mží, polojasno
polojasno
polojasno
polojasno
slunečno, zataženo, bouřka/16,7/
slunečno
slunečno, přeháňka
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11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.

12,8
10,5
9,8
9,2
8,7
15,2
15,5
16,8
15,7
17,4
13,7

13,2
11,3
16,2
21,8
25
22,7
20,4
25,6
21,2
16,7

22.5.

11,1

19

23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.

9,1
9,3
9,6
9,4
10

12,9
11,8
14,3
15,4
13,8

28.5.

10,9

15,9

29.5.
30.5.
31.5.

14,8
13,9
12,3

20,3
15,7
17,2

12,4

18,2

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

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.

11,3
14,3
13,2
12
11,1
12,1
14,5
15,4
16,3
17,9
14,7
12,8
14,4
16,8

16,3
20,5
13,3
12,7
12,1
13,1
21,2
23,2
26,6
24
11,9
15,6
23,6
23,9

zamračeno
polojasno
zamračeno, přeháňky
zamračeno,přeháňky
zamračeno, přeháňky, mží
zamračeno, mží
polojasno
mlha, polojasno
slunečno
polojasno
zamračeno, přeháňky
polojasno
slunečno
polojasno
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přeháňky, zataženo
přeháňky, zataženo
mží, polojasno
polojasno
vítr, slunečno
slunečno, vítr
polojasno, vítr
vítr, polojasno
slunečno
vítr, polojasno
přeháňky, polojasno
polojasno, pak slunečno,
vítr
polojasno
zamračeno
zamračeno, přeháňky
zamračeno, vítr
polojasno, vítr
zamračeno, vítr, odpol.
polojasno
polojasno
zamračeno, přeháňka
polojasno, vítr
průměrná teplota ráno
a odpoledne

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.

16,3
18,7
20,3
21,6
21,1
22,1
24,7
22,4
19,2
18,3
13,7
12
13,2
13,4
13,6
14,3

25,2
26,3
27,7
31,2
29,4
31.6
29,7
27,6
24,7
18,2
15,6
14,2
17,5
14
20,8
15,6

16,1

20,5

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

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.

11,8
15,6
18,3
18,5
18,9
19,1
19,4
16,2
17,2
17,6
16,3
13,5
15,1
16,1
15,7
15,5
16,1
18
18,2
18,3
15,8

22,3
25,1
27,6
27,6
25,3
24,3
25,3
23,8
25,8
27,3
20,9
19,5
20,9
23,6
19,6
22,9
26,2
27,2
27,8
22,9
23,4

zamračeno
polojasno, vítr
polojasno
slunečno
zamračeno, odpol. slunečno
polojasno
polojasno
polojasno, vítr
slunečno, vítr
polojasno, vítr
zamračeno, pak slunečno
přeháňky, polojasno
polojasno, přeháňky
polojasno, vítr
polojasno, přeháňky
polojasno
polojasno
slunečno, vítr
slunečno, večer polojasno
polojasno
slunečno
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slunečno, vítr
polojasno, vítr
slunečno, vítr
slunečno, vítr, bouřka
slunečno, vítr
slunečno, vítr
slunečno, vítr
polojasno
polojasno
polojasno,přeháňky
zamračeno, mží
zamračeno, vítr, přeháňky
zamračeno
zamračeno, přeháňky
polojasno
zamračeno, mží
průměrná teplota ráno
a odpoledne

22.7.
23.7.
24.7.
25.7.
26.7.
27.7.
28.7.
29.7.
30.7.
31.7.

18,3
17,2
15,5
17,5
16,1
17,8
20,8
21,6
21,1
17

26,4
26,5
25
22,5
27,7
29,9
32,7
34,5
22,5
27,5

17,2

25,3

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

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.
17.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.

17,7
17,2
19,3
19,2
19,2
19,2
22,1
23,1
22,2
14,4
13,9
15,4
19,9
14,5
11,7
10,5
13,7
15,4
18,7
17,4
15,1
12,5
10,3
14,2
12,8
14,1
14

26,6
29,9
32,5
31,9
28
32,2
32,3
35,6
29
17,6
24,4
24,3
22,8
22,6
22,1
23,5
27
29,7
29,4
17,9
19,7
22
22,8
21,7
23,3
20,6
20,2

polojasno
slunečno
slunečno
slunečno
slunečno
slunečno
slunečno, vítr
slunečno, vítr
polojasno, vítr, bouřka
zamračeno
slunečno
slunečno
polojasno, přeháňky
polojasno
polojasno
slunečno, vítr
slunečno
slunečno, vítr
slunečno
zamračeno, přeháňky
polojasno
mlha, polojasno
mlha, vítr, slunečno
slunečno, vítr
slunečno, vítr
přeháňka, vítr, zataženo
polojasno, vítr
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slunečno, vítr
slunečno
slunečno
zamračeno
slunečno
polojasno
slunečno
slunečno
polojasno
polojasno
průměrná teplota ráno
a odpoledne

28.8.
29.8.
30.8.

