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I.ÚVOD
Co přinesl rok 2013, co čekáme od roku 2014….
Vážení spoluobčané,
….Kromě hornictví zde však již byly znát první nesmělé náznaky oživení hospodářství, což se
projevilo i v naší obci, kde se po roční přestávce na Průmyslové zóně František zase začalo
stavět a přicházely i nové firmy se záměrem zde investovat. Finanční situace celé obce pak
byla stabilní, protože určitý výpadek příjmů ze skládky odpadu Depos byl vykryt navýšením
financí díky novému zákonu o Rozpočtovém určení daní. Díky tomu jsme mohli pokračovat
v investicích do hodně pestrého výčtu staveb – namátkou to byly např. rekonstrukce místních
komunikací Náhradní, Bronislava Poloczka, Lesní, Palárenská, Starodvorská, výstavba
několika větví kanalizace, včetně tlakových na ul. Zelená a v okolí potoka Koutňák, novou
střechu dostala budova „červené školy“ na ul. Sportovní a bylo vyměněno veřejné osvětlení
na ul. Stonavské.
V roce 2014 by pak hlavní investiční akcí obce mělo být dokončení výstavby kanalizace
v lokalitě Kouty, tentokrát již bez dotací, které letos díky neschopnosti Státního fondu
životního prostředí stanovit jasná pravidla neuvěřitelně zkomplikovaly možnost napojování
se občanů na již vybudovanou kanalizaci. Dále pak budeme pokračovat v rekonstrukci
místních komunikací, zejména těch, které byly poškozeny stavbou kanalizace. Na ul.
Hornosušské by pak mělo být konečně otevřeno Rodičovské centrum na ul. Stonavské,
zateplena budova „staré školy“, která je sídlem místního oddělení PČR. Skromným
příspěvkem obce ke zlepšení stavu ovzduší pak bude poskytování příspěvku občanům v rámci
kotlíkových dotací, nemalé prostředky budou i v roce 2014 plynout na provoz a aktivity
právnických osob, které se v obci zabývají sportovní a kulturní činností…….
Výňatek z úvahy starosty obce Ing. Jana Lipnera na přelomu
roku 2013/2014
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II. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V OBCI

LEDEN
- Na základě žádosti občanů z roku 2013 o zákazu používání pyrotechniky
v obci byla v lednovém Informátoru otištěna anketa, jejímž prostřednictvím se mohou občané k tomuto problému vyjádřit.
- Prostřednictvím Informátoru byli upozorněni všichni majitelé psů na zajištění psů proti úniku při procházkách na území obce, neboť dochází
k útokům na divoce žijící zvěř.
- Začátkem ledna 2014 byla vyhlášena 4. společná výzva Ministerstva
životního prostředí a Moravskoslezského kraje na podporu výměny starých ručně přikládaných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle.
V rámci této výzvy je možno podávat žádosti o dotaci do 30. června 2014,
nejpozději však v den vyčerpání nárokované částky.
Poznámka kronikářky: K minulé výzvě podali žádost na obecní úřad pouze dva občané
obce.

- Ve čtvrtek 9. ledna se konal Den otevřených dveří na české ZŠ.
- V sobotu 11. ledna se v Dělnickém domě konal „Obecní ples“.
Viz IV. Obecní akce

- V sobotu 11. ledna se konal ve sportovní hale ligový turnaj veteránů
ve florbalu.
- Od 15. – 17. ledna probíhal zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ.
Viz V. Školy…

- Ve čtvrtek 16. ledna probíhal zápis do MŠ a ZŠ s PJV.
Viz V. Školy…

- V sobotu 18. ledna se konal „ Ples PZKO“.
Viz VI. Spolky…

- V neděli 19. ledna probíhal ve sportovní hale ligový turnaj starších žáků
ve florbalu.
11

- V sobotu 25. ledna se konal v sále Dělnického domu „Školní ples“ české
ZŠ a MŠ.
- V pátek 31. ledna byla pořádána v Dělnickém domě akademie k 90. výročí založení MŠ s PJV.
Viz V. Školy…

ÚNOR
- Z důvodu neustálého zvyšování cen energií rozhodlo vedení obce nabídnout možnost úspor pro své občany prostřednictvím e-aukce. Přihlásit se
mohou jednotlivé domácnosti i majitelé firem nacházejících se na území
obce.
- V sobotu 1. února se konal ve sportovní hale ligový turnaj juniorů ve florbalu.
- Ve čtvrtek 6. února se pořádal v Dělnickém domě „Havířský bál“ KHD
DF.
Viz VI. Spolky…

- V pátek 7. února se rovněž v Dělnickém domě konal „Školní ples“ ZŠ
a MŠ s PJV.
- V pátek 14. února se v Dělnickém domě pořádal „Společenský florbalový
večer“
- V pátek 14. února se v budově TJ Depos konal „Sportovní ples“.
- V neděli 16. února se ve sportovní hale pořádal ligový turnaj mužů
ve florbalu.
- V sobotu 22. února se konal v Dělnickém domě „Ples hasičů“.
- Ve středu 19. února se konala v „Domečku“ KHD DF valná hromada Koordinačního výboru důchodců OKD.
Viz VI. Spolky…

- V neděli 23. února byl ve sportovní hale uspořádán Mezinárodní halový
turnaj v kopané – kategorie mladší a starší žáci.
12

V pátek 28. února se v Dělnickém domě konal „Školní karneval“ ZŠ s PJV.
Viz V. Školy…

BŘEZEN
- V březnu 2014 se po čtyřech letech obětavé práce pro Horní Suchou rozloučila Mgr. Pavlína Bičejová, která pracovala jako zástupce oddělení PČR
v Horní Suché. Postoupila na Odbor hospodářské kriminality PČR v Havířově. Při odchodu jí byl předán na Obecním úřadě v Horní Suché z rukou
místostarosty pana Josefa Žerdíka titul „Čestná občanka“.

Mgr. Pavlína Bičejová a místostarosta Josef Žerdík

- Rada obce Horní Suchá rozhodla o zveřejnění nabídky, kterou se prověří
zájem občanů o uspořádání kurzu základů práce na PC, který by se konal
v učebnách výpočetní techniky na obou základních školách.
- Starostové Svazku měst a obcí okresu Karviná pozvali na své jednání dne
3. března 2014 poslance a senátory působící v okrese Karviná, aby je seznámili s aktuálními problémy, které řeší na obcích. Na schůzku, která se
konala v Rychvaldu, přijali pozvání paní Milada Halíková (KSČM) a pánové Josef Hájek (ANO 2011), Jan Sedláček (ANO 2011), Ladislav Šincl (ČSSD).
Paní Janu Lorencovou (ANO 2011) zastoupil její asistent Bohdan Svorník.
13

Senátory reprezentoval současný starosta města Bohumín pan Petr Vícha.
Jako nosné téma diskuse byl apel na řešení problematiky krádeží kovů,
které končí ve sběrnách. Starostové navrhli jako okamžité a rychlé řešení upravit obecně závazné vyhlášky tak, aby se mohl komunální odpad
od fyzických osob odevzdávat pouze bezplatně ve sběrných dvorech provozovaných obcemi.
- V úterý 4. března pořádala MŠ v Dělnickém domě „Karneval s klaunem
Hopsalínem“.
Viz V. Školy…

- V pátek 7. března se konala v Dělnickém domě obecní akce – oslava MDŽ.
Viz IV. Obecní akce

- V sobotu 8. března se pořádal ve sportovní hale ligový turnaj dorostenců
ve florbalu.
- V sobotu 8. března se v PZKO konala oslava MDŽ.
- V neděli 9. března se pořádal ve sportovní hale ligový turnaj mladších
žáků ve florbalu.
- Ve čtvrtek 13. března se v „Domečku“ KHD DF konala výroční členská
schůze.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 22. března pořádala TJ Depos ve sportovní hale Mezinárodní
turnaj kategorie mladších a starších přípravek v kopané. Kromě družstev TJ Depos Horní Suchá se zúčastnila družstva ze Slovenska a Polska..
V obou dvou kategoriích zvítězila domácí družstva TJ Depos Horní Suchá.
Mezi nejlepší hráče patřil střelec Ondřej König z družstva mladších žáků,
v družstvu starších žáků byl nejlepším střelcem Štěpán Antl a Sebastián
Szelong nejlepším hráčem.
- V pondělí 24. března byla Horní Suchá místem setkání odborníků, zástupců ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí, poslanců
a starostů našeho regionu na konferenci s názvem „Průmyslová krajina“.
Viz IV. Obecní akce
- Ve středu 26. března proběhl zápis do „Budulínku“ na školní rok 2014/15.
14

- 28. března – na Den učitelů - oceňuje každý rok obec Horní Suchá u příležitosti tohoto svátku práci zaměstnanců obou škol. V letošním roce byli
oceněni z české ZŠ a MŠ pedagogové Mgr. Miluše Pechová a Kateřina Kunetková, z nepedagogických pracovníků Ignác Kriš, Pavlína Adamiecová,
Libuše Dolinová. Ze ZŠ a MŠ s PJV byla oceněna za pedagogické pracovníky Mgr. Grażyna Siwek a Halina Piętak, za nepedagogické Yvona Marciniaková.
- V Rotavě proběhlo 1. kolo celostátní ligy družstev juniorek ve vzpírání.
Družstvo VŠOZ Horní Suchá nastoupilo ve složení Ladislava Pokorná,
Markéta Bijoková, Dagmar Barnošáková a Soňa Ryšánková. Nejlepší výkon družstva a celé soutěže juniorek předvedla Ladislava Pokorná. V nadhozu vytvořila nový český rekord juniorek do 17 a 20 let ve váze do 48 kg.
V 1. kole se družstvo VŠOZ Horní Suchá umístilo na první místě. V jednotlivcích se na prvním místě umístila Ladislava Pokorná, na třetím místě
opět reprezentantka VŠOZ Markéta Bijoková . Ostatní závodnice si vytvořily osobní rekordy a udělaly první krok v boji o první juniorský mistrovský titul.

DUBEN
- Prostřednictvím Informátoru byli upozorněni začínající včelaři na dotační program “Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji
pro rok 2014“. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.
- V pátek 4. dubna pořádala obec v Dělnickém domě „Muzikantský rej“.
Viz IV. Obecní akce

- V sobotu 5. dubna se konal ve sportovní hale ligový turnaj mužů ve florbalu.
- V sobotu 12. dubna se konalo v Bohumíně druhé kolo celostátní žákovské
ligy ve vzpírání. Oddíl Horní Suché postavil čtyři družstva, celkem osmnáct závodníků.
V soutěži mladších žáků startovala dvě družstva. Družstvo A ve složení
Matěj Moskal, Daniel Majer, Miroslav Vyhlídal a Marek Gabzdyl zvítězilo,
družstvo B obsadilo druhé místo. V soutěži starších žáků byla postavena
rovněž dvě družstva. Družstvo A ve složení František Polák, Petr Kmeťo,
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Matěj Bittner a Vojtěch Nistor suverénně zvítězilo, družstvo B obsadilo třetí místo.
Nejlepším závodníkem starších žáků byl hornosušský František Polák.
- V sobotu 12. dubna se uskutečnilo v obřadní síni obce vítání občánků.
- V neděli 27. dubna se konal ve sportovní hale ligový turnaj elévů ve florbalu.

KVĚTEN
- Občané Horní Suché byli prostřednictvím Informátoru upozorněni
na schránku námětů a připomínek, která je umístěna v budově obecního
úřadu. Občané se tak mohou vyjádřit k chodu obecního úřadu, k práci
jednotlivých referátů a zástupců středisek.
- V sobotu 3. května se v Parku hrdinů uskutečnil slavnostní pietní akt –
Kladení věnců.
Viz IV.Obecní akce

- V neděli 4. května se v centru Horní Suché konala tradiční hornosušská
pouť.
Viz IV. Obecní akce

- Ve čtvrtek 8. března slavili členové KHD DF Den matek.
Viz VI. Spolky…

- V pondělí 12. května byli v aule polské školy pasováni žáci prvních tříd na čtenáře. Pasoval je spolu s místní knihovnicí jeden z herců těšínského Divadla „Bajka“.
Viz V. Školy…

- V sobotu 17. května pořádali členové ČZS zájezd do Polska spojený s odbornou exkurzi pod názvem „Okrasné zahrady“.
- V sobotu 24. května se konalo v prostorách PZKO a Dělnického domu
setkání absolventů polské školy.
- Ve dnech 23.-24. května 2014 se konaly v Česku v rámci celoevropských
voleb volby do Evropského parlamentu.
Viz IV. Obecní akce
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- Vzpěračská škola Oty Zaremby slavila další obrovský úspěch. V polském
Ciechanowě proběhlo Mistrovství Evropy juniorek do sedmnácti let, ve které se teprve čtrnáctiletá Ladislava Pokorná umístila na sedmém místě
a vytvořila dva české rekordy. Je velkou nadějí na úspěšnou reprezentaci
ČR na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020.
- V sobotu 30. května se účastnila ZŠ s PJV 32. lehkoatletických her žáků polských základních škol. Hry se konaly v Třinci a účastnilo se 22 polských škol.
Viz V. Školy…

- Na konci května proběhla v Horní Suché a Albrechticích týdenní mise
polského misionáře CzesławaBlocha.
Příloha č. 21

ČERVEN
- Ve čtvrtek 5. června se v areálu KHD DF smažila vaječina.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 7. června se na hřišti ZŠ konaly školní radovánky MŠ a ZŠ.
Viz V.Školy…