13,2
12,7
11,5

21,1
21,6
23,4

31.8.

10,7

21,4

15,7

25,1

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.

14,9
10,8
13,3
12,7
13,5
10,5
8,5
8,8
16,2

16,7
17,2
19,2
21
22,1
21,2
21,9
23,8
14,5

10.9.

10

21,1

11.9.
12.9.

12,3
9

13,7
18,3

13.9.

11,4

14,8

14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.8.
27.9.
28.9.

11,5
11,3
14,9
12,9
5,7
10
8,8
11,7
10,5
13,4
10,9
8,7
12,5
8,3
4,9

16,4
19,5
19,8
9,2
15,5
12,4
15
15,7
15,1
15,6
13,2
14,7
16,1
12
11,8

29.9.

2,3

13,4

přeháňka, zataženo
vítr, polojasno
polojasno
polojasno, zataženo
polojasno
slunečno, obrovské rozdíly teplot !
slunečno, obrovské rozdíly teplot !
slunečno, obrovské rozdíly teplot !
zataženo, přeháňky
slunečno, obrovský rozdíl
teplot!
zataženo, přeháňky
polojasno
zataženo, přeháňky, polojasno
polojasno
mlha, polojasno
polojasno
přeháňky, zataženo, vítr
mlha, vítr
zataženo, přeháňka
polojasno, vítr
polojasno, vítr
polojasno
mží, vítr, zataženo
mží, zataženo
mlha, polojasno
zataženo, vítr
polojasno
polojasno
mlha, vítr, slunečno,
obrovský rozdíl teplot
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zataženo, vítr
polojasno, bouřka
slunečno
polojasno, přeháňky,
zataženo
průměrná teplota ráno
a odpoledne

30.9.

4,8

12,1

10,5

16,4

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

1.10.
2.10.

2,9
5,9

11,6
10,8

3.10.

-1,4

4.10.

-2,6

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.

-1,8
7,5
7,9
8,6
4,5
11
12
11,7
10,8
10,5
8,1
9,2
9
9,9

19.10.

1,8

20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

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

slunečno, vítr
průměrná teplota ráno
a odpoledne
Stav počasí

slunečno, vítr
polojasno
slunečno, vítr, prudký po8,9
kles teplot!
slunečno, prudký pokles
11,5
teplot!
13,8
slunečno,velký rozdíl teplot !
13,8
zataženo
15,2
polojasno
17,6
mlha, polojasno
15,4
polojasno
17
polojasno
19,8
polojasno, zataženo
17,4
mlha, polojasno
16,8
mlha, vítr, slunečno
14,5
mží, zataženo
13,5
mlha, polojasno
9,5
zataženo, přeháňky
11,4
polojasno, vítr
11,7
zataženo, přeháňky
mlha, polojasno, pokles
12,5
a rozdíl teplot
15,7
polojasno
18,3
mlha, polojasno
17,1
mlha, slunečno
20
mlha, slunečno
17,3
zataženo, přeháňky
15,6
mlha, slunečno
17,8
mlha, vítr, slunečno
20,3 (20:00 18,5)
polojasno,
20,4
slunečno, vítr
17,7
polojasno
12,4
zataženo
11,3
slunečno
průměrná teplota ráno
14,9
a odpoledne
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Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

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

13
14,5
12,6
11,5
6,9
8,1
13,7
17
11,6
10,8
6,7
7,3
5,7
7,1
8,5
5,7
5,8
7,6
9,2
11,2
8,8
7,6
7,7
7,9
1,2
1,5
0,5
1,1
4,5
5,5

4,7

8,0

slunečno
zataženo, déšť
zataženo, přeháňky
polojasno
přeháňky, zataženo
přeháňky, zataženo, vítr
vítr, zataženo
sluunečno
zataženo, přeháňka
mlha, slunečno
zataženo
mlha, slunečno
zataženo, přeháňky
mlha, zataženo, slunečno
mlha, smog, polojasno
smog, zataženo
slunečno, smog
zataženo
mlha, polojasno
přeháňka, zataženo
polojasno
smog, zataženo
smog, mží, zataženo
smog, zataženo
déšť se sněhem, zataženo
sníh, zataženo
slunečno, zataženo
zataženo, vítr
zataženo
zataženo
průměrná teplota ráno
a odpoledne

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

Stav počasí

1.12.
2.12.

2,3
2,7

5,8
4,9

polojasno
polojasno
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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.