- V sobotu 7. června proběhlo v Příboře Mistrovství České republiky starších
žáků a žákyň ve vzpírání. Celkem se účastnilo 14 oddílů, Horní Suchou
reprezentovalo 14 závodníků VŠOZ z celkového počtu 49 závodníků z celé
republiky, což představuje téměř třetinu všech účastníků. Hornosušští reprezentanti vybojovali osm medailí, z toho čtyři zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou. Zlato získal Matěj Moskal ve váze do 36 kg, Jiří Červeňák
ve váze do 40 kg, Petr Kmeťo ve váze do 50 kg a Martin Štreichl ve váze
do 56 kg. Z žákyň získala stříbro Markéta Bijoková ve váze do 56 kg.
- 13. června v Holešově vybojoval na Mezinárodním mistrovství České republiky ve vzpírání zlatou medaili šestnáctiletý Vlastimil Moskal. Ve váze
do 56 kg zvítězil výkonem 173 kg, čímž si vytvořil osobní rekord. Tento
závodník před měsícem zvítězil na Mistrovství České republiky juniorů
do 20 a do 23 let.
- Ve dnech 13. a 14. června se ve slovenském Novém Mestě nad Váhom
konal mezinárodní turnaj – Memoriál Ondreja Hekla – ve vzpírání žáků
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a žaček. Čtvrtého ročníku této soutěže se zúčastnilo celkem 11 vzpěračských klubů, z toho sedm ze Slovenska a dva z České republiky (z Rotavy
a Horní Suché). Družstvo z Horní Suché reprezentovalo šest závodníků.
Naši žáci vybojovali tři prví a tři druhá místa. Zlato získal Matěj Moskal
ve váze do 32 kg a vytvořil šest českých rekordů, František Polák ve váze
do 40 kg a Petr Kmeťo ve váze do 50 kg. Z žákyň se umístila na druhém
místě Markéta Bijoková ve váze do 53 kg. V soutěži tříčlenných družstev
reprezentovali Horní Suchou Markéta Bijoková, Matěj Moskal a František
Polák. Toto družstvo suverénně zvítězilo a odvezlo si zlato. Na tento turnaj
přijal pozvání starosta obce Ing. Jan Lipner a předseda oddílu, olympijský
vítěz, Ota Zaremba.
- V sobotu a neděli, 14. a 15. června, proběhl na kurtech v areálu Depos
v Horní Suché otevřený tenisový turnaj pro amatéry. Turnaj, nazývaný
„Hornosušský kahanec“, byl letos již 35. v pořadí. Účastnilo se 30 hráčů
z okresů Karviná, Ostrava a Frýdek – Místek.
V kategorii nad 50 let získal svůj osmý titul Vlastimil Sargánek.
- V neděli 15. června se konala v Dělnickém domě v Horní Suché velká
důstojná oslava narozenin pana Bronislawa Firly, který se v Horní Suché
narodil přesně před devadesáti lety. Na oslavu byly kromě rodiny, příbuzných a přátel pozvány polské kulturní i politické osobnosti, zástupci obce
Horní Suchá a předseda místní PZKO.
Oslavu organizovala dcera a syn oslavence. Mezi hosty byl ministr Jan
Ciechanowski, ředitel Úřadu ds. Kombatantů ve Waršavě, paní Anna Olszewska, generální konzulka „Rzeczypospolitej“ v Ostravě aj. Pan ministr
Ciechanowski ve své řeči nazval pana Firlu renesančním člověkem a „zaolžanským“ Leonardem da Vinci.
Pan Firla měl na sobě vojenskou uniformu, neboť patří mezi válečné
veterány a honosí se dvěma vojenskými hodnostmi. U nás je majorem,
v Polsku kapitánem. Pan Bronislav Firla věnoval každému hostu aspoň
chviličku při osobním rozhovoru a všechny ohromil svou vitalitou. Součástí oslavy byla i vernisáž jeho obrazů, kterými opět překvapil přítomné hosty, neboť vedle běžných klasických technik se věnuje i modernímu digitálnímu zpracování námětů. Vernisáž uvedl literát pan Kazimierz Kaszper.
V průběhu oslavy se vydali hosté v čele s panem Firlou do blízkého Parku
hrdinů, aby tam vzdali hold padlým ve druhé světové válce.
Se svým programem vystoupil během odpoledne i soubor „Chórek“,
jejímiž členy byli i dcera a syn pana Firly.
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Za Obec Horní Suchá se oslavy zúčastnili starosta Ing. Jan Lipner a místostarosta pan Josef Žerdík.
Viz PŘÍLOHY č.15, 32, 33, 42, 59

Pan Bronislav Firla se vítá s hosty

Pan B. Firla, paní Firlová a polská generální konzulka Anna Olszewska

Pan Firla v Parku hrdinů
Další - Fotogalerie na CD
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- V sobotu 21. června ve 14,00 hod začala v amfiteátru TJ Depos v Horní
Suché tradiční obecní akce „Vítání léta“.
Součástí bohatého programu byl mezinárodní fotbalový turnaj mužů
v rámci projektu „Fotbal bez hranic“. Turnaje se účastnila mužstva z ČR,
Polska a Slovenska. Vítězem se stal překvapivě, ale vzhledem k výbornému
kolektivnímu výkonu zaslouženě, klub z Oravy – FK Nižná, druzí byli hráči z Lubomie – LSK Silesia Lubomia, třetí domácí TJ Depos Horní Suchá.
Na čtvrtém místě skončili fotbalisté z Rakové.
Viz IV. Obecní akce

- Na vyznačeném přechodu přes frekventovanou silnici spojující Karvinou a Havířov byla sražena 12letá dívka, která utrpěla těžká zranění.
Příloha č. 35

ČERVENEC
- V pátek 4. července přijel po roce mobilní BIOGRAF LÁSKA a promítl film
BABOVŘESKY.
Viz IV: Obecní akce

- Ve dnech 5. a 6. července se zúčastnila pětičlenná delegace z Horní Suché
akce „NIŽŇANSKÝ KOTLÍK“ , kterou pořádá každoročně obec Nižná. Úkolem třiadvaceti zúčastněných družstev bylo uvařit nejlepší guláš. K údivu
všech zvítězil tým z Horní Suché. Pod vedením pana Igora Balona uvařili
nejlepší guláš manželé Žerdíkovi a manželé Marini.
Viz IV. Obecní akce

- Ve čtvrtek 10. července se v areálu Domečku KHD DF konala „Letní slavnost“.

Viz VI. Spolky….

- V pátek 18. července byl pořádán v areálu amfiteátru „MotoRockFest“.
- Od pondělí 21. do pátku 25.července probíhal v areálu Domečku KHD DF
4. ročník řezbářského plenéru.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 26. července byla v areálu Průmyslové zóny František odstartována soutěž SDH „Hornosušská věž“.
Viz VI. Spolky…
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Císařská vizitace v Banské Bystřici

26.července navštívil KKH Dolu František jedinečnou slavnost v Banské Bystrici. Na pozvání
Banskobystrického baníckého spolku se členové osobně zúčastnili Cisárské vizitace po
250 letech .

- Už 30 let vede cvičení pro ženy v naší obci paní Jana Chrobáková. Ze začátku mělo cvičení ráz jazzgymnastiky, nyní je to aerobik a různé formy
posilování. Cvičení má své dlouholeté příznivkyně, kolektiv je utužován
různými společnými výlety a akcemi.
- V úterý 29.července zemřel ve věku 103 let pan Albín Hrabiec. Pan Hrabiec pracoval jako kočí v rostlinné výrobě ve firmě OKD Rekultivace (ještě
ve „starém dvoře“, v prostorách dnešního Profiinvestiku). V roce 1967 přešel na nové pracoviště Rekultivací, na Pašůvku. Od šedesátých let byl také
nájemníkem tzv. Rekultivačních domů „Petrůvka“ na ul. Hornosušské.
- V červenci byl občanům Horní Suché v lokalitě Podolkovice doručen
do schránek dotazník k plánovanému hřišti na ul. 6. srpna. Obec Horní Suchá dala tímto možnost občanům vyjádřit se ke vzhledu, funkčnosti
a způsobu využití této lokality. Celkem bylo odevzdáno 50 vyplněných dotazníků. Nejvíce - 20 hlasů - dostalo dětské hřiště s herními prvky. Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2015.

SRPEN
- V sobotu 30. srpna pořádal SDH v areálu hasičské zbrojnice „Letní slavnost“.
Viz VI. Spolky…

21

- V sobotu 30. srpna proběhla ve sportovním areálu TJ Depos Horní Suchá
slavnostní kolaudace nového sociálního zařízení u tenisových kurtů. Nový
objekt zahrnuje dvě šatny se sprchami,WC a klubovnu.

ZÁŘÍ
- V pondělí 1. září začal nový školní rok.
Viz V. Školy…

- Ve čtvrtek 4. září se v sále Dělnického domu sešli členové a příznivci KHD
DF k oslavě Dne horníků a jubilantů. Letošní akce byla spojena se vzpomínkou na tragédii při pádu klece na Dole Prezident Gottwald, ke které
došlo před čtyřiceti lety.
Viz VI. Spolky…

- V pátek 5. září se konala v Karviné akce ČZS „Zahrada 2014“, které se
účastní členové místního svazu.
Viz VI. Spolky…

- V neděli 7. září přijali pozvání na tradiční obecní dožínky v polské Grabowce místostarosta pan Josef Žerdík s paní a člen Rady obce Ing. Martin
Adamiec s rodinou.
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Na projížďce – manželé Žerdíkovi a manželé Adamiecovi s dcerou

- Ve čtvrtek 25.9. pořádal KHD DF v Domečku „Loučení s létem“.
Viz VI. Spolky…

- Ve dnech 26. a 27. září se v konal 2. ročník Mezinárodní velké ceny (MVC)
Horní Suché mladších a starších žáků a pro družstva ČR byla tato soutěž
zároveň 3. kolem ligy ve vzpírání mladších žáků. MVC byla za posledních
15 let největší žákovskou soutěží řízenou Českým svazem vzpírání. Celkem se zúčastnili 102 žáci z ČR, Polska a Slovenska, z toho z oddílu VŠOZ
24 vzpěračů. Všichni hornosušští závodníci si vedli velmi dobře a získali
řadu medailí.
Viz VI: Spolky…

- Členové místního svazu zahrádkářů se zúčastnili krajské výstavy „Život
na zahradě“, konané ve dnech 26.-28.9. v Ostravě na Černé louce.
Viz VI. Spolky…

- Ve dnech 26. – 28. září se v historickém Českém Krumlově konalo 18.
setkání hornických a hutnických měst a obcí. Za Horní Suchou se tohoto velkého mezinárodního setkání hornických spolků zúčastnili zástupci
KKH DF a KHD DF.
Viz VI. Spolky…

- Na 48. ročníku Mezinárodní velké ceny Bohumína ve vzpírání se opět
dobře zapsali mladí vzpěrači ze Vzpěračské školy Oty Zaremby. František
Polák suverénně zvítězil v kategorii starších žáků. V kategorii mladších
žáků obsadili žáci dvě třetí a jedno páté místo.
Viz VI. Spolky…
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ŘÍJEN
- Ve čtvrtek 2. října pořádala ZŠ ve spolupráci se SRZŠ v centru obce cyklistické závody.
Viz V. Školy…

- V pátek 3.října se účastnili členové místního svazu zahrádkářů celostátní
výstavy „Hortikomplex“, pořádané v Olomouci.
Viz VI. Spolky…

- Dne 4. října se v Boskovicích uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů do 17 let
a juniorek do 20 let. Z hornosušského oddílu VŠOZ se této soutěže zúčastnilo celkem devět sportovců, z toho sedm chlapců a dvě dívky. Závodníci
byli velmi úspěšní. Ve váze do 50 kg se na druhém místě umístil František
Polák, na třetím místě skočil Petr Kmeťo. Ve váze do 56 kg zvítězil Štěpán
Zbořil, na druhém místě se umístil Miroslav Vavrek, Matěj Bittner skončil
na pátém místě. Ve váze do 62 kg zvítězil Vlastimil Moskal, čtvrté místo
obsadil Martin Štreichl. V soutěži juniorek ve váze do 53 kg obsadila první
místo čtrnáctiletá Ladislava Pokorná, ve váze do 58 kg zvítězila rovněž
hornosušská čtrnáctiletá Markéta Bijoková.
- Ve čtvrtek 9. října se konalo v sále Dělnického domu už po dvaadvacáté
setkání JUBILANTŮ.
Viz. IV. Obecní akce

- Ve dnech 10. a 11. října se konaly v budově české Základní školy na ul.
Těrlické volby do Zastupitelstva obce Horní Suchá.
Viz III. Obecní záležitosti

- V pondělí 14. října byla na sloup veřejného osvětlení na ulici U Vodojemu
instalována podložka pro čapí hnízdo.
Viz IV. Obecní akce

- V pátek 17. října pořádala ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRZŠ „Lampiónový
průvod“.
Viz V. Školy…

- V sobotu 18. října uspořádalo PZKO v Dělnickém domě „Wykopki“.

Viz VI. Spolky…
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- Ve čtvrtek 23. října se v Domečku KHD DF konalo „Vinobraní“.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 25. října pořádal SDH HS v Dělnickém domě „Vepřové hody“.
Viz VI. Spolky

LISTOPAD
- V sobotu 15. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni obce Horní Suchá
vítání občánků.
- V sobotu 15. listopadu se v Holešově konalo Mistrovství České republiky
mladších žáků ve vzpírání, součástí této soutěže bylo zároveň celostátní
finále ligy mladších žáků. Ve finále žákovské ligy startovala dvě družstva z Horní Suché. Družstvo A startovalo ve složení Matěj Moskál, David
Matik, Mirek Vyhlídal a Miroslav Priessnitz a vybojovalo titul mistra republiky a získalo zlaté medaile. Družstvo B ve složení Jiří Červeňák, Dan
Mayer, Boris Klepar a Sabina Grygerková vybojovalo stříbrné medaile.
Tento úspěch byl mimořádný a v dějinách českého vzpírání ojedinělý.
V soutěži jednotlivců o titul mistra republiky mladších žáků jednotlivých
váhových kategorií startovalo devět žáků a dvě žákyně. Tato soutěž vynesla medailovou žeň: čtyři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, dále
čtyři čtvrtá místa a jedno páté. Tento mimořádný úspěch nebyl náhodný,
neboť žáci v různých soutěžích obsazovali přední místa, což svědčí o jejich
dobrém přístupu a kvalitní práci trenérů. Trenéry hornosušského oddílu
VŠOZ jsou Emil Brzóska, Lubomír Sršeň a Pavel Khek.
- V neděli 23. listopadu se ve sportovní hale pořádalo PZKO tradiční turnaj
ve stolním tenise.
- V úterý 25.listopadu zemřel bývalý učitel a dlouholetý občan Horní Suché
pan Jan Vahalík. Zapsal se jako nezapomenutelná osobnost ve školství,
sportovním dění i veřejném životě. Odešel ve věku nedožitých dvaaosmdesátých narozenin.
- V sobotu 29. listopadu proběhlo ve vzpěračské hale v Havířově finále ligy
starších žáků ve vzpírání. Do soutěže se kvalifikovalo osm nejlepších družstev z České republiky. Suverénním vítězem se stalo družstvo A z VŠOZ
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Horní Suchá. O vítězství se nejvíce zasloužil František Polák, který podal nejlepší výkon soutěže. Zároveň vytvořil nový český rekord v nadhozu
do 45 kg, kdy se mu podařilo dostat nad hlavu 77 kg. František Polák má
13 let a je jedním z největších talentů českého vzpírání.
Velkým překvapením bylo umístění družstva B VŠOZ Horní Suchá, které
v silné konkurenci vybojovalo bronzovou medaili.
- V Informátoru č.11 byla ukončena soutěž „Poznej svoji Horní Suchou“,
která začala v roce 2013 v Informátoru č.10. Soutěž se týkala poznávání
dnes již neexistujících budov, výstavby nových objektů, nebo i interiéru
a s ním spojených osob Horní Suché, zachycených na dobových fotografiích. Soutěžící měli na fotografii určit objekt, kdy byl postaven, rok pořízení fotografie, popřípadě postavy na ní. Průběžně byli vyhodnocováni
vítězové každé fotografie a v listopadovém informátoru pak celkoví výherci. Obecní úřad ohodnotil výherce na 1.místě odměnou 3000 Kč, 2. místo
odměnou 2000,- Kč a 3.místo 1000,- Kč.

PROSINEC

V pondělí 1.prosince byla na místě bývalé prodejny ovoce a zeleniny na ulici
Centrum otevřena nová cukrárna „Bosorka“. Majitelkou je Šárka Tekielová.