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

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

1,3

5,1
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slunečno
slunečno, vítr
sníh, slunečno
vítr, polojasno
vítr, polojasno
sníh, zataženo
přeháňky
slunečno
zataženo, vítr
polojasno
slunečno
slunečno
zataženo, vítr
slunečno
slunečno
slunečno, vítr
slunečno
zataženo
slunečno
polojasno
slunečno
slunečno, vítr
polojasno, vítr
zataženo, vítr
polojasno, vítr
slunečno
slunečno, vítr
slunečno
mží, zataženo
průměrná teplota ráno
a odpoledne

Výkyvy letošního počasí

24.3.
Ranní mrazy lámaly rekordy, na Bruntálsku naměřili mínus 19 stupňů
Mrazivé počasí nepřestalo svírat Česko ani v neděli. Stejně jako v sobotu
i druhý víkendový den padlo hned několik teplotních rekordů. Nejnižší hodnoty
naměřili meteorologové v Karlově Studánce, kde bylo minus 19,1 stupňů Celsia.

Neděle 24. března 2013, 8:29
„Nedělní ráno 24. března 2013 bylo značně mrazivé a bylo dosaženo
mnoha teplotních rekordů minimálních teplot vzduchu. Vůbec nejnižší denní ranní teplota byla v Karlově Studánce,“ uvedl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák s tím, že předchozí teplotní rekord
zde byl naměřen v roce 2006 (-13,5 °C).Podle něj padly rekordy na 167 z celkových 204 měřících stanic ČHMÚ na území ČR. Například v Harrachově
naměřili -17,1 °C, Jablunkově -17,0 °C, Peci pod Sněžkou -18,8 °C a v Boumově -16,3 °C.„V posledních 7 dnech se v Česku udržují výrazně podprůměrné teploty vzduchu. Za období od 16. do 22. 3. 2013 byl na většině stanic
teplotní průměr zhruba 4 a 5 °C pod dlouhodobým normálem,“ konstatoval
Dvořák.V Šindelové v Krušných horách naměřili v neděli ráno minus 11,2
stupně. „V sobotu se teploty pohybovaly přes den kolem minus čtyř stupňů,
což je počasí, které do tohoto období konce března vůbec nepatří,“ uvedl meteorolog ze Šindelové Rudolf Kovařík.„Navíc foukal poměrně silný vítr okolo
osmi metrů za vteřinu, takže se dokonce tvořily sněhové jazyky,“ popisoval
meteorolog. „Tohle období je opravdu výjimečně studené. Je běžné pro leden
nebo únor a vydrží zřejmě ještě celý příští 13. týden,“ dodal Kovařík.Podle
měsíčního výhledu ČHMÚ se oteplí až po Velikonocích, zbytek března bude
chladný. Teplotně nadprůměrný by měl být druhý dubnový týden. V půlce
příštího měsíce ale meteorologové očekávají opět ochlazení.
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Pan Roman Konopka na zahradě, 30.března, Velikonoce v Horní Suché

Pan roman Konopka – Den poté, neděle 31.3.
(změna času na letní)

Českou republiku naplno zasáhly povodně

Rozvodněné Labe 3. června u obce Počeplice (vpravo) na Mělnicku. V pozadí město Štětí.
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20:34 - Vltavská kaskáda začala upouštět vodu. Průtok Vltavy v Praze
tak zřejmě v úterý dopoledne dosáhne 3300 kubíků za sekundu. Nyní je to
přibližně 2900 kubíků.
20:32 - V Děčíně vyzvalo město k evakuaci obyvatele částí Loubí – jde asi
o deset domů. Když bude voda dál stoupat, energetici jim odpojí elektřinu. Výzvu k evakuaci dostalo už v neděli večer přibližně 790 lidí bydlících
v šestnácti ulicích u Labe, ne všichni však uposlechli. Je uzavřeno několik
ulic, město je ale zatím průjezdné.
20:07 - Hladiny dvou pražských potoků, Botiče a Šáreckého potoka, klesají,
potíže z nejproblematičtějších malých toků dělá od dopoledne Rokytka v Libni.
19:49 - Záplavy mají zřejmě na svědomí další lidský život. V parku v Průhonicích u Prahy usmrtil padající strom ženu, která venčila psa. Tělo vyprošťují hasiči, sdělila ČTK mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková.
Počet obětí by tak vystoupal na sedm.
19:45 - Zastupující pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) nevydá
plošné nařízení, kterým by v úterý kvůli povodňové situaci uzavřel školy.
Podle něj není k uzavření škol důvod. O případném uzavření jednotlivých
školních zařízení mohou rozhodnout městské části.
19:40 - Krizový štáb Prahy 8 kvůli nepříznivé prognóze průtoku Vltavy
zvažuje vyhlášení povinné evakuace tam, kde již byla vyhlášena evakuace
dobrovolná. Jde o lokality Karlína, Invalidovny a dolní Libně.
19:11 - Spolana Neratovice během pondělí kvůli záplavám zastavila provoz. Rozhodl o tom podle mluvčího chemičky Miroslava Kulíka krizový
štáb. Firma už dříve přesunula chlor a další látky do bezpečí.
18:59 - Pražský dopravní podnik ve 20:00 uzavře další čtyři stanice metra linky B. Nedostupné budou zastávky Smíchovské nádraží, Českomoravská, Vysočanská a Kolbenova. Podnik kvůli povodňové situaci částečně
uzavřel metro už v neděli, uzavírka může trvat až několik dnů.