Čerstvé domácí zákusky i příjemný interiér lákají
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- Ve čtvrtek 4.prosince pořádal KHD DF v sále Dělnického domu oslavu sv.
Barbory.
Viz VI. Spolky…

- Ve čtvrtek 4. prosince se v kostele sv. Josefa konal Vánoční koncert dětí
z mateřské a základní školy, pořádaný ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRZŠ.
Viz V. Školy…

- V pátek 5. prosince přišli žáci ZŠ s programem k Mikuláši za seniory
do Domova pro seniory.
Viz V. Školy…

- V úterý 9. prosince vystoupili žáci ZUŠ Pavla Kalety v Domově pro seniory s programem pod názvem „Koledování pro občany Horní Suché“.
- V úterý 16.prosince pořádala ZŠ a MŠ s PJV jubilejní předvánoční koncert k 85. výročí založení ZŠ.
Viz V. Školy…

- Horní Suchá má dvojnásobnou juniorskou mistryni ve voltiži. Osmnáctiletá Weronika Schönwaldová získala na letošním Mistrovství ČR v Albertovci dvě zlaté medaile – jednu v kategorii juniorských skupin a druhou
v kategorii juniorských žen. Voltiži se věnuje od svých osmi let, prvním
cvikům se učila ve voltižním kroužku na Pašůvce v Horní Suché, později
trénovala v Bohumíně a nyní v jezdeckém klubu TJ Slovan Frenštát pod
Radhoštěm.
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III. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Rada a starosta
Členové Rady obce Horní Suchá pro volební období 2010 - 2014

Starosta obce - Ing. Jan Lipner

Místostarosta - p. Josef Žerdík

Člen rady - Ing. Martin Adamiec

Člen rady - p. Evžen Faja

Člen rady - Ing. Marian Pilch
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Výbory a komise
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
Kulturní a sportovní komise
p. Josef Žerdík - předseda
Ing. Martin Adamiec
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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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Zastupitelstvo
Členové zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014
• Ing. Jan Lipner
starosta obce, člen Rady obce, člen Komise pro projednávání přestupků
• p. Josef Žerdík
místostarosta obce, člen Rady obce, předseda Kulturní a sportovní komise
• Ing. Martin Adamiec
člen Rady obce, člen Kontrolního výboru, člen Kulturní a sportovní
komise
• p. Evžen Faja
člen Rady obce, místopředseda Finančního výboru
• Ing. Marian Pilch
člen Rady obce, předseda Výboru pro životní prostředí, člen Kulturní
a sportovní komise
• Ing. Karol Siwek
• Ing. Petr Chlebik
člen Finančního výboru
• Mgr. Edvard Rychlik
člen Finančního výboru
• Mgr. Tomáš Folwarczný
předseda Kontrolního výboru
• Ing. Marian Weiser
předseda Finančního výboru
• p. Jan Charvát
předseda Výboru pro národnostní menšiny, člen Komise k projednávání přestupků
• p. Bronislav Zyder
člen Kontrolního výboru
• p. Tomáš Stefan
člen Kontrolního výboru
• Ing. Marek Chlup
člen kontrolního výboru
• p. Blanka Richterová
členka Kulturní a sportovní komise

31

Ze zasedání Rady obce Horní Suchá
Na zasedání Rady obce dne 9.1. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace z rozpočtu obce
ve výši 5000,-Kč Klubu vodního lyžování, do kterého chodí děti z naší obce.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 5000,-Kč ZO ČSOP Nový Jičín o.s., Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích
na Moravě.
Na zasedání Rady obce dne 23.1. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu o provozu Senior
taxi za období svého provozu tj. říjen – listopad 2013, kdy tuto službu
využilo 273 klientů, bylo provedeno 484 jízd s celkovým počtem najetých
1 971,5 Km. Průměr za sledované období je 24,30 Kč / km – výborná služba seniorům z obce.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,-Kč na rok 2014 na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro
mládež, dopravu, sportovní vybavení(dresy, míčky, tréninkové vybavení,
rozlišovací dresy apod.), startovné do ligových soutěží pro Florbalový klub
Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu:schválit poskytnutí
dotace z rozpočtu obce ve výši 500.000,-Kč na rok 2014 na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada
rozhodčích, odměny trenérů mládeže, sportovní materiál a soustředění
mládežnických družstev pro TJ Depos Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
9.000,-Kč pro Český svaz včelařů, základní organizace Horní Suchá na projekt „Léčba a rozvoj včelařství“. Neustálý úbytek včelstev způsobený nezájmem obyvatel nutí obec motivovat finančně začínající včelaře a pomáhat
stávajícím včelařům.
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- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem, obcí Horní Suchá, a společností Jankostav s.r.o. na dodávku
stavebně montážních prací pro stavbu: „Rekonstrukce MK Rekultivační,
Horní Suchá“ za cenu 3.539.098,00 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,- Kč p. Martinu Žebrokovi, který byl oceněn jako policista roku 2013
v rámci Územního odboru PČR Karviná. Poznámka kronikářky: Tímto
obec vyjadřuje podporu práce příslušníků PČR v obci.
Na zasedání Rady obce dne 6.2. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o spolupráci při humanitární sbírce (šaty, boty, domácí spotřebiče) Občanského sdružení Diakonie Broumov, zastoupeného oblastní dispečerkou Zuzanou Keraghelovou,
a schválila pomoc při uspořádání humanitární sbírky konané ve dnech
28.2.2014 a 1.3.2014, která spočívá v zajištění informovanosti občanů
o konání sbírky, zajištění místa a uskladnění vybraných věcí a zajištění
nakládky při odvozu sbírky.
- Rada obce Horní Suchá schválila nabídku společnosti eCentre na organizaci el. aukce na výběr dodavatele energií pro občany obce H. Suchá
a určila jako kontaktní osobu referenta OÚ p. Ivanu Postlerovou. Poznámka kronikářky: Důvodem bylo pomoci občanům získat levně energie.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh Plastic Europe s.r.o.,
Těrlicko na zapojení obce Horní Suchá do projektu na výkup plastů a souhlasí se zapojením obce do tohoto systému, dále pověřuje příslušného referenta obce zjištěním zapojení se obce do tohoto systému a předložením
konkrétních návrhů na příštím zasedání rady obce (sběrný dvůr, školy...)
doporučuje projednat výše uvedený návrh ve VPŽP. Poznámka kronikářky: Cílem je ekologické působení na občany.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost RPG o poskytnutí
kontejneru na ul. Důlní v rámci akce „Jarní úklid“ a rozhodla o zaplacení odvozu 1 ks kontejneru na skládku. Poznámka kronikářky: Jedná se
o problémovou a sociálně vyloučenou oblast.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit po33

skytnutí investiční dotace z rozpočtu obce ve výši 73.810,-Kč na rok 2014
na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele včetně položkového rozpočtu pro stavbu „Výměna
povrchu fotbalového hřiště na pozemku p. č. 1041/1 v katastrálním území
Horní Suchá“ pro TJ Depos Horní Suchá.
Na zasedání Rady obce dne 20.2. byly projednány zejména tyto body :
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 20 000,-Kč
pro BESKYD DZR na krytí nákladů v roce 2014.
Poznámka kronikářky: Jedná se o domov se zvláštním režimem a dar má pokrýt náklady
na pobyt hornosušského občana.

- Rada obce Horní Suchá rozhodla o zveřejnění článku v Informátoru,
kterým se prověří zájem občanů o kurz základů práce s PC. Nutno projednat s vedením ZŠ možnost pořádání kurzu v učebně výpočetní techniky.
Na zasedání Rady obce dne 6. 3. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí předložený Dodatek č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá a předložené materiály
(předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty MHD – linky 406 a 413). Z těchto vyplývá, že se snížily náklady na jeden km a přesto došlo k navýšení ztráty, je
tedy zřejmé, že toto bylo způsobeno menšími výnosy na 1km. Zvýšená očekávaná ztráta (2 756 369,- Kč) byla tedy zřejmě způsobená „optimalizací“ linek MHD
v roce 2013 a přidáním dalších spojů, čímž se snížila jejich vytíženost. RO požaduje provést vlastními prostředky (KHD) studii vytíženosti jednotlivých spojů.
- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejně linkové dopravě ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá s výši
prokazatelné ztráty pro období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši 241 037,Kč, uzavřené mezi Obcí Horní Suchá a ČSAD Karviná a.s. Jedná se o příměstské linky Havířov -Karviná a Karviná – Morávka.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru pro Ondřeje Brodu ve výši 10.000,-Kč na tréninkové soustředění a účast na ME
v ploutvovém plavání v roce 2014.
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- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché o poskytnutí finančního
daru na odměnu dirigenta pěveckého sboru SUCHA ve výši 15.000,-Kč
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí předložené žádosti o grant
na kulturní a sportovní akce v roce 2014 s tím, že a na dalším zasedání
rady obce budou tyto materiály projednány.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení ankety: „Jsem
pro zákaz používání pyrotechniky v obci Horní Suchá mimo vyhrazený
prostor?“ a konstatuje, že mírně převažuje názor přijmout vyhlášku zakazující tuto činnost. Dále byla konstatována netransparentnost ankety při
hlasování přes internet a útok na výsledky ankety ze tří IP adres. RO nedoporučuje ZO přijetí výše uvedené OZV. Poznámka kronikářky: Zvyšující
se počet stížností občanů vedly k přehodnocení stanoviska obce.
- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-Kč na dofinancování
provozních nákladů Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka.
- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 90.000,- Kč na krytí provozních nákladů SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.s., humanitární společenství pro
zdravotnictví a sociální pomoc.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,-Kč na dofinancování provozních nákladů Slezské diakonii Český
Těšín. Tento finanční dar je určen na úhradu nákladů spojených s pobytem občanky Horní Suché paní Kaniové Marie, která je umístěna ve středisku Slezské diakonie BETANIA v Komorní Lhotce.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozšíření služby SENIOR TAXI o další
cílovou stanici - Havířov - Město, E. F. Buriana 869/4a a také okruhu osob,
oprávněných ji používat o držitele průkazu ZTP, ZTP/P. Nutno projednat
s poskytovatelem služby a do příští rady obce předložit dodatek ke smlouvě.
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Na zasedání Rady obce dne 20.3. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá pověřila starostu obce Ing. Jana Lipnera sepsáním žádosti krajskému řediteli PČR v Ostravě, která povede k navýšení
počtu policistů a změně typu oddělení z třetího na druhý na Obvodním
oddělení PČR v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
500 Kč jako odměnu nejlepšímu účastníku soutěže „Poznej svoji Horní Suchou“ v daném měsíci. Dále rozhodla o poskytnutí odměny třem nejlepším
soutěžícím po ukončení soutěže (12 měsíců) ve výši 1. místo - 3.000,- Kč, 2 místo - 2.000,- Kč, 3 místo - 1.000,-Kč
- Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení mezi oprávněnou osobou ASEKOL s.r.o. a obcí Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá 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:
Mgr. Miluše Pechová, Kateřina Kunetková, Ignác Kriš, Pavlína Adamiecová a Libuše Dolinová. Schválila oceněným pracovníkům Základní školy
a mateřské školy, Horní Suchá poskytnutí finanční odměny v celkové výši
5.000,-Kč z rozpočtu zřizovatele.
- Rada Obce Horní Suchá 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,:Mgr. Grażyna Siwek, Mgr. Halina Piętak,
Yvona Marciniaková. Schválila oceněným pracovníkům Základní školy
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá poskytnutí
finanční odměny v celkové výši 3.000,-Kč z rozpočtu zřizovatele.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku firmy ATRIS s.r.o. na zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Přístavba výtahu u ZŠ české v Horní Suché“ za cenu 80.000 Kč bez DPH.
• Rozsah zpracování: geodetické zaměření 10 000,- Kč bez DPH
• PD pro územní rozhodnutí včetně PBŘ 15 000 Kč bez DPH
• inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 10.000 Kč bez DPH
• PD pro stavební povolení včetně PBŘ 20 000 Kč bez DPH
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• inženýrská činnost pro stavební povolení 10 000 Kč bez DPH
• PD pro provádění staveb vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
15.000 Kč bez DPH
• Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a firmou ATRIS s.r.o., na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Přístavba
výtahu u ZŠ české v Horní Suché za cenu 80.000 Kč bez DPH.
Na zasedání Rady obce dne 17.4. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila přijetí dotace na realizaci akce „Stavební úpravy objektu čp. 365 ul. Stonavská v Horní Suché (budova PČR)
– úspory energií“ a potvrzuje, že obec Horní Suchá obdržela rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 1.4.2014 včetně dvou příloh (tj. Podmínek poskytnutí dotace a Technickou a finanční
přílohu). Poznámka kronikářky: Dotace na stavební úpravy budovy PČR.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce fy Rapid
(pronájem sloupů veřejného osvětlení v obci) a projednala následující:
-nutno upravit nájemní smlouvu (pacht) mezi obcí a fy Rapid. Obec je plátce DPH, proto je třeba cenu nájmu doplnit o DPH
-nutno upravit smlouvu mezi občany a fy Rapid, tzn. snížit cenu u směrových tabulí koncovým klientům, kteří mají místo působení v obci. Návrh
předloží fa Rapid.
-dotaz RO: co je uděláno za roční fakturaci, např. údržba? Odpověď: žádná,
firma nezajišťuje žádnou údržbu, ani pokud jsou zničeny, tabule jsou majetkem klienta, Rada obce pověřuje referenta odpovědného za veřejné osvětlení v obci předložením návrhu dodatku ke smlouvě na příští RO.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč
Občanskému sdružení Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež,
Mořkov.
- Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro
Základní a Mateřskou školu Prameny Karviná u příležitosti pořádání osmého ročníku pěvecké soutěže mladých zpěváků „Karvinský talent
2014“.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výsledek průzkumu zájmu
občanů o uspořádání kurzu základů práce na PC, provedený dle usnesení
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č. 78 ze dne 20. 2. 2014, kdy zájem projevilo 25 občanů. Nutno prověřit kapacitu na ZŠ a rozdělit zájemce do tří skupin, zajistit vyučujícího, v prvé
řadě oslovit zaměstnance ZŠ, kteří se tímto zabývají, stanovit odměnu vyučujícímu, dohodnout možnou spolupráci s fi Pejas p. Szymurdy.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o užití silničního pozemku
(tělesa) pro stavbu „Přechod pro chodce ul. Osvobození u křižovatky s ul.
Stonavskou, Horní Suchá“, uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje.
Na zasedání Rady obce dne 2.5 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 20.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci ze „Společného
programu na podporu výměny kotlů“ Ing. Marianu Pilchovi, Horní Suchá. Poznámka kronikáře: Žadatelé, jejichž žádost o dotaci krajský úřad
schválil, dostali od obce 20 000,-Kč na výměnu kotle.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informaci o omluvném dopisu a úhradu první splátky ve výši 1000,- Kč jako podílu vzniklé škody,
kterou způsobil obci Horní Suchá mladistvý Milan Gaži. Spolu s dalšími
dvěma mladistvými se dopustil dne 19.12.2013 protiprávního jednání tím,
že rozbili 4 ks skleněných výplní na autobusových čekárnách na zastávce „
U Dvora“. Poznámka kronikářky: Vandalové se omluvili a začali splácet.
- Rada obce Horní Suchá usnesením č.218/2014/RO ze dne 17.4.2014
uložila prověření kapacity učeben ZŠ v Horní Suché a zájem vyučujících
o vedení kursů PC pro seniory, a : vzala na vědomí že:
• PZŠ má kapacitu učebny 10 počítačů, z toho je potřeba počítat s jedním
PC pro vyučujícího, zde je možné kursy směřovat i na dopolední hodiny.
Tyto PC mají operační systém „Oppen ofice“.
• ČZŠ má učebnu s 25 ks PC, kursy lze pořádat Po, ÚT, St, Pá v době
od 15,oo hodin o 19,oo hodin.
• Učitelé obou základních škol jsou ochotni výuku v kursech za úplatu
provádět.
• Ředitelům škol se ukládá, aby společně zorganizovali a lektorsky zajistili
kursy PC pro seniory, při splnění těchto podmínek:
• seznam 26 zájemců o kurs je k dispozici u p. Slonkové, zajistí jejich rozdělení do skupin
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• kursovné pro seniory bude 200,-Kč za 10 hodinových lekcí a nevrací se
při neabsolvování všech lekcí
• kursy budou zahájeny nejpozději v 20. týdnu
• odměna pro lektory včetně všech odvodů je maximálně 300,-Kč za hodinu
• případný rozdíl mezi vybraným kursovným a vyplacenými náklady
na lektora uhradí obec Horní Suchá
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa Ing. Vladimír Hampl - SPORTING – výstavba sportovních zařízení, Mor .Ostrava,
na zpracování projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění
stavby pro územní řízení o změně využití území a ohlášení stavby vč. inž.
činnosti a zajištění příslušných povolení pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché“. Cena díla
je 35.550,-Kč bez DPH cena s DPH je 43.016,-Kč.
Na zasedání Rady obce dne 15.5. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí
Horní Suchá a fa Ing. Vladimír Hampl - SPORTING – výstavba sportovních
zařízení, Ostrava, na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení o změně využití území a pro ohlášení stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. ing. činnosti a zajištění příslušných povolení pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
v Horní Suché“ Cena díla je 35.550,-Kč bez DPH cena s DPH je 43.016,-Kč.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informace o vytíženosti linek 413 a 406 MHD Havířov, provozovaných na katastru obce Horní Suchá v r. 2013, kterou poskytla ČSAD HA, v členění od 1. 1. - 14. 12. 2013
a od 15.12-31. 12. 2013 (po optimalizaci spojů). Dále vzala na vědomí výsledky sledování vytíženosti linky č. 413 od 22. 4. - 28. 4. 2014 provedeného obcí H. Suchá Ukládá příslušnému referentu OÚ zpracovat tento
materiál do jednotné podoby a předložit jej RO s návrhem na optimalizaci
těchto spojů s ohledem na finanční spoluúčast obce.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce projednat návrh závěrečného účtu obce Horní Suchá za rok 2013 a vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. RO doporučuje ZO, aby se
seznámili v dostatečném předstihu s návrhem závěrečného účtu obce.
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- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy UDI Morava
s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace chodníků na hřbitově „na nové
parcele“ v Horní Suché. Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a UDI MORAVA s.r.o., Ostrava, na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Vybudování chodníků na hřbitově, na nové parcele v Horní Suché“. Cena díla 49.610,00 Kč vč. DPH.
Na zasedání Rady obce dne 28.5. bylo projednáno zejména:
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o úpravě probíhající rekonstrukce objektu „Stavební úpravy komerčního objektu č.p. 20 v Horní Suché“.
Okenní rámy budou provedeny v barvě zlatý dub z vnější strany a v bílé
barvě z vnitřní strany. Dále bude vybourán otvor z jižní strany objektu (od ul. Hornosušské) včetně osazení okna a vyměněna další dvě okna
v podkroví. Taktéž ze západní strany objektu budou vyměněna další dvě
okna v místnostech bývalé moštárny. Celkem tedy bude osazeno 5 oken
nad rámec rozpočtu. Na jižní straně budou instalovány 2 venkovní žaluzie na okna v přízemí v barvě zlatý dub. Vlivem zvýšení podlahy bude
nutné posunout osazení oken cca o 5-10cm, tím vzniknout náklady na vybourání části zdiva. Budou se muset také osadit nové zárubně v otvorech,
kde se počítalo se zachováním původních zárubní. Tyto změny budou fakturovány jako vícepráce stavby. Poznámka kronikářky:Jedná se o bývalý
„Dům zahrádkářů“,který je přestaven na „volnočasové centrum pro matky s dětmi“ – Budulínek.
Na zasedání Rady obce dne 13.6. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá souhlasila na základě žádosti společnosti Rádio Čas, s.r.o. z důvodu konání akce „Rock na Grilu“ s úplnou uzavírkou
místní komunikace ul. U Lékárny v místě u odbočky do objektu firmy
Lichtgitter ve směru z ul. Dělnická. Komunikace U Lékárny bude ve dnech
28. 6. 2014 – 29. 6. 2014 jednosměrná, a to od křižovatky s ul. Hořanská.
Jedná se o souhlas vlastníka komunikace k zahájenému správnímu řízení. o pozemních komunikacích.
Poznámka kronikářky: Přibyla další kulturní akce, kterou pořádá Rádio Čas.

- Rada obce Horní Suchá schválila pronájem nebytových prostor o výměře 40,80 m2 v objektu č. p. 1370/5 pro provozování kantýny uchazeči pí
Taťáně Stefanové. Cena pronájmu ročně činí 600.- Kč/m2 + DPH. Schválila
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smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Taťánou Stefanovou, Horní
Suchá a obcí Horní Suchá od 1. 8. 2014. Předmětem smlouvy je pronájem
nebytových prostor v objektu č. p. 1370/5 v Průmyslové zóně František
v Horní Suché. Účelem nájmu je využívání předmětu nájmu k provozování kantýny. Cena nájmu ročně činí 24 480,- Kč + DPH, cena služeb bude
stanovena dle skutečných nákladů za dodávku jednotlivých služeb.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku ze vstupného ze dne 01. 01. 2004.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 230.000,-Kč na rok 2014 na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení (dresy, míčky, tréninkové
vybavení, rozlišovací dresy apod.), startovné do ligových soutěží pro Florbalový klub Horní Suchá a schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
230.000,-Kč na rok 2014 na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp,
neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení(dresy, míčky, tréninkové vybavení, rozlišovací dresy apod.),
startovné do ligových soutěží mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá,
a příjemcem dotace, Florbalový klub Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce ve výši 50.000,-Kč na rok 2014 na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže,
sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev pro TJ Depos. Doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
ve výši 545.000,-Kč na rok 2014 na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové
turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže,
sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev pro TJ Depos Horní
Suchá. Doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční
ve výši 545.000,-Kč na rok 2014 na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové
turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže,
sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem dotace, TJ Depos Horní Suchá.
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- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace z rozpočtu obce vyúčtovatelné dle grantového systému obce Horní
Suchá ve výši 4800,-Kč na pořízení cen na tenisový turnaj „O Hornosušský Kahanec 2014“ pro TJ Depos Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace z rozpočtu obce vyúčtovatelné dle grantového systému obce Horní
Suchá ve výši 20.200,- Kč na krytí nákladů na účastnický poplatek, pojištění a dopravu Tanečního souboru SUSZANIE pro Místní skupinu Polského kulturně osvětového svazu v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,- Kč z rozpočtu obce Kateřině Főrsterové, Horní Suchá, na zhotovení
ručně malovaných a vyšívaných šatů na módní přehlídku u příležitosti
jubilejního 10. orlovského jarmarku.
Na zasedání Rady obce dne 26.6. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o nutnosti zjistit názor občanů
na vzhled, funkčnost a způsob využití budoucí sportovní a rekreační plochy na ul. 6. srpna (pozemky parc. 1780/4, 1780/5 a 1780/6). Anketa bude
dodána občanům písemně.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce “ Výměna oken v budově obřadní síně na hřbitově v Horní Suché“
v následujícím členění:Výzva k podání cenové nabídky, zadávací podmínky, obchodní podmínky – smlouva o dílo. Jediným hodnotícím kritériem
bude výše nabídkové ceny díla. Dále schválila seznam firem pro veřejnou
zakázku na stavební práce zakázky “Výměna oken v budově obřadní síně
na hřbitově v Horní Suché“:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zadávací dokumentaci pro
zadání podlimitní veřejné zakázky: “Stavební úpravy – výměna povrchu
fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá“.
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
Obchodní podmínky – vzorová smlouva o dílo
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- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce Vejnet, který vysvětlil RO své argumenty, proč může na skipové těžní věži F4 v Průmyslové zóně František mít nainstalované své WIFI antény a přitom nerušit vysílání dosavadního poskytovatele internetu. Má dodat rozmístění
antén k definitivnímu rozhodnutí rady obce o nájemní smlouvě.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu o možnostech řešení
oprav zatékající terasy na Požární zbrojnici, Centrum 468, Horní Suchá
a přiklonila se k provedení oprav terasy tak, aby terasa zůstala průchozí. Nutno neprodleně instalovat okapy, oplechování a prokopat dešťovou
kanalizaci do Sušanky. Rada schvaluje zařazení požadavku na opravu terasy v objektu Centrum 468, Horní Suchá do plánu investičních akcí obce
Horní Suchá a schvaluje zařadit do návrhu úpravy rozpočtu obce Horní
Suchá fin. částku na opravu terasy v objektu Centrum 468, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
4000,-Kč z rozpočtu obce Radkovi Demeterovi, Havířov Prostřední Suchá. Poznámka kronikářky: Příspěvek hornosušským Rómům na fotbalový turnaj.
Na zasedání Rady obce dne 10.7. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila pronájem sportovní haly na ul. Těrlická
1356 za nájemné ve výši 100 Kč „Vzpěračské škole Oty Zaremby“ se sídlem ul.
Centrum 329 za účelem uspořádání Mezinárodní velké ceny Horní Suché ve vzpírání. Termín pronájmu je 25. 9. 2014 od 12,00 do 28. 9. 2014, 12,00 hodin.
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Ostrava ze dne
27. 6. 2014, vydala souhlasné stanovisko k čerpání finanční rezervy pro
rok 2014 pro OKD a.s., 2179, Doly, 735 Karviná. Celkový objem finančních prostředků pro realizaci předpokládaných náhrad důlních škod v obci
Horní Suché činí 500.000,- Kč a to fyzickým osobám.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky, která bude zadaná jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ a MŠ s polským vyučovacím
jazykem v Horní Suché“ a to v následujícím členění:
• výzva k podání nabídky
• zadávací podmínky
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• SOD- Obchodní podmínky
• Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 2.000,-Kč Kroužku krojovaných horníků dolu František,
Horní Suchá, na členský příspěvek do „Sdružení hornických a hutnických
spolků měst a obcí České republiky“ v roce 2014.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a právu provést stavbu s názvem „Horní Suchá, ulice Vrchní
– rekonstrukce stoky AVa6“ na pozemcích obce parc. č. 1186, 1190, 1222
a 1224 v k. ú. Horní Suchá (ul. Vrchní) mezi budoucí osobou povinnou
Obcí Horní Suchá a budoucí osobou oprávněnou, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Jen v případě, že nedojde ke změně trasy
kanalizace a jejímu umístění do MK.
- Rada obce Horní Suchá schválila Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,-Kč z rozpočtu obce mezi dárkyní obcí Horní Suchá a obdarovaným Českou republikou - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh.
Na zasedání Rady obce dne 24.7. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí Protokol č. PVK/2014/1 o provedení následné kontroly za rok 2013 u příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Horní Suchá, vypracovaný externím kontrolorem
Ing. Jiřím Turoněm.
- ukládá ředitelce školy podat zřizovateli písemnou informaci o realizaci
nápravných opatření v bodech 1. až 4. a realizaci doporučení do 31. 8. 2014.
- Rada obce Horní Suchá potvrzuje, že Mgr. Ilona Chalupová je v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, od 1. srpna 2014 ředitelkou Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky, která bude zadaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřej44

ných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Autobusový záliv na parc.č. 124/1 v k.ú. Horní Suchá
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání manželé ing. arch.
Evu a Josefa Staré, kteří přišli se záměrem developerské činnosti v oblasti
Chrostu (za sběrným dvorem). Záměr předpokládá výstavbu zejména řadových domků.Architekti nabízejí projekční práce a investora, který by
postavil např. první 4 domky.Je potřeba provézt propočty, např. kolik budou stát sítě, které by se započítaly do výsledné ceny pozemků atd.Další
varianta - za ul. Stonavskou na pozemcích RPG výstavba vícepodlažních
domů a dvojdomků ve stylu finských domků.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o pozvání projektantů na zasedání
Zastupitelstva obce Horní Suchá k projednání tohoto návrhu a případné
úpravě rozpočtu ve smyslu zařazení částky na projektovou dokumentaci
inženýrských sítí a komunikací.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o vyvolání jednání, které má za cíl
vytvoření vzájemné součinnosti při stanovování termínů kulturních akcí
počínaje rokem 2015. Dohoda se týká Horní Suché, Havířova, Albrechtic,
Stonavy a Těrlicka.

Poznámka kronikářky: Stává se, že se okolní obce nejsou schopny domluvit na termínech
kulturních akcí tak, aby se nepřekrývaly.

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč
pro Babybox pro odložené děti – STATIM z.s., Praha 10 - Háje, zastoupený
předsedou Ludvíkem Hessem.
Na zasedání Rady obce dne 6.8. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 20.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci ze „Společného
programu na podporu výměny kotlů“ Vladislavu Kozielovi, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a Ing. Petrem Chlebikem, Horní Suchá, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy komerčního objektu
č.p. 20 v Horní Suché – II. etapa“. Projektová dokumentace bude obsahovat
stavební část, část technického zařízení budovy, rozpočet, požární zprávu,
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průkaz energetické náročnosti budovy a inženýrskou činnost. Cena díla je
66.000 Kč (není plátcem DPH).
- Rada obce Horní Suchá navrhla zařadit do úpravy rozpočtu 4/2014
navýšení finančních prostředků pro tyto stavby:
• Autobusový záliv na parc. č.124/1 do výše vysoutěžené ceny Veřejné zakázky
• Chodník a přechod pro chodce na ul. Těrlické + 1,2 mil. Kč
• Dělnický dům oprava dveří a doplnění obložení – chodba u restaurace
30,0 tis. Kč
• Sportoviště u polské ZŠ + 0,5 mil Kč
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost společnosti Leonhard
Moll Railway & Tower Systems, s.r.o., Ostrava Zábřeh, jednající jménem T-Mobile Czech Republic a.s., která si pronajímá část střechy skipové věže F4
pro instalaci svého zařízení, o úpravu smlouvy a snížení nájemného o 30%.
- Rada nesouhlasila s výše uvedeným snížením nájemného a pověřuje
starostu obce dalším jednáním.
Na zasedání Rady obce dne 21.8. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti místní organizace Svazu chovatelů poštovních holubů ze dne 21.5.2014 o rekonstrukci jejich střediska a následné prohlídky stavu objektu dne 28.5.2014 (usn. RO č. 272 ze dne 28.5.2014)
přizvala na své zasedání předsedu p. J.Konopku a projednala následující :
• dle požadavku rady obce usn. č. 272b) ze dne 28.5.2014 byl doplněn seznam členů svazu – rada obce vzala na vědomí usn. č. 334/2014
• nutná úschovna na boxy pro holuby (kromě klubovny)
• návrh dar 50.000,- na opravu stávajícího objektu
• „bouda“ má už 50 let
• mají přijít 3 další členové (končí organizace v Havířově)
• organizace vynaloží ročně kolem 40.000,- Kč ze svých prostředků na svou
činnost
• řešení může být i v zakoupení mobilhausu nebo unimobuňky, nebo ve finančním daru, za který se opraví stávající klubovna
• možnost zařadit finanční dar na zakoupení mobilhausu nebo unimobuňky do návrhu rozpočtu obce na rok 2015
• obec zajistí nabídky „unimobuněk“
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- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební
práce „Stavební úpravy suterénních prostorů obytného domu č.p.1015/25
a 1373/25a na ul. K Prádlu v Horní Suché – bytové jednotky“ v následujícím členění:
• Výzva k podání cenové nabídky
• Zadávací podmínky
• Obchodní podmínky – smlouva o dílo
• Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny díla.
Schválila seznam firem pro veřejnou zakázku na stavební práce zakázky „Stavební úpravy suterénních prostorů obytného domu č.p.1015/25
a 1373/25a na ul. K Prádlu v Horní Suché – bytové jednotky“:
• VAPES CE .s.r.o.
• REMAX – stav s.r.o.
• Marie Fupšová
• Hornosušská stavební s.r.o.
Dále schválila hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro
otvírání obálek s nabídkami.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Tomečka zástupce
fa Ritex s.r.o., a vzala na vědomí vyjádření, které se týká opravy budovy
č.p. 1030 (Bowling) na zvýšení spoluúčasti obce Horní Suchá na 356.502,Kč vč. DPH. Za tento doplatek budou opravy provedeny v celém rozsahu.
Nutno předložit ZO ke schválení.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
20.6.2014 uzavřený mezi Obcí Horní Suchá a firmou DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., Albrechtice, na stavební práce stavby „Park u Domova
pro seniory na ul. Vnitřní, k.ú. Horní Suchá – zpevněné plochy“. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2014.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výsledky „Dotazníku k plánovanému hřišti na ul. 6. srpna v Horní Suché“. Celkem bylo odevzdáno
50 dotazníků. Hlasování dopadlo takto: Nejvíce hlasů – 30 – získalo dětské hřiště s herními prvky, lanová pyramida získala -24 hlasů a houpačky
– 20 hlasů.
- Rada dále rozhodla o oslovení projekčních firem, aby podali cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včet47