Pražský okruh nad vodou
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18:45 - Prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci ocenil postoj vlády
premiéra Nečase, která uvolnila na pomoc oblastem postiženým záplavami 300 miliónů korun. Potvrdil také, že vyčlenil 60 příslušníků Hradní
stráže, aby pomáhali při povodních. „Hradní stráž je kdykoli připravena
pomoci postiženým,“ uvedl prezident Zeman.

Zaplavená oblast u Prahy

18:31 - V Čechách už bude pršet jen málo, v noci a pak také v úterý už jen
do pěti milimetrů. Vydatné srážky se totiž přesunou na Moravu, v Jeseníkách a v Beskydech může spadnout až 30 milimetrů, uvedl meteorolog
Českého hydrometeorologického ústavu.
18:07 - Silný zásah povodněmi dostala i obec Kly nedaleko Mělníka.
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20.6.
Tropická vedra lámala rekordy po celé zemi
Na řadě míst České republiky padly ve čtvrtek teplotní rekordy. Odpoledne byly překonány na zhruba 70 meteorologických stanicích. Nejtepleji
zatím naměřili v Praze Karlově, 36,5 stupně Celsia. Je však možné, že do večera padne rekord v Klementinu, nejstarší české meteorologické stanici.
Ze 140 stanic měřících déle než 30 let padl rekord asi na polovině,“ uvedl
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Karlově byl překonán rekord
z roku 2002 o celé dva stupně, v Klementinu bylo při měření v 15.00 hodin
hlášeno 34 stupňů. Dosavadní klementinský rekord pro dnešní datum je
přitom 34,6 stupně z roku 2002.
Rekord zaznamenali také v Českých Budějovicích, kde naměřili 34,4 stupně, což o 1,4 stupně převyšuje rekord z roku 1908. Rovných 34 stupňů naměřili také třeba v Táboře-Náchodě, rekord z roku 2000 byl přitom 32,7 stupně.
Nové teplotní rekordy padaly odpoledne také na mnoha místech Moravskoslezského kraje. Nejvýše vystoupala rtuť teploměrů v Karviné, kde meteorologové naměřili hodnotu 35,3 stupně Celsia. „Byl zde překonán denní rekord
z roku 2002, kdy bylo naměřeno 33,8 stupně,“ uvedla ostravská meteoroložka
Eva Richtariková. Rovných 35 stupňů teploměry naměřily odpoledne i v Ostravě-Porubě, kde byl také překonán rekord z roku 2002, a to o 1,6 stupně.
4.8.
Českem se prohnala masivní bouřka ze Švýcarska, vichr lámal stromy a ničil střechy.
Českou republikou se prohnala v neděli vpodvečer bouřka, která měla
původ ve Švýcarsku a byla velmi rozsáhlá. Naplnilo se varování meteorologů před krupobitím a silným deštěm. Silný vítr také způsobil pády stromů na komunikace a střechy. Hasiči vyjížděli ke stovkám zásahů, hlavně
k popadaným stromům, které zablokovaly silnice i železnice.

Bouřková mračna na Benešovsku z letadla
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Nárazy větru srazily k zemi stovky stromů a větví, které zablokovaly
řadu silnic a více než dvacítku tratí.Silné bouřky s nárazovým větrem prošly od západu na východ Čech a dál na Vysočinu, zasáhly také část Moravy.
Na Domažlicku také zřejmě kvůli bouřce havarovalo malé letadlo, posádka
ale nebyla vážně zraněna. V Brně byli při pádu stromu zraněni čtyři diváci
prvoligového fotbalového zápasu. Na Vysočině u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku byl evakuován dětský tábor.Kvůli poruše elektrického vedení na trati
platí delší omezení dopravy mezi Prahou a Českými Budějovicemi v úseku
Tábor–Benešov u Prahy ve středních a jižních Čechách, kde vlaky nepojedou
nejméně do 08:30. Zhruba do 08:00 se bude jezdit jen po jedné koleji na trati z Prahy na Plzeň a Cheb v úseku Rokycany–Chrást u Plzně v Plzeňském
kraji.Již od nedělní ranní bouřky je přerušen provoz na trati mezi Prahou
a Berounem v úsecích Řevnice–Karlštejn a Dobřichovice–Řevnice ve středních Čechách. I tamní problémy způsobily pády stromů a přerušení trakčního vedení. S omezením se počítá až do půlnoci.Bouřka odpoledne zasáhla
Plzeňský kraj, provázely ji blesky a silný déšť. Vítr způsobil pády stromů,
místy vypadávala i elektřina. Na Plzeňsku napadlo 20 milimetrů vody.
Bouřka postupovala také přes Jihočeský kraj. „Zhruba od patnácti do osmnácti hodin jsme měli nahlášeno kolem 200 událostí od popadaných stromů,
stržených drátů vysokého napětí až po vozidla mimo komunikaci. U Domažlic
se rovněž zastavila železniční doprava. Právě na Domažlicku a v okolí Přimdy byla situace nejsložitější,“ shrnul pro Právo krátce po šesté večer průběh
silné bouřky doprovázené větrem velící důstojník směny hasičů Pavel Musil.

Bouřková mračna na Benešovsku

Přívaly deště doslova zastavily auta na silnicích v Milevsku a jeho okolí. „Máme hlášené desítky popadaných stromů na Písecku, Strakonicku
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a Blatensku, ale i Českobudějovicku a Jindřichohradecku,“ konstatovala
stručně mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula
Matějů.Na Strakonicku bouře strhávala na silnice větve a stromy. Podle
dopravních serverů jeden z nich spadl v Záboří na motocyklistu a zranil
ho. Mluvčí krajské policie Lenka Holická však uvedla, že motocyklista nestačil zabrzdit před stromem již spadlým na silnici.Hasiči ve Středočeském
kraji zaznamenali kvůli bouřce přes 100 výjezdů. Většinou se týkaly popadaných stromů.Vítr zkomplikoval rovněž provoz na železnici. Kvůli pádu
stromů na kolejiště a případně i poškození elektrického vedení byla doprava přerušena na trati mezi Prahou a Plzní v úseku Rokycany–Chrást
u Plzně. Problémy byly i v úsecích Protivín–Písek na trati mezi Zdicemi
a Protivínem a Protivín–Číčenice mezi Plzní a Českými Budějovicemi.

Přechod bouřkového systému přes střední Čechy

Nepřijímalo také pražské Letiště Václava Havla. Letadla byla odkláněna
na letiště v Berlíně, Vídni, Brně a Pardubicích.V Praze v důsledku bouřky
vyjížděli hasiči k více než 110 zásahům, nejčastěji to byly spadlé stromy.
Zajišťovali také uvolněné plechy na střechách, na Václavském náměstí vyprošťovali slunečníky od restaurací, které vítr odnesl do elektrického vedení.
„Vysočinu opět trápí bouřka a silný vítr. Hasiči od 18:45 hod zasahovali již na 143 místech a počet událostí neustále narůstá. Nejčastěji hasiči
odstraňovali stromy, které padly na komunikace a bránily tak plynulému
provozu,” informovala kolem 18. hodiny mluvčí krajských hasičů Petra
Musilová.Bouřka se posunovala severovýchodním směrem.Rozsáhlá bouřka postupuje z Bavorska nad naše území a přinese přívalové srážky, silný vítr a nelze vyloučit krupobití,“ informoval v době příchodu bouřky
mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák.„Tato
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bouřka existuje už od rána, kdy byla nad Švýcarskem, a má neobvykle
dlouhou životnost,“ dodal.Meteorologové doporučovali lidem, aby zajistili okna, dveře a volně položené předměty. Na pozoru také měli být před
možnými pády větví či stromů.
„V oblastech zasažených silnými přívalovými srážkami lze očekávat intenzivní odtok vody ze svahů, rychlé intenzivní rozvodnění malých toků,
potoků a jindy suchých koryt, zatopení ulic, domů, zatopení a podemletí
komunikací,“ dodal ČHMÚ.Už v noci ze soboty na neděli zasáhly Českou
republiku silné bouřky. První víkendový den byl přitom jedním z nejteplejších v letošním roce. Na jihu Moravy naměřili dokonce 38,7 stupně Celsia.

Koryto Sušanky na začátku srpna.