ně inženýrské činnosti. Projekt bude zohledňovat výsledky dotazníku, tj.
bude zahrnovat dětské hřiště s herními prvky, park s chodníky, zelení,
odpadkovými koši a cvičební stroje pro mládež, dospělé a seniory.
- Rada obce Horní Suchá schválila vícepráce/méněpráce firmy GASCONTROL společnost s r.o.., Havířov-Prostřední Suchá, zastoupenou
Ing. Radimem Vaškem, prokuristou ke stavbě „Průmyslová hala v areálu
PZ František Horní Suchá, změna zásobování teplem na CZT“, které řeší:
Vícepráce: změna trasy rozvodů topení a teplé vody: 51.420,00 Kč bez DPH
Méněpráce: změna typu doplňovací stanice: 12.500,00 Kč bez DPH ,změna
rozsahu dělící příčky: 4.780,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1 celkem: +34.140,00 Kč bez DPH
+ 41.309,40 Kč vč. DPH
Dále dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2014 uzavřený mezi Obcí
Horní Suchá a GASCONTROL společnost s r.o., Havířov-Prostřední Suchá,
ke stavbě „Průmyslová hala v areálu PZ František Horní Suchá, změna zásobování teplem na CZT“. Tímto dodatkem se prodlužuje termín ukončení
stavby do 19.9.2014 a navyšuje cena díla o vícepráce viz bod a):
- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
zvláštní linkové dopravy na území obce Horní Suchá za cenu, která byla
stanovena dle finančního vyúčtování závazku veřejné služby za l. pololetí
roku 2014 a činí 23,- .Kč za 1 km poskytování přepravních služeb v rámci zvláštní linkové dopravy, uzavřený mezi obcí Horní Suchá a společností Ján Kypús – Bus s.r.o., Karviná – Nové Město. DPH bude účtováno
dle platných předpisů. Součástí dodatku je příloha, která obsahuje trasu
a termíny přepravy.
- vzala na vědomí žádost p. Marka Hradzkého ze dne 31. 8. 2014 o zřízení nové „zastávky školního autobusu“ na ul. Hornosušská v blízkosti
křižovatky s ul. Hlubokou za účelem nástupu 6 dětí z této lokality
- souhlasila na základě výše uvedené žádosti s rozšířením licence
na zvláštní linkovou dopravu – doprava dětí do škol a ze škol v obci Horní
Suchá dopravce Ján Kypús – BUS s.r.o. a souhlasí se zřízením nové zastávky
a s vybudováním nástupní plochy u ul. Hornosušská v blízkosti křižovatky
s ul. Hluboká, po souhlasu vlastníka pozemku a Policie ČR, DI Karviná.
- pověřuje příslušného referenta jednáním s výše uvedenými subjekty
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Na zasedání Rady obce dne 4.9. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce stavby „Stavební úpravy suterénních prostorů obytného domu č.p. 1015/25 a 1373/25a na ul. K Prádlu
v Horní Suché – bytové jednotky“.
Poznámka kronikářky: Jedná se o bytové jednotky bývalého rehabilitačního zařízení Dolu
František.

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Sboru církve bratrské
v Horní Suché o bezplatný pronájem amfiteátru postaveného na pozemku
parc.č.1041/3 a pozemku parc.č.1041/2, vše v k.ú. Horní Suchá v areálu
TJ Depos, za účelem propagace práce s dorostem dne 27. 9. 2014 od 12,00
do 20,00 hodin
- schválila užití výše uvedeného objektu amfiteátru dne 27.9.2014
od 12,00 do 20,00 hodin Sborem církve bratrské v Horní Suché za účelem
propagace své práce s dorostem. Podmínkou bezplatného užívání bude
propagace akce na obecních vývěskách a obeznámení veřejnosti prostřednictvím obou základních škol.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o úpravě kritérií pro umisťování
žadatelů o byt v domově s pečovatelskou službou takto: žadatel nesmí mít
vůči obci Horní Suchá jakýkoliv závazek.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnut finančního daru ve výši
10 000,-Kč paní Lubasové Janě nar. 10.5.1964, trvale bytem v Horní Suché, prostřednictvím stanoveného opatrovníka na nákup otopu pro zimní
sezónu.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost společnosti VS projekt, s.r.o., Ostrava Vítkovice, o souhlas s umístěním stavby „Cyklistická
stezka v úseku ul.Centrum – areál TJ ul. Dělnická kat. území Horní Suchá“ do ochranného pásma kanalizace. Obec jako vlastník jednotné kanalizace DN 800 souhlasí s umístěním stavby „Cyklistická stezka v úseku
ul.Centrum – areál TJ ul. Dělnická kat. území Horní Suchá“ do ochranného pásma této kanalizace.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 20.000,-Kč pro Vzpěračskou školu Oty Zaremby Horní
Suchá, na nákup vzpěračského nářadí.
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- Rada obce Horní Suché vzala na vědomí žádost občanů lokality ul.
Zelená v Horní Suché o výstavbu nového vodovodu pro připojení 7 –mi
RD v této lokalitě a pověřila příslušného referenta prověřením možností
napojení dané lokality na nejbližší vodovodní řád.
- Rada obce Horní Suchá - vzala na vědomí realizaci školou přijatých
opatření k Protokolu č. PVK/2014/1 o provedení následné kontroly za rok
2013 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Horní Suchá, externím kontrolorem Ing. Jiřím Turínem, a průběžné předkládání návrhů změn RO, v čerpání závazných ukazatelů v rámci poskytnutého příspěvku. Vytýká ředitelce školy
Mgr. Iloně Chalupové, že přes nařízení zřizovatele nedodržela čerpání příspěvku zřizovatele dle stanovených závazných ukazatelů.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy DK – PLANT
zahradnické služby s.r.o., Albrechtice, na stavební práce stavby „Park
u Domova pro seniory na ul. Vnitřní, k.ú. Horní Suchá – sadové úpravy“
za cenu 178.500,00 Kč bez DPH a smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a firmou DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., na stavební
práce stavby „Park u Domova pro seniory na ul. Vnitřní, k. ú. Horní Suchá – sadové úpravy“. Cena díla je 178.500,00 Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 7.300,-Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH mezi poskytovatelem, Moravskoslezským krajem, Ostrava, a příjemcem, obcí Horní Suchou.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 20.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci ze „Společného
programu na podporu výměny kotlů“ Andrei Miczkové, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí „petici“ občanů z lokality
finských domků v Podolkovicích, požadujících vybudování sportoviště pro
míčové hry na ul. Vnitřní (pozemek parc. č. 773). Nutno prověřit aktuální
stav PD na tomto sportovišti, tzn. zda již obsahuje takovéto hřiště či nikoliv.
Na zasedání Rady obce dne 2.10. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru 1 ks kuchyňské linky, dřez,
varná deska, vč. montáže v celkové hodnotě 29.420,-Kč mezi dárcem obcí
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Horní Suchá, a obdarovaným, Českou republikou – Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Moravská Ostrava.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o odchytu
a o příležitostném ustájení a zajištění péče opuštěným zvířatům nalezeným na území Obce Horní Suchá mezi obcí Horní Suchá a Technickými
službami a.s. Havířov Město. Tímto dodatkem se snižuje cena za ustájení
psa a dopravu a zvyšuje se cena za odchyt.
Na zasedání Rady obce dne 16.10. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,-Kč za 80 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž III. třídy)
Ing. Zbigniewu Molinkovi, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Spolku Tulipán o pronájem nebytových prostor v 1. NP objektu na Sportovní 227, Horní Suchá
- schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu
ul. Sportovní 227, Horní Suchá umístěných v 1.NP objektu místnost kanceláře, WC a společné chodby s umývadlem o celkové výměře 22,90m2,
dle grafické přílohy pro subjekt, který chce poskytovat sociální služby pro
občany Horní Suché .
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenové nabídky firem na zpracování studie a projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Park
na ul. 6. srpna v Horní Suché“.
- ASA expert a.s., 715 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za cenu 81.554,00 Kč vč. DPH.
- Ateliér S2, Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín,– za cenu 70.400,00 Kč.
- Ing. Pavla Kociánová Kašubová, Kopřivnice, – za cenu 95.000,00 –
125.000,00 Kč – přesná cena nebyla určena
- schválila cenovou nabídku projekční kanceláře Ateliér S2, Ing. arch. Josef
Starý, Český Těšín, na zpracování studie a projektové dokumentace pro
územní řízení stavby „Park na ul. 6. srpna v Horní Suché“.
Zakázka bude obsahovat:
- Architektonický návrh (studie) 12.600,00 Kč
- Dokumentaci pro územní řízení včetně vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, odevzdání dokumentace ve 4 paré 44.600,00 Kč
- Geodetické zaměření lokality 6.000,00 Kč
- Zpracování rozpočtu 7.200,00 Kč
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- Cena celkem je 70.400,00 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
- smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a Ateliérem S2,
Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín, na zhotovení studie a projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Park na ul. 6. srpna v Horní Suché“
za cenu 70.400,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
- Rada obce Horní Suchá - vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky,
která byla zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu
„Chodník podél ul. Těrlické od křižovatky s ul. 6. srpna k ul. Dělnické
v Horní Suché“
Nabídky předložili :
-Tadeáš Koch-Farma Stonava za cenu 1 260 509,75 Kč bez DPH, 1 525 216 Kč
vč. DPH
-KARO, inženýrské sítě s.r.o. Ostrava- Mariánské Hory, za cenu 999 930,Kč bez DPH, 1 209 915,-. Kč vč. DPH
-VAPES CE s.r.o., Horní Suchá, za cenu 1 461 418,27 Kč bez DPH ,
1 768 316,11 Kč vč. DPH
-SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo, za cenu 1 167 607,21 Kč bez DPH,
1 412 804,72 Kč vč. DPH
- Uchazeč KJK Stavební údržba, Karviná – Mizerov, nepodal nabídku
na provádění stavby.
Rozpočtová cena je 1 637 459,- Kč bez DPH.
- schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a společnosti
KARO, inženýrské sítě s.r.o., Ostrava- Mariánské Hory, zastoupenou Miroslavem Vichtorou, jednatelem společnosti na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku „Chodník podél ul. Těrlické od křižovatky
s ul. 6. srpna k ul. Dělnické v Horní Suché“ . Cena stavebně montážních
prací je 999 930,-Kč bez DPH, 1 209 915,-. Kč vč. DPH
- Rada obce Horní Suchá se seznámila s projektovou dokumentací stavby „Cyklistická stezka v úseku ul. Centrum – areál TJ Dělnická, k. ú. Horní Suchá“ pro stavební a souhlasí s předloženou Projektovou dokumentaci
bez připomínek.
Na zasedání Rady obce dne 30.10. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suché schválila Plán zimní údržby místních komunikací na období zimní sezóny 2014/2015 v katastru obce Horní Suchá.
Předložené znění nutno aktualizovat, grafickou (nová mapa) i textovou
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část do příštího zasedání rady obce (U Lékárny, Kuncovka, spojka Vnější
– Finská ...).
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí možnost využití 9. patra
a střechy skipové věže F4 v Průmyslové zóně František za účelem měření
úrovně znečištění ovzduší. Vzhledem k tomu, že instalace jakýchkoliv dalších zařízení by tento záměr ohrozila, RO zamítla žádost fy VEJNET projednávanou RO viz. usn. č. 252 ze dne 15. 5. 2014 a usn. č. 337 ze dne 26.
6. 2014 o umístění technologií pro poskytování bezdrátového internetu.
Na zasedání Rady obce dne 13.11. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení o kupní ceně za pozemky parc.432 a 1777 v k. ú. Horní Suchá ve výši 808.000,-Kč od společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava.
- doporučila zastupitelstvu schválit odkup pozemků parc. 432 a 1777
v k. ú. Horní Suchá (na ul. Chrost a ul. 6. srpna) za cenu 808.000,-Kč
od společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
500 Kč jako odměnu nejlepšímu účastníku soutěže „Poznej svoji Horní Suchou“ v daném měsíci.
- schválila poskytnutí finančního daru jako odměnu nejlepším třem
účastníkům soutěže „Poznej svoji Horní Suchou“ po skončení soutěže.
1. místo (3 000 Kč) - p. Jaroslav Kněžík
2. místo (2 000 Kč) – p. Irena Landová
3. místo (1 000 Kč) - p. Jakub Mackowski
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy UDI MORAVA s.r.o., Ostrava, na zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení vč. inženýrské činnosti pro stavbu „Zokruhování komunikací v Průmyslové zóně František v Horní Suché“ za celkovou cenu 131.000,00 Kč bez DPH (158.510,00 Kč vč. DPH).
Na zasedání Rady obce dne 2.12. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vyhlásila grant na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2015 dle podmínek
uvedených v příloze, které budou zveřejněny na internetových stránkách
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obce a v Informátoru. Poznámka kronikářky: Každoročně obec podporuje
granty kulturní a sportovní spolky. Na rok 2015 zvýšila objem finančních
prostředků z 300.000,- na 400.000,- .
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2000,- Kč na akce pořádané Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka, Ostrava – Hrabůvka.
- Rada obce Horní Suchá - vzala na vědomí vyjádření SSMSK (vyžádané dle usn. RO č. 451 d) ze dne 21. 8. 2014) ke zřízení nové autobusové zastávky, která bude sloužit pro zvláštní linkovou dopravu – doprava
dětí do škol a ze škol v obci Horní Suchá a k vybudování nástupní plochy
u ul. Hornosušská. Pověřuje paní Kývalovou dalším jednáním se Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, středisko Karviná (dále SSKA), ve věci odpovědi na požadavky SSKA a ve věci uzavření
smlouvy o výpůjčce dotčeného pozemku ve vlastnictví MSK a dále s Policií
ČR, DI Karviná
- přizvala na své zasedání p. Marka Hradského k projednání možnosti
vybudování autobusové zastávky dle výše uvedeného bodu.
- panu Hradskému byly předloženy podmínky SSKA a předpokládané náklady ve značné výši
- byla projednána další varianta, kdy by pro zastávku (a točnu) autobusu
byl využit pozemek p. Hradského. Bylo konstatováno, že toto by byla nejrychlejší možnost (eliminace podmínek SSKA).
- bylo konstatováno, že děti se v té oblasti neustále rodí, zastávka se určitě
využije, bude zde probíhat další výstavba rodinných domů
- nutno zadat posouzení této varianty (využití pozemku p. č. 1901/2 k umístění autobusové zastávky - p. Bernard Siwek), popřípadě její zakreslení do zjednodušené PD. Poznámka kronikářky: Obec se snaží prosadit školní minibus,
majitel komunikace neustále zvyšuje nároky na realizaci zastávky.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zařadit finanční dotaci ve výši
40.000,- Kč pro Spolek Tulipán se sídlem Frýdek – Místek do rozpočtu pro
rok 2015. Poznámka kronikářky:Tulipán je pokračovatel „Romodromu“,
který ukončil v obci svoji činnost.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit návrh rozpočtu obce na rok 2015 v celkovém objemu výdajů 131 mil. Kč
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Na zasedání Rady obce dne 11.12. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce stanovit odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 3. 2014 takto:
- měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce zastupitele ve výši 660,- Kč,
- měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce
a) radního ve výši 1 910,- Kč
b) předsedy výboru nebo komise ve výši 1 560,- Kč
c) člena výboru nebo komise ve výši 1 380,- Kč
- při souběhu výkonu několika funkcí se měsíční odměna neuvolněnému
členu zastupitelstva stanovuje jako součet odměn za jednotlivé funkce.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce pověřit finanční výbor úkoly pro volební období 2014 – 2018
• seznámit se s PD na stavební úpravy čp. 227 (řešení vstupu do knihovny,
bezbariérový vstup do budovy, výtah) a zaměřit se na event. kolizi v případě výměny oken a umístění stavby výtahu
• seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávních celků č. 3 – Výbory a komise, vydaným Ministerstvem vnitra
ČR v 10/2009 a sledovat jejich aktualizace
• seznámit se s druhy finančních a účetních výkazů obce a příspěvkových
organizací zřízených obcí,
• seznámit se s probíhající reformou účetnictví obcí, projektem Státní pokladna, výkazem PAP, výkazem Konsolidace a souvisejícími záležitostmi
• spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků obce členstvím v inventarizačních komisích
• seznámit se s provozem Sportovní haly a středisek obce a 1 x ročně vyhodnocovat jejich ekonomiku provozu, zejména hospodaření s energiemi
ve vazbě na rozpočet a skutečné čerpání příjmů a výdajů.
• navrhnout systém a kritéria pro odměňování úspěšných žáků obou škol.
• seznámit se s rozpočty škol dle jednotlivých oblastí provozu, porovnat
a vyhodnotit jejich ekonomiku v kategorii služeb, včetně ICT služeb
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce pověřit kontrolní výbor úkoly pro volební období 2010 –2014
• seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávních celků č. 3 – Výbory a komise, vydaným Ministerstvem vnitra
ČR v 10/2009 a sledovat jejich aktualizace
• seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních samospráv55