30.8.
Letošní prázdniny byly mimořádné, teplo a sucho lámaly letité rekordy
Počasí o prázdninách bylo mimořádně teplé a chudé na srážky. Podle
předběžného vyhodnocení Petra Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl v tomto směru výjimečný hlavně červenec.
Průměrná teplota za den i noc v červenci činila 19,2 stupně Celsia, což
je o 2,4 stupně víc, než je průměrná červencová teplota za posledních 30
let.Už dříve meteorologové uvedli, že letošní červenec byl v Česku šestý nejteplejší za posledních 80 let a také jeden z nejsušších. Tropické teploty přišly
zhruba v polovině měsíce a poslední červencový týden se nesl ve znamení
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teplotních rekordů.Kromě nadprůměrné teploty bylo také mimořádné sucho. Za celý červenec spadlo 35,7 milimetru srážek, což je necelých 35 procent dlouhodobého průměru."Během teplého a málo srážkového července
klesaly hladiny povrchových i podzemních vod a nastupovalo výraznější
sucho. Neznamenalo katastrofu, naopak zemědělcům vyhovovalo zejména z hlediska sklizně obilí," uvedl Dvořák, podle kterého si na suché počasí mohli stěžovat snad jen vodáci.Meteorologické statistky osmého měsíce
roku počítané do 29. srpna uvádějí průměrnou teplotu 17,7 stupně Celsia,
což je zatím o jeden stupeň víc než průměr posledních 30 let. Teplotní maxima padala hlavně v prvním týdnu, 8. srpna bylo v Brodu nad Dyjí 39,7
stupně, což je historicky nejvyšší teplota naměřená na Moravě. Za uvedené období napršelo 55 milimetrů srážek, což je asi 69 procent průměru.
Léto bylo bohaté také na sluneční svit. V červenci slunce svítilo 293
hodin, což je 139 procent normálu. "Srpnový sluneční svit ještě nemáme
vyhodnocen, 30letý průměr úhrnu svitu za srpen je 214 hodin; je pravděpodobné, že letošní srpen bude slabě až mírně nadprůměrný."
Přílohy č. 12, 24
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10. RŮZNÉ
Silvestr pod širým nebem

Možná vzniká nová tradice…..Nejen v každém domku, domě nebo
vilce vrcholily přípravy na uvítání nového roku 2013. Letos poprvé se
slavilo i na rohu ulice Čtvercové a 6. srpna. Už z dálky přitahoval zvané i náhodné chodce nezvyklý obrázek. Od pruhovaného stánku, který tady během odpoledne postavilo několik sousedů v čele se starostou
a jeho ženou, se šíří vůně guláše, kávy, čaje….ale také je tu něco „na zahřátí“, což odpovídá jak studenému počasí, tak i silvestrovské náladě.
Z reproduktoru se linou tóny populární hudby, která zve k tanci. Čekatelů na půlnoc přibývá, nálada je krásně silvestrovská….
Je to moc pěkný nápad - strávit poslední minuty starého roku a první minuty nového venku pod hvězdnou oblohou se svými sousedy a známými, spojit procházku, tanec, poklábosení. Takže možná za rok zase
tady…..

1.máj s HASIČANKOU

Dlouholetou tradici zachovává dechová hudba HASIČANKA, která
každoročně 1. května od časného rána „obchází“ obec a hraje známým,
svým příznivcům a samozřejmě představitelům obce – starostovi a místostarostovi. Je to velmi pěkný zvyk a příjemné zahájení nejkrásnějšího
měsíce roku.
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PŘÍLOHY
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SEZNAM PŘÍLOH
Č.1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.7
Č.8
Č.9
Č.10
Č.11
Č.12
Č.13
Č.14
Č.15
Č.16
Č.17
Č.18
Č.19
Č.20
Č.21
Č.22
Č. 23
Č.24
Č.25
Č.26
Č.27
Č.28
Č.29
Č.30
Č.31
Č.32
Č.33
Č.34

- Skauting se pro něj stal vášní -HAVÍŘOVSKO - 15.1.
- Górnosuski bilans - GŁOS LUDU - 17.1.
- V Horní Suché podpálil žhář potřetí finský domek
- Společenský ples Dolu ČSM moderovala hornická dcera – HORNÍK – 14.2.
- Senát pohnal Klause k soudu – PRÁVO – 5.3.
- Aktivní Hornosušanka – inoviny.cz – 7.3.
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Nie upłynęło wiele czasu, a pani
Jola już miała pomysł na wspólny
występ. Jej świat obraca się obecnie
głównie wokół dzieci (jest mamą
4-letniego Kubusia, 2,5-letniej Karolinki i 9-miesięcznej Emilki), nic
więc dziwnego, że przyszło jej do
głowy połączenie śpiewu z czytaniem baśni. A że impreza ma się
odbyć w okresie świątecznym, wybór padł na kolędy i baśń typowo
zimową – „Królową śniegu” Hansa
Christiana Andersena. – Ten pomysł
mi się spodobał, bo w czasie studiów
brałam udział w podobnym projekcie, gdzie fragmenty bajki przeplatane były śpiewem – przyznaje Beata
Šelová (nota bene również mama
małego dziecka), która skończyła na
Uniwersytecie Ostrawskim śpiew
operowy pod kier. prof. Henryki Januszewskiej z Katowic. Jej koleżanka
jest absolwentką prywatnej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Pradze i

przez kilka lat pracowała w teatrze
w Szumperku. Później dorywczo
współpracowała ze Sceną „Bajka”
Teatru Cieszyńskiego.
Obu wykonawczyniom będzie
akompaniował na fortepianie Vlastimil Ondruška, który współpracuje
m.in. z Morawsko-Śląskim Teatrem
Narodowym w Ostrawie. Wejście
na koncert jest bezpłatne, niemniej
mile widziane będą dowolne datki
na remont organów w ewangelickim
kościele. – Prócz tego chciałybyśmy sprzedawać drobne upominki
świąteczne, a z dochodu wesprzeć
jakiś konkretny projekt skierowany
do dzieci w naszym regionie – zapowiada Jolanta Balon. Zaprasza na
koncert całe rodziny, przedstawicieli
wszystkich pokoleń. Uważa, że impreza dobrze się wpisuje w popularne
obecnie projekty „Cała Polska czyta dzieciom” i „Całe Czechy czytają
dzieciom”.
(dc)

W czwartek gmina Bystrzyca przyznała tytuły „Osobistości 2013”.
Wśród ośmiu nagrodzonych osób
znaleźli się także Polacy. Dużą nie-

5

Na jubileuszu „Suszan” Beata Šelová i Jolanta Balon śpiewały razem pieśni ludowe. Teraz przedstawią baśń Andersena w połączeniu z kolędami.

nowoczesnym oraz Roman Wróbel,
ubiegłoroczny wicemistrz Europy w
kulturystyce i tegoroczny zdobywca
brązowego medalu na mistrzostwach

Bystrzyca ogłosiła »Osobistości 2013«

W listopadzie razem stanęły przed
mikrofonem podczas uroczystości
z okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i
Tańca „Suszanie”. Wtedy śpiewały
pieśni ludowe. Teraz Jolanta Balon i
Beata Šelová mają w planie całkiem
inny wspólny występ – w niedzielę
29 grudnia o godz. 16.00 zapraszają
do kościoła ewangelickiego w Hawierzowie-Błędowicach na „rodzinne słuchanie i śpiewanie”. Pani Jola
będzie czytała po polsku baśń Hansa Christiana Andersena „Królowa
śniegu”, pani Beata zaśpiewa polskie
kolędy.
Dwie młode mamy – jedna z Żywocic, druga z Orłowej, jedna z zawodu aktorka, druga śpiewaczka
– postanowiły zrealizować własny
kameralny projekt, zachęcone życzliwymi reakcjami słuchaczy górnosuskiego koncertu. Po jego premierze
przyrzekły sobie, że kiedyś znów razem zaśpiewają na scenie.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Mamy – artystki zapraszają na
»Królową śniegu«

sobota | 14 grudnia 2013

Příloha č. 52

Mamy – artystki zapraszają na „Królową śniegu“ – GŁOS LUDU – 14.12.
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uczniami ankietę dotyczącą praktykowanych w domu zwyczajów świątecznych. Jej wyniki wykorzystaliśmy
później w programie – wyjaśnił Prymus. Dzięki temu widzowie mogli

się dowiedzieć, że w Suchej Górnej
czy Stonawie, skąd dojeżdżają do
szkoły starsi uczniowie, nadal w wieczór wigilijny oczekuje się pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie,

Górnosuscy uczniowie wystawili w sobotę „Jasełka".

Dwa chóry kolędowały w sobotnie
popołudnie przed zapełnioną tradycyjnie do ostatniego miejsca salą
Domu PZKO im. Jury spod Grónia w
Nawsiu: żeńska „Melodia” pod batutą
Aleksandry Zeman oraz męski „Gorol” (pod kierownictwem Katarzyny
Kantor). Na koncercie organizowanym przez „Melodię” i nawiejskie MK
PZKO „Gorol” zaśpiewał głównie
najpiękniejsze polskie i śląskocieszyń-

skie kolędy. Natomiast panie z „Melodii” sięgnęły także po zagraniczny repertuar. Występ nawsianek otworzyła
żydowska pieśń zwołująca wiernych
do świątyni, a oprócz polskich były
też kolędy: angielska, czeska, a nawet
serbska. Największymi owacjami nagrodzono solistkę Bronisławę Nowak,
która zaśpiewała najbardziej znaną
pieśń bożonarodzeniową, „Cichą noc”.
Prezes „Melodii”, Lidia Lisztwan,

zdradziła naszej gazecie, że oba zespoły zaśpiewają wspólnie także w pierwszą niedzielę stycznia o godz. 17.00 na
świątecznym koncercie charytatywnym w katolickim kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Jabłonkowie,
który organizuje tamtejszy polski chór
kościelny. – Dochód z tej imprezy będzie ponownie przeznaczony dla rodzin potrzebujących – dodała prezes
„Melodii”.
(kor)