ních celků č. 7.1 – Nakládání s majetkem dle zákona o obcích, vydaným
Ministerstvem vnitra ČR v 6 / 2014 a sledovat jejich aktualizace
• spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků obce členstvím v inventarizačních komisích
• kontrolovat dodržování pokladních limitů pokladny Obecního úřadu,
Sportovní haly a středisek obce
• v rámci povinnosti dané § 119, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, se zaměřit na kontrolu dodržování příslušných zákonů
a prováděcích předpisů při procesu zadávání veřejných zakázek obcí
- Rada obce Horní Suchá schválila - složení Kulturní a sportovní komise
obce Horní Suchá pro období 2014-2018 : Ing. Adamiec Martin, Adamiecová
Pavlína, Mgr. Havlásková Dagmar, Mgr. Holatová Drahomíra, Mgr. Chalupová Ilona, Charvát Jan, Krhovjak Rostislav, Mgr. Loderová Markéta,
Marini Ivan, Mikulová Danuta, Ing. Pilch Marian, Mgr. Prymus Bohdan,
Richterová Blanka, Ing. Rzymanová Beata, Ing. Sikora Jana, Mgr. Tvardíková Milena, Vitoš Roman, Vitošová Iva, Wala Waldemar, Wdówková
Renata, Mgr. Zyder Jan, Zyder Václav, Žerdík Josef
- předsedou je stanoven Josef Žerdík.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí poděkování Integrovaného
sociálního ústavu v Komorní Lhotce obci Horní Suchá za finanční podporu. Poznámka kronikářky: Obec doplácí svým občanům pobyt v těchto
zařízeních.
- Rada obce Horní Suchá - vzala na vědomí výsledky elektronické aukce
a seznámila se s parametry nejvýhodnější nabídky ze dne 30.10.2014, zaslané firmou eCENTRE, a.s., dle mandátní smlouvy ze dne 21.8.2014.
- schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny od 1.1.2015
do 31.12.2017 se společností Amper Market, a.s.

Poznámka kronikářky: Obec se snaží získat energii pro občany co nejlevněji i z těchto
zdrojů.

- Rada obce Horní Suchá doplnila návrh zadávacích podmínek veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří v budově č.p. 227 na ul.
Sportovní, Horní Suchá“ takto :
• výměna oken v kotelně a doplnění mříží na tyto okna
• vyjmout z rozsahu prací dva okna v chodbě, kde by mohl být výtah (plošina)
• zachovat vstup do knihovny a zároveň vyměnit tyto dveře
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Zároveň přesunula projednávání tohoto bodu do rady obce po termínu
prosincového zasedání zastupitelstva obce, viz bod č. 661 RO. Poznámka
kronikářky: Pokračuje v opravě budovy bývalé ZŠ, která bude v budoucnu
využita jako OÚ.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání pí Soňu Mikulovou,
zástupce Junák Český skaut zs a projednala následující:
- oddíly působící v Horní Suché :
9. oddíl Vlci, Horní Suchá (16 členů, věk 5-12 let), vede p. Soňa Mikulová,
Junáci
7. oddíl Jukijové, Polanka (věk 10-15 let), vede p. Jakub Michalčík, Skauti
10. oddíl Toulavej, Horní Suchá, vede p. Jan Michalčík, Skauti
7. oddíl Gumídci, Havířov (věk 15-20 let), vede p. Ondřej Michalčík, Skauti
- okamžitě vystěhovat na základě smlouvy (nesmí přenechat třetí osobě)
oddíl, který tam nepatří. Vyzvat pí Kateřinu Jachníkovou, vedoucí střediska Karviná, aby doložila oprávněnost užívání a kolik oddílů spadá pod
středisko Evžena Cedivody v Karviné (tzn. subjekt, který má s obcí Horní
Suchá uzavřenou smlouvu o výpůjčce)
-vytvořit dodatek ke smlouvě
- problémy mezi skauty, jsou zde dvě skupiny se dvěmi různými IČ, které
spolu nekomunikují. Vedení toto ví a nechce problém řešit
- rodiče dávají peníze na akce a mohou si dovolit platit i energie, na Junák
Český skaut zs byla zaslána faktura na zaplacení energií
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka ke stavbě „Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475 v Horní
Suché“. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Horní Suchá a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly. Předmětem smlouvy je převod práv
a povinností SO - 411 Přeložka nadzemního vedení NN a práva a povinnosti vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby. Poznámka kronikářky: Obec usiluje o realizaci okružních křižovatek v rámci zklidnění
dopravy a možnosti napojení vozidel při výjezdu z ul. Těrlické.- Rada obce
Horní Suchá schválila dodatek č. 9 ke smlouvě o odběru a zneškodňování odpadu ze dne 13. 12. 1994 mezi společností Depos Horní Suchá, a.s.,
a obcí Horní Suchá. Předmětem dodatku je změna ceny za svoz a uložení
biologicky rozložitelných odpadů svážených od rodinných domků a bytových domů na 877,- Kč /t bez DPH. Jedná se o zvýšení o cca 5%. DPH bude
účtováno dle platných zákonů.
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- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkup
pozemku parc. č. 1116 včetně budovy čp. 887 v k.ú. Horní Suchá od KATES,
spol. s.r.o., Horní Suchá, do majetku obce za cenu 74 710,- Kč. Poznámka
kronikářky: Jedná se o budovu v havarijním stavu, která ohrožuje zdraví
lidí a z estetického hlediska je rovněž nevyhovující.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000,- Kč na rok 2014 na spolufinancování činností TJ Depos Horní Suchá, jenž jsou podporovány v rámci
projektu „Fotbal bez hranic“ č. CZ 3.22/3.3.05/13.04026 Fondem malých
projektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika.
- navrhla tuto částku snížit předpokládanou dotací v rozpočtu na rok 2015.
- Rada obce Horní Suché vzala na vědomí zápis z jednání mezi firmou
ATRIS s.r.o. a obcí Horní Suchá ohledně projektové dokumentace „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – napojovací body
a kanalizační přípojky k RD v obci Horní Suchá - III. etapa“ (problémy
s projednáváním PD s občany as SmVaKem)
- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2014, uzavřený
mezi obcí Horní Suchá a firmou ATRIS, s.r.o., Soběšovice. Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – napojovací body
a kanalizační přípojky k RD v obci Horní Suchá - III. etapa“ do 31. 1. 2015
s tím, že rozsah předmětu díla zůstává nezměněn
- rozhodla o tom, že zajišťování souhlasu majitelů pozemků se stavbou,
bude v následujících investičních akcích obce Horní Suchá bude provádět
sama obec, nikoliv dodavatel PD.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,- Kč pí Strejcové Silvii, Horní Suchá, pro syna Kryštofa Strejce. Poznámka kronikářky: Jedná se o těžce postiženého chlapce, který prochází
onkologickou léčbou.
- Rada obce Horní Suchá doporučila do návrhu rozpočtu obce Horní
Suchá na r. 2015 zařadit :
- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč p. Weronice Schönwaldové, juniorské mistryni ČR ve voltiži, Horní Suchá, na sportovní činnost.
- PD na vodovod ul. Zelená (MK rozkopaná stavbou havířovské kanalizace)
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- oprava dešťové kanalizace na ul. Rovnoběžná
- věcné dary použité u příležitosti Setkání hornických měst a obcí v roce
2015 v Havířově
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
4.000,-Kč z rozpočtu obce Radkovi Demeterovi, Havířov-Prostřední Suchá,
na Vánoční halový turnaj v sálové kopané, který se koná dne 20. 12. 2014
ve sportovní hale v Horní Suché. Poznámka kronikářky: Jedná se hlavně
o romské etnikum.
Rada obce se každoročně schází poslední den v roce.
Na zasedání Rady obce dne 31.12. byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření 7/2014/RO, kterým se snižuje objem rozpočtu o 3 mil. Kč.
- Rada obce Horní Suchá souhlasí se zařazením akcí „Místo pro přecházení pro chodce na ul. Dělnická, vybudování nasvětlení“ a „Osvětlení
autobusových zastávek na ul. Osvobození (sever) do seznamu investičních
akcí a velkých oprav.
- Rada obce Horní Suchá schválila změnu ceny dodávaného tepla (zvyšuje se cena regulované složky plynu) a dodatek č. 30 ke smlouvě na dodávku
tepelné energie se společností PROENERGO TRADE s.r.o. platnou od 1. 1.
2015, kterým se mění cena tepla z 502,56 Kč/GJ bez DPH na 508,43 Kč/GJ
bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenu stočného s účinností od 1.1.2015 ve výši 46,28 Kč/m3 vč. DPH. Jedná se o odvádění odpadních vod kanalizací spolufinancovanou SFŽP a kterou na základě koncesní smlouvy provozuje SmVaK Ostrava a.s., Mariánské Hory. V roce 2014
byla uvedena plánovaná fakturace ve výši 44,0 tis. m3, avšak očekávaná
skutečnost roku 2014 je 23,148 tis. m3. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny stočného o 8,53Kč/m3. Rada pověřuje starostu jednáním se SFŽP
o zachování „solidární“ ceny stočného.
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Zastupitelstvo obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 12.2.:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
- poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 400.000,-Kč
na rok 2014 na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky
telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové turnaje,
pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže, sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev pro TJ Depos Horní
Suchá
- poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce ve výši 73.810,-Kč na rok
2014 na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební
povolení a výběr dodavatele včetně položkového rozpočtu pro stavbu „Výměna povrchu fotbalového hřiště na pozemku p. č. 1041/1 v katastrálním
území Horní Suchá“ pro TJ Depos Horní Suchá,
- Smlouvu o poskytnutí neinvestiční ve výši 400.000,-Kč na rok 2014
na provozní náklady, údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, halové turnaje, pronájmy
sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže, sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá a příjemcem dotace TJ Depos Horní Suchá,
- Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 73.810,-Kč na rok 2014
na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele včetně položkového rozpočtu pro stavbu „Výměna
povrchu fotbalového hřiště na pozemku p.č. 1041/1 v katastrálním území
Horní Suchá“ mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá a příjemcem dotace
TJ Depos Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
- poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,-Kč na rok 2014
na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení (dresy, míčky, tréninkové vybavení, rozlišovací dresy apod.), startovné do ligových soutěží
pro Florbalový klub Horní Suchá, o. s.,
- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč na rok 2014 na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp, neligové turnaje a jiné sportovní
aktivity pro mládež, dopravu, sportovní vybavení (dresy, míčky, tréninkové vybavení, rozlišovací dresy apod.), startovné do ligových soutěží mezi
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poskytovatelem, obcí Horní Suchá a příjemcem dotace, Florbalový klub
Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo zařazení správního území obce
Horní Suchá do území působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob na období 2014-2020.
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 17.4.:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany obce uzavřenou mezi pojistitelem D.A.S., pojišťovna
právní ochrany a.s., a pojistníkem, obcí Horní Suchá. Roční pojistné je
sjednané ve výši 36.945,-Kč. Jedná se o právní ochranu zastupitelů.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 90 000,- Kč na krytí provozních nákladů SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.
p.s., humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, Karviná – Nové Město.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce uzavřenou mezi Ritex s. r. o., Karviná Ráj, a obcí Horní
Suchá ve výši 200.000,-Kč v roce 2014 na obložení stěn objektu čp. 1030
na ul. Centrum v Horní Suché. Poznámka kronikářky: Cílem je sjednotit
architekturu centra obce.
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 26.6.:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 230.000,-Kč na rok 2014 na pronájem sportovišť, akce pro děti
– kemp, neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu,
sportovní vybavení (dresy, míčky, tréninkové vybavení, rozlišovací dresy
apod.), startovné do ligových soutěží pro Florbalový klub Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 545.000,-Kč na rok 2014 na provozní náklady,
údržbu, odměnu hospodáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku,
startovné, dopravu, halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže, sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev pro TJ Depos Horní Suchá.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 4.800,-Kč na pořízení cen na tenisový turnaj „O Hornosušský
Kahanec 2014“ TJ Depos Horní Suchá, vyúčtovatelnou dle grantového systému obce Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 20.200,-Kč na krytí nákladů na účastnický poplatek, pojištění a dopravu Tanečního souboru SUSZANIE pro Místní skupinu Polského
kulturně osvětového svazu v Horní Suché z.s., Horní Suchá, vyúčtovatelnou dle grantového systému.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 50.000,-Kč z rozpočtu obce pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh.
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 28.8.:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014/
ZO. (ZMĚNA ROZPOČTU)
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo 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 budoucího prodeje bude pouze zastavěná plocha, dle grafické
přílohy č. 1 a za těchto podmínek:
• k prodeji zastavěné plochy dojde nejdříve po vyhotovení geometrického
plánu rozestavěné budovy
• prodej bude realizován za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem, minimálně však za 400,-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 důvodů
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2014, kterou zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní vi62