»Melodia« kolędowała z »Gorolem«

– Ten dzień otwarty jest nietypowy.
Zazwyczaj przygotowujemy pokaz, co robimy na poszczególnych
lekcjach. Teraz mamy adwent, czas
przedświąteczny.
Postanowiliśmy
więc zaprezentować szkołę od innej
strony – artystycznej. Jak się okazuje,
nasi uczniowie są nie tylko znakomitymi matematykami, ale potrafią
też pięknie śpiewać, tańczyć i grać
na scenie – zapowiedział blisko półtoragodzinny program jasełkowy
dyrektor szkoły i przedszkola, Bohdan Prymus. Młodzież wystawiła go
w sobotę dwa razy – o godz. 9.00 i
10.30. Reżyserem całości była nauczycielka Wanda Folwarczna.
Najpierw w atmosferę świąt wprowadziły tłumnie zebraną publiczność przedszkolaki ze swoim mikołajkowym programem. Po nich starsi
uczniowie wystawili kilka scenek
ze współczesnego życia. Ich celem
było pokazanie stosunku dzisiejszej
młodzieży do tradycji świątecznych,
relacji między dzisiejszym światem
nowoczesnych technologii a pielęgnowanymi przez pokolenia zwyczajami wigilijnymi. – Mniej więcej
miesiąc temu w ramach lekcji nauki
obywatelskiej przeprowadziliśmy z
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Nie tylko na rynkach miast, w supermarketach i kościołach udziela
się odwiedzającym świąteczny nastrój. Duch adwentu ogarnia również
domy spokojnej starości, które dbają o
świąteczny wystrój wnętrz, organizują wystawy adwentowe oraz koncerty
dla swoich pensjonariuszy. Dokładnie
za tydzień zasiądą oni wspólnie przy
wigilijnym stole.
W trzynieckim domu seniora „Pohoda” pensjonariusze będą obchodzić

na jednym piętrze, na 24 osób. W wigilijnym menu będą do wyboru zupa
grochowa lub rosół, a na drugie danie
ryba lub smażony filet z kurczaka z
sałatką ziemniaczaną lub ziemniaczanym pure. – Jeżeli córka lub syn któregoś z pensjonariuszy chcą spędzić
tu święta razem ze swoim rodzicem,
mają taką możliwość – podkreśla
dyrektor Janusz Foltyn. – Będziemy
należeć do tych, którzy jako pierwsi
złożą w tym roku seniorom świątecz-

Wigilia nie zawsze do wyboru

na stół wigilijny przygotowuje się
dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, pod obrus kładzie się
łuski karpia i pieniądze, czyta się Biblię, łamie się opłatkiem oraz wróży

z jabłek, orzechów i dymu zdmuchniętej świecy. Temu wszystkiemu
towarzyszy pięknie ubrana choinka,
prezenty oraz kolędy.
To wszystko zostało pokazane w
sobotę na scenie auli szkolnej. Do
tego zabrzmiały kolędy – „Cicha
noc” w pięciu językach, czyli polskim,
czeskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim, oraz ta najbardziej polska z
polskich kolęd, „Bóg się rodzi”.
Opowieść o narodzeniu Jezusa
przedstawili w drugiej części programu młodsi uczniowie. Narodzonemu
w ubogiej szopce Jezuskowi grali na
fletach, śpiewali oraz tańczyli tańce
śląskie i... anielskie. Oklaski zdały się
nie mieć końca. Niezapomnianymi
wrażeniami dzielili się później rodzice
przy kawie i własnych wypiekach uczniów. Chwalili pomysł i wykonanie.
I tym razem nie obyło się jednak
bez matematyki. Nauczycielka Ilona
Przeczek zaprezentowała w jednej z
klas wyniki ogólnokrajowych testów
matematycznych swoich wychowanków, dowodząc ponad wszelką wątpliwość, że szkoła nie ma się czego
wstydzić. Imprezie towarzyszył kiermasz książek.
BEATA SCHÖNWALD

Górnosuska polska podstawówka znana jest z dobrych matematyków. Pod kątem nauk ścisłych, choć nie tylko, organizowane są co roku jesienią dni otwarte mieszczących się w jednym wspólnym budynku szkoły i przedszkola. Tym razem było inaczej. Dzień otwarty przesunięto na grudzień, a tematem sobotniego spotkania uczniów,
nauczycieli, rodziców, dziadków, absolwentów i sympatyków było Boże Narodzenie.
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