deoloterní teminál a herní místo lokálního herního systému.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo zařazení stavby „Infrastruktura lokality Chrost- obytná ulice“ do seznamu investičních akcí a velkých
oprav obce Horní Suchá. Poznámka kronikářky: Jedná se o pozemek pod
sběrným dvorem, který je zanesen v Územním plánu obce Horní Suchá
jako rezerva pro výstavbu rodinných domků atelier S-2 Ing. arch. Josefa
Starého.
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 7.10.:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí věcného daru 1 ks
kuchyňské linky včetně el. příslušenství v celkové hodnotě 29.420,-Kč pro
PČR v H.Suché. Bohužel rozpočet M. Vnitra nedisponuje prostředky, které
by pokryly požadavky místních oddělení PČR České republice – Krajské
ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Moravská Ostrava.
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 18.12.:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá :
a) Projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2015 ve znění zveřejněném
na úřední desce obce dne 2.12.2014, a to v objemu : příjmy 108 mil. Kč,
výdaje 131 mil Kč, financování 23 mil. Kč
b) Schválilo pozměňovací návrh na přesun finančních prostředků
ve výdajích ve výši 200 tis. Kč dle přílohy č. 1
c) Schválilo rozpočet obce na rok 2015 ve výši: příjmy 108 mil. Kč, výdaje 131 mil. Kč, financování 23 mil. Kč.
d) Schválilo závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2015, dle přílohy č. 2
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo radu obce prováděním rozpočtových opatření, která mění závazné ukazatele rozpočtu 2015 takto:
a) zapojení nových příjmů k úhradě nových výdajů v plném rozsahu
b) přesuny rozpočtových prostředků mezi třídami v příjmové části rozpočtu v plném rozsahu
c) přesuny rozpočtových prostředků mezi paragrafy ve výdajové části
rozpočtu maximálně do výše 500 tis. Kč
d) navýšení rozpočtových příjmů v plném rozsahu
e) navýšení rozpočtových výdajů, kryté položkou 8115 financování,
maximálně do výše 500 tis. Kč
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtový výhled obce Horní
Suchá na roky 2016 a 2017.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo finanční výbor úkoly pro volební období 2014 – 2018
a) seznámit se s PD na stavební úpravy čp. 227 (řešení vstupu do knihovny, bezbariérový vstup do budovy, výtah) a zaměřit se na event.. kolizi
v případě výměny oken a umístění stavby výtahu
b) seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávních celků č. 3 – Výbory a komise, vydaným Ministerstvem vnitra
ČR v 10/2009 a sledovat jejich aktualizace
c) seznámit se s druhy finančních a účetních výkazů obce a příspěvkových organizací zřízených obcí
d) seznámit se s probíhající reformou účetnictví obcí, projektem Státní
pokladna, výkazem PAP, výkazem Konsolidace a souvisejícími záležitostmi
e) spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků obce členstvím
v inventarizačních komisích
f) seznámit se s provozem Sportovní haly a středisek obce a 1 x ročně
vyhodnocovat jejich ekonomiku provozu, zejména hospodaření s energiemi ve vazbě na rozpočet a skutečné čerpání příjmů a výdajů
g) navrhnout systém a kritéria pro odměňování úspěšných žáků obou
škol
h) seznámit se s rozpočty škol dle jednotlivých oblastí provozu, porovnat a vyhodnotit jejich ekonomiku v kategorii služeb, včetně ICT služeb
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovilo odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva od 1. 1.12. 2014 takto:
a) měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce
zastupitele ve výši 660,- Kč
b) měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce
• radního ve výši 1 910,- Kč
• předsedy výboru nebo komise ve výši 1 560,- Kč
• člena výboru nebo komise ve výši 1 380,- Kč
c) při souběhu výkonu několika funkcí se měsíční odměna neuvolněnému členu zastupitelstva stanovuje jako součet odměn za jednotlivé funkce.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo:
a) poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 ,- Kč na rok
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2014 na financování činnosti TJ Depos Horní Suchá, jež jsou podporovány
v rámci projektu „Fotbal bez hranic“ Fondem malých projektů Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika.
b) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2014
v celkové výši 200.000 ,- Kč mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem dotace, TJ Depos Horní Suchá. Dotace je poskytnuta na financování
činnosti TJ Depos Horní Suchá, jež jsou podporovány v rámci projektu „Fotbal bez hranic“ č. CZ 3.22/3.3.05/13.04026 Fondem malých projektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika.

Poslední zasedání Zastupitelstva. Uprostřed starosta Ing. Jan Lipner,
vedle zastupitelé – p. E. Faja, p. K. Charvát, p. I. Marini

Vlevo od starosty - místostarosta p. J. Žerdík a p. K.Siwek

Zaměstnankyně Obecního úřadu Horní Suchá
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Z REFERÁTŮ OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2014

Evidence obyvatel

(Srovnávací tabulka evidence obyvatel od roku 2009)
stav

K 31.12.2014 k 31.12.2013

k 31.12.2012

k 31.12.2011

k 31.12.2010 k 31.12.2009

Muži

1934

1943

1932

1889

1877

1852

Ženy

1879

1916

1924

1914

1856

1846

Chlapci

419

421

423

427

409

402

Dívky

371

394

378

364

358

348

Celkem

4603

4674

4657

4594

4500

4448

Cizinci

119

117

124

91

89

88

Celkem s cizinci

4722

4791

4781

4685

4589

4536

Demografické údaje

(Srovnávací tabulka demografických údajů od roku 2009)
rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 rok 2009

Narození chlapci

16

24

19

18

25

15

Narozené dívky

17

23

26

24

23

20

Úmrtí muži

21

37

26

26

20

23

Úmrtí ženy

31

36

25

22

32

22

Sňatky na území obce

18

19

26

18

20

23

Přihlášeni k trval. pobytu

284

366

319

301

254

151

Odhlášeni z trval. pobytu

213

168

146

146

103

94

Celkově bylo v roce 2014 provedeno v evidenci obyvatel 731 změn (v roce 2013 bylo 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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INVESTIČNÍ AKCE 2014
Obec Horní Suchá v roce 2014 realizovala stavby v celkové hodnotě přesahující 34 miliónů korun.

Z nejvýznamnějších staveb přesahující částku 300 tisíc korun
uvádíme:
Další etapy splaškové kanalizace:

• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III.
etapa, SO 03 lokalita 3. ul. Lesní - stavba byla zahájená na konci roku
2013 a dokončena v červnu 2014. Stavební práce prováděla firma SLUŽBA
KARVINÁ, výrobní družstvo, se sídlem v Karviné za cenu 1.000.869 Kč.
• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – kanalizační přípojky- veřejná část - stavba byla zahájená již koncem roku 2011
a dokončena 12/2014. Stavební práce prováděla firma JUBAR, spol. s r.o.
se sídlem ve Stonavě za cenu 6.645.015 Kč. Celkový počet zrealizovaných
veřejných částí kanalizačních přípojek je 233 ks, v celkové délce 1,3 km.
• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá- III. etapa - SO 07 lokalita č. 7 - ul. Těrlická (křižovatka s ul. 6. srpna)- stavba
byla zahájená v červenci a ukončena v září 2014. Stavební práce prováděla firma Aqualia infrastructuras inženýring, s.r.o., Ostrava za cenu
886.507 Kč.

Rozšíření vodovodů:

• Rozšíření vodovodních řadů v obci Horní Suchá- SO 03
Prodloužení vodovodního řadu z ul. Souběžná na ul. Průjezdní,
prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 1800/7 a 3024/6 k. ú. Horní
Suchá (Grabovščok) – stavby byly zahájené v říjnu a ukončené v prosinci 2014. Stavební práce prováděla Aqualia infraestructuras inženýring,
s.r.o., Ostrava za cenu 1.078.813 Kč.
• Oprava havárie sdružené vodovodní přípojky stávající MK ul. Kaštanová v Horní Suché – stavba byla provedena v dubnu 2014. Stavební práce
byly provedeny za sjednanou cenu 525.734 Kč firmou JUBAR, spol. s r.o.,
se sídlem ve Stonavě. Tato stavba byla realizována v souběhu stavebních
úprav místní komunikace ul. Kaštanové.
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Dopravní stavby:

• Stavební úpravy včetně odvodnění stávající MK ul. Starodvorská,
Kaštanová, Palárenská, Horní Suchá – stavba byla zahájena v květnu
2013 a ukončena v červnu 2014. Stavební práce prováděla firma STRABAG a.s., PJ Karviná, za cenu 3.195.739 Kč.
• Úprava silnice II/474 ul. Těrlická v prostoru u ZŠ české v Horní Suché – stavba byla zahájena v září a ukončena v listopadu 2014. Stavební
práce prováděla firma EUROVIA CS a.s. za cenu 5.877.260 Kč. Jedná se
o stavbu, která byla spolufinancována Správou silnic Moravskoslezského
kraje a Obcí Horní Suchá (1.943.053 Kč financovala obec, 3.934.207,- Kč
financovala Správa silnic Moravskoslezského kraje). Stavba obsahovala
kromě samotné rekonstrukce silnice také výstavbu autobusového zálivu
s přístřeškem, veřejné osvětlení, přeložky nízkého napětí, plynu, vody, sadové úpravy a místa pro přecházení u restaurace Willa. Tímto bychom
chtěli také upozornit občany, že se nejedná o přechod pro chodce a neplatí
zde jejich přednost před vozidly! Proto prosím dbejte zvýšené opatrnosti.
• Přechod pro chodce ul. Osvobození u křižovatky s ul. Stonavskou, Horní Suchá – stavba byla zahájena v dubnu 2014 a ukončena v červnu 2014.
Stavební práce prováděla firma JUBAR spol. s r.o. za cenu 472.010,40 Kč.
• MK Rekultivační v Horní Suché, včetně odvodnění -stavba byla zahájena v březnu 2014 a ukončena v červnu 2014. Stavební práce prováděla
firma JANKOSTAV s.r.o. za cenu 3.539.098,00 Kč.

Rekonstrukce objektů:

• Stavební úpravy komerčního objektu č. p. 20 v Horní Suchá – stavba
byla zahájena v květnu a dokončena v září 2014. Stavební práce byly provedeny za sjednanou cenu 3.467.368,28 Kč firmou Hornosušská stavební s.r.o. se sídlem v Horní Suché. Jedná se o rekonstrukci části bývalého
domu zahrádkářů na objekt „školky“, kam bude na jaře přesunuto Rodinné centrum Budulínek.
• Stavební úpravy objektu č. p. 365 na ul. Stonavská v Horní Suché –
úspora energií – stavba byla zahájena v listopadu 2013 a ukončena v červnu 2014. Stavební práce prováděla firma SSKA – Stavební společnost Karviná a.s. za cenu 4.519.078,17 Kč. Budova PČR byla kompletně zateplena
a také došlo ke změně systému vytápění z tuhých paliv na zemní plyn.
• Zhotovení akustického obkladu kulturního sálu v budově TJ č.
p. 869, Horní Suchá – stavba byla zahájena v dubnu 2014 a ukončena
v květnu 2014. Stavební práce prováděla firma VAPES CE s.r.o. za cenu
365.625,62 Kč.
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• Výměna oken v budově obřadní síně na hřbitově v Horní Suché – stavba byla zahájena v červenci 2014 a ukončena v srpnu 2014. Výměnu oken
prováděla firma SAPPEX TRADE s.r.o. Ostrava, za cenu 846.100,97 Kč.

Stavební úpravy veřejného prostranství:

• Rekonstrukce sportoviště u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím – stavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem byla zahájena
v červenci a ukončena v říjnu 2014. Stavební práce prováděla firma DOR-SPORT s.r.o., se sídlem v Bruzovicích za cenu 2.704.148 Kč. Toto sportoviště se nachází naproti obecního úřadu a bude od dubna 2015 přístupno
veřejnosti.
• Park u domu seniorů na ul. Vnitřní, k. ú. Horní Suchá – zpevněné
plochy – stavba byla zahájena v červnu a ukončena v září 2014. Stavební
práce prováděla firma DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., se sídlem
v Albrechticích za cenu 1.275.815 Kč. V prostoru zahrady za domem seniorů byly realizovány chodníky, instalovány lavičky a koše, postaven altán
a vybudováno jezírko.
• Chodníky a komunikace na hřbitově v Horní Suché – stavba byla
zahájena v lednu 2014 a ukončena v červnu 2014. Stavbu provedla firma
Hornstav s.r.o. za cenu 1.067.864,13 Kč.

Informace o komunálních odpadech

Tak, jako každý rok, zveřejňujeme informace o produkci odpadu v obci.
Chceme také touto cestou občanům znovu připomenout, jaké odpady nepatří do popelnicových nádob.
Statistické údaje o produkci komunálních odpadů (dále KO):
Porovnání produkce komunálních odpadů přepočtených na 1osobu
(údaje jsou uvedené v kilogramech)
papír

plast

sklo

2009

9,20

4,43

8,11

206,15

147,81

121,19

2010

8,87

4,44

8,36

176,69

251,58

105,66

2011

8,76

4,52

10,32

180,55

149,99

126,36

2012

7,89

4,48

10,47

180,67

130,26

100,36

2013

8,48

4,79

10,57

177,91

136,33

96,50

2014

7,56

4,93

10,81

176,11

155,53

130,73
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směsný KO objemný KO

BRKO

Porovnání produkce komunálních odpadů
(údaje jsou uvedené v tunách)
papír

plast

sklo

směsný KO objemný KO

BRKO

2009

41,74

20,11

36,83

935,13

670,49

549,75

2010

40,72

20,42

38,38

810,87

695,64

484,89

2011

41,08

21,20

48,39

845,92

702,74

592,03

2012

37,70

21,45

50,06

863,44

622,56

479,65

2013

40,67

22,99

50,67

852,39

653,16

462,35

2014
35,72
23,29
51,06
820,36
734,42
617,35
Ve sloupci směsný KO – jsou uvedené odpady z popelnicových nádob. Ve sloupci objemný
KO - jsou uvedené objemné odpady ukládané ve sběrném dvoře. Tyto odpady jsou odváženy na skládku.
Ve sloupci BRKO – jsou uvedené biologicky rozložitelné komunální odpady ze zahrad
a z domácností. Tyto odpady jsou odváženy na kompostárnu. Biologicky rozložitelný odpad je tvořen z převážné části posečenou trávou. Z tohoto důvodu má velký vliv na množství tohoto odpadu počasí, v suchých letních měsících není nutné tak často sekat trávu, což
je viditelné na množství tohoto odpadu např. v roce 2013. Vytříděný papír, plast a sklo jsou
odvážený přímo po svozu na třídící linky. K doplnění přehledu v tabulkách informujeme,
že od roku 2009 přibylo v naší obci cca 200 osob, i přes tuto skutečnost dochází k úbytku
odpadů ukládaných do popelnicových nádob.

Základní informace o správném třídění odpadů

Do modrých pytlů a nádob označených modrou barvou se odkládají: noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, tetrapakové obaly
např. od mléka, ovocných nápojů.
Do žlutých pytlů a nádob označených žlutou barvou se odkládají: PET
láhve (před odložením je nutné vždy sešlápnout), obaly od drogistického
zboží (tekutého mýdla, šampónů, aviváže, tekutých prášku, kosmetických
přípravků), kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží a další výrobky z plastu.
Do zelených pytlů se odkládá obalové sklo (nevratné láhve od nápojů,
sklenice z kompotovaného ovoce a zeleniny), do zelených nádob se kromě
obalového skla smí ještě odkládat rozbité sklo (např. výplně z oken, dveří).
Do černých pytlů a hnědých nádob se odkládají biologicky rozložitelné
komunální odpady (dále BRKO), a to zejména listí ze zahrad, zbytky z ovoce a zeleniny, starý chleba a pečivo a skořápky od vajíček, odpad z pokojových rostlin.
Naopak do separace nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek.
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Do sběrného dvoru: vše výše uvedené, dále televizory, ledničky, pračky, monitory, trubicové výbojky, úsporné zářivky, odpady, které jsou znečištěny nebezpečnou složkou jako např. plechovky od barev, ředidla, větší
kusy odpadu tzv. objemný odpad, jako jsou např. koberce, matrace, kusy
nábytku, lustry atd. Od měsíce března 2014 se na sběrném dvoře odkládají zvlášť plastové odpady, které jsou označené značkou PP 5 a HDPE 2.
Jmenovitě se jedná o plastové odpady z domácností: vědra, nádoby, přepravky, desky, podložky, plastové obaly od nářadí, potrubí, boby, sáňky,
šlapací hračky, venkovní plastové židle, stoly a jiné.
V obci jsou dále umístěny kontejnery červené barvy na drobnou elektroniku a monočlánky, tyto nádoby by měly zabránit vyhazování elektrospotřebičů do běžného komunálního odpadu. Červené kontejnery se
nachází na ul. Vnitřní v lokalitě finských domů u dětského hřiště a na sídlišti „Chrost“ na ul. Dr. Glazera u čp. 1230, na křižovatce ulic Lokalitní
a Dr. Glazera, dále je možné všechny druhy elektrospotřebičů pocházejících z domácností odevzdat na sběrném dvoře. Ve všech případech musí jít
o kompletní spotřebiče.
Dále jsou v obci umístěné nádoby bílé barvy, do těchto nádob je možné odkládat nepotřebné oděvy, boty, kabelky, tašky, povlečení, ručníky,
oděvní doplňky a funkční nepotřebné hračky. Bílé nádoby jsou umístěny
na ul. Vnitřní v lokalitě finské domky u dětského hřiště a ve sběrném dvoře. Použité textilie a další odevzdané nepotřebné věci se dále vytřídí a jsou
pak nabídnuty k charitativním účelům.
Ve sběrném dvoře byl rovněž zahájen sběr použitých inkoustových cartridge a laserových tonerů z tiskáren. Tonery jsou dále předány k recyklaci. Vzhledem k tomu, že má obec uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, získává za vytříděné odpady, papír, plast a sklo finanční odměnu,
kterou zpětně využívá na svoz vytříděných složek a na nákup pytlů. Pytle
na tříděný odpad a sáčky na biologicky odpad je možné vyzvednout vždy
v úřední dny (pondělí a středu) na obecním úřadě.
Od 1. 1. 2015 začala platit novela zákona o odpadech, ve které byly
dány obci další povinnosti v třídění odpadů. Nově je dle zákona povinnost
třídit kovy od 1. 1. 2015 a biologicky rozložitelný odpad od 1. 4. 2015. Pro
naši obec však tyto povinnosti nejsou žádnou novinkou. Biologicky rozložitelné odpady jsou již nyní tříděny cca na 90 % obce. Povinnost třídění
kovů byla stanovena ve vyhlášce obce již v roce 2012.
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Informace o nákladech na likvidaci komunálního odpadu v roce
2013 a 2014 v obci Horní Suchá

Jak je z níže uvedených údajů v tabulce patrné, obec se v létech 2013
a 2014 podílela ze svého rozpočtu na likvidaci komunálního odpadu 62 %
a 65 %, zbylé náklady jsou hrazeny z vybraných poplatků od občanů a z odměny, kterou obec obdržela od společnosti EKO-KOM a. s. za vytříděné obaly.
2013 (v Kč)

2014 (v Kč)

587 051

549 360

411 670

552 765

směsný KO

1 662 590

1 626 123

objemný KO

1 101 666

1 181 867

ostatní odpad

147 913

198 022

náklady celkem

3 910 890

4 108 137

příjem za vybrané

1 273 182

1 239 702

příjem EKO-KOM

225 569

223 419

příjmy celkem

1 498 751

1 463 121

papír, plast sklo

poplatky od občanů

vysvětlivky:
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad
směsný KO - odpad z popelnicových nádob
objemný KO - odpad z kontejnerů ze sběrného dvora
EKO-KOM - akreditovaná společnost v oblasti nakládání s obaly

Poplatky a sociální agenda v roce 2014

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky
na místních poplatcích v roce 2013 a 2014.
Místní poplatek za odpad
2013

2014

Vybráno za rok (Kč)

1 273 182,56

1 239 702,91

Dlužná částka za rok (Kč)

222 508,44

274 219,09
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Místní poplatek ze psů
2013

2014

Vybráno za rok (Kč)

159 983,00

163 919,00

Dlužná částka za rok (Kč)

35 634,00

19 708,00

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů
nejčastěji ze mzdy a důchodových dávek.
Procentuální vyčíslení nákladů na likvidaci odpadu v obci Horní Suchá.
náklady celkem
hrazené obcí

příjem z poplatků
hradí občané

příjem obce
z EKO-KOMu

2013

62 %

3 910 890

32 %

1 273 182

6%

225 569

2014

65 %

4 108 137

30 %

1 239 702

5%

223 419

V sociální oblasti byla prováděna sociální šetření na dožádání soudů,

probíhala spolupráce s Úřadem práce ČR v Havířově. 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, zároveň
byla vydávaná potřebná potvrzení.
V průběhu celého roku byly vydávány žádosti o umístění do zařízení
Slezské Humanity, vydávaly se i přijímaly žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pečovatelskou službou v Horní Suché. Do seznamu
žadatelů do domova s pečovatelskou službou přibylo 7 nových osob, v roce
2013 se jednalo o 13 a v roce 2012 o 14 nových osob. Celkový počet zapsaných žadatelů k 31. 12. 2014 je 98 osob. Umístěny byly 3 osoby.
V roce 2014 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 omezených ve způsobilosti k právním úkonům, o které rodinní
příslušníci nejeví zájem nebo jsou bez příbuzných. V loňském roce se jednalo
o 6 osob. V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Úřadem práce
v Havířově a Krnově ohledně vyřizování dávek státní sociální podpory
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a dávek v hmotné nouzi, se společností RPG Byty s.r.o. ohledně bytových
náhrad a řešení úhrad nájmu. Za tyto osoby byly vyřizovány záležitosti
denní potřeby, jako je zajištění stravy, návštěvy u lékaře, různé opravy
v domácnosti a nákupy. Většina opatrovanců jsou dlužníci, probíhala
komunikace s exekutorskými úřady i soudy.

Senior taxi

Od října 2013 je v obci Horní Suchá provozována služba Senior taxi.
V průběhu roku 2014 tato služba byla rozšířena z původních 4 určených
stanovišť o nové stanoviště - zdravotní středisko na ul. E. F. Buriana v Havířově (Redon). Senior taxi mohou od loňského roku využívat i osoby ZTP
bez omezení věku. V níže uvedené tabulce je uvedeno využití Senior taxi
našimi občany za celý rok 2014.
Vyhodnocení provozu SENIOR TAXI
ROK 2014

z toho
ZTP

trasa

počet
jízd

počet
klientů

počet
jízd

počet
klientů

V katastru obce Horní Suchá

663

512

0

0

Horní Suchá - Nemocnice Havířov

860

500

0

0

Horní Suchá - Dům zdraví Havířov

525

281

1

1

Horní Suchá - E. F. Buriana (Redon) Havířov

90

50

6

6

Horní Suchá - Zdrav. středisko Pr. Suchá

91

60

0

0

celkem za rok 2014

2 229 1 403

Práce podatelny za rok 2014

Obec Horní Suchá v roce 2014 vypravila prostřednictvím pošty v Horní
Suché 4 410 kusů zásilek v celkové ceně 132510,- Kč. V loňském roce to bylo
4 067 ks za cenu 122 386,- Kč. Pro srovnání dále uvádíme údaje z roku
2013 v závorkách. Svépomocí jsme doručili 242 dopisů (362 ks). Do datových schránek jsme odeslali 2357 zpráv (1980). Doručeno nám bylo 1292
datových zpráv (1158).

Veřejně prospěšné práce za rok 2014

Obec Horní Suchá zaměstnala v roce 2014 celkem 33 zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce (údržba veřejných prostranství, úklid a údrž74

ba veřejných budov a komunikací). Mzdové náklady obce za rok 2014,
tj. hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění
a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 1 896 181,- Kč, příspěvek Úřadu práce za rok 2014 pak činil 1 744 897,- Kč. Rozdíl 151 284,- Kč hradila
obec ze svých rozpočtových prostředků. Příspěvky Úřadu práce byly v roce
2014 spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tabulka porovnávající údaje od r. 2008
Rok

Počet
zaměst.

Mzdové
náklady obce

Přijatý
příspěvek ÚP

Doplatek
obce

Příspěvek ÚP
na 1 zaměstnance

2008

29

1 461 176,- Kč

1 041 348,- Kč

419 828,- Kč

10,8 tis. Kč

2009

25

1 690 807,- Kč

1 324 215,- Kč

366 592,- Kč

10,8 tis. Kč

2010

35

1 841 223,- Kč

1 432 542,- Kč

408 681,- Kč

10,8 tis. Kč

2011

31

1 517 590,- Kč

1 102 659,- Kč

414 931,- Kč

9 – 10,8 tis. Kč

2012

26

1 002 309,- Kč

645 227,- Kč

338 329,- Kč

7 – 10,0 tis. Kč

2013

25

1 875 538,- Kč

1 747 193,- Kč

128 345,- Kč

10 – 15,0 tis. Kč

2014

33

1 896 181,- Kč

1 744 897,- Kč

151 284,- Kč

13 – 15,0 tis. 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. Všem členům komise patří velké poděkování za jejich práci.
V uplynulém roce komise projednávala 120 osob, které byly podezřelé ze spáchání různých přestupků. Oproti předešlému období se jedná
o mírný pokles, který však má setrvající tendenci. Nejčastěji páchaným
přestupkem byly ty proti občanskému soužití, pak následovaly přestupky
proti majetku a proti veřejnému pořádku. V 70 případech byly věci odloženy, a to zejména z důvodu, že oprávněná osoba u návrhových přestupků
nepodala správnímu orgánu návrh na jejich projednání. Ve 32 případech
komise uložila sankce a to buď napomenutí nebo pokutu. Z důvodu dodržení procesní ekonomiky pak komise vyřešila 17 případů ve zkráceném,
tzv. příkazním řízení. Z výše uvedeného množství přestupků neslo v 10
případech jednání pachatele znaky domácího násilí. V uvedeném období
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bylo na pokutách, nákladech řízení a exekučních nákladech od přestupců
vybráno přes 46.000,- Kč.

Agenda povolování kácení dřevin mimo les

Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy
v uplynulém roce bylo řešeno 13 žádostí o povolení kácení. Správní orgán
jedné žádosti nevyhověl a kácení dřevin nepovolil. V osmi případech pak
uložil povinnost provést náhradní výsadbu, jako kompenzaci za pokácené
stromy. Zde si dovoluji potencionálním žadatelům o vydání povolení ke kácení stromů připomenout, že nejvhodnější doba k podání žádosti je léto,
kdy je možné nejlépe vyhodnotit stav stromů a v případě vydání povolení
nemá žadatel nijak zkrácenou dobu k samotné realizaci kácení, které se
zpravidla provádí v době vegetačního klidu, to je od listopadu do března.

Oblast zemědělství a ochrany zvířat

Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné
umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do útulků bylo v roce 2014 umístěno 40 psů, náklady na jejich odchyt a následnou péči dosáhly částky
460.000,-Kč. Naprostá většina odchycených psů ( kolem 80%) byla do útulků umístěna z rozhodnutí příslušníků Policie ČR.
Na území obce se svému záslužnému koníčku věnuje v současné době
30 včelařů, kteří se starají asi o 250 úlů.

Informace o činnosti stavebního úřadu za rok 2014

Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2014 povoleno k realizaci z těch
významnějších staveb: stavba splaškové kanalizace včetně přípojek II. etapa, stavba splaškové kanalizace včetně přípojek III. etapa ul. Volonterská,
Volonterská II., Přímá, Modrá a Těrlická, stavba veřejného osvětlení na ul.
Starodvorská a ul. Lesní, stavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem
na TJ Depos Horní Suchá, stavba chodníku na ul. 6. srpna u hřbitova, přístavba výrobní haly společnosti Befra electronic s.r.o. u Průmyslové zóny
František (dále jen PZF), stavba cyklostezky z centra k TJ Depos Horní
Suchá vedené podél vodního toku Sušanka, přístavba výtahu u české ZŠ
a prodloužení komunikace v areálu PZF.
Stavební úřad dále povolil výstavbu devíti nových rodinných domů a jednu změnu v užívání stavby zahradního domku na rodinný dům. Ve srovnání s rokem 2013, kde bylo povoleno devět rodinných domů a s rokem
2012 pouze tři, vyplývá, že dochází k nárůstu výstavby rodinných domů.
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Povolení užívání staveb (kolaudace)
K užívání byla povolena stavba sociálního zařízení u tenisových kurtů v areálu TJ Depos Horní Suchá, stavba dětského hřiště na ul. Vnitřní,
změna ve způsobu vytápění objektu č. p. 365 na ul. Stonavská (Policie ČR)
z tuhých paliv na plyn, přístavba u provozovny renovace tonerů objektu č.
p. 1202 na ul. Těrlická, změna stavby prodejny zeleniny č. p. 1279 na ul.
Centrum spočívající ve změně v užívání na cukrárnu, stavba administrativní budovy společnosti Střechy Hájek s.r.o. č. p. 1471 na ul. Na Františku v PZF, změna stavby výrobní haly č. p. 1395 na ul. Průmyslová v PZF
spočívající ve změně v užívání na dílnu slaboproudu, stavba administrativní budovy společnosti MaDeX s.r.o. č. p. 1475 na ul. Průmyslová v PZF
a změna stavby kulturního domu č. p. 1326 na ul. Parková na výzkumně
vývojové centrum. Dále byla povolena k užívání změna stavby skipu F4 –
důlně bezpečnostního řešení.
V loňském roce bylo dále povoleno k užívání jedenáct staveb rodinných domů. Ve srovnání s rokem 2013, kdy to bylo devět rodinných domů
a v roce 2012 sedm, opět vyplývá, že rok od roku dochází k nárůstu počtu
rodinných domů v obci Horní Suchá.
Pořízení nového Územního plánu Horní Suchá
V roce 2014 Zastupitelstvo obce Horní Suchá vydalo nový územní plán,
který nabyl účinnosti dne 12. 5. 2014. Územní plán lze nalézt na stránkách obce Horní Suchá pod odkazem http://www.hornisucha.cz/uzemni-plan-obce-horni-sucha, kde se s ním může seznámit široká veřejnost.
Samozřejmě, že informace k tomuto územnímu plánu lze rovněž získat
na stavebním úřadě Obecního úřadu Horní Suchá.
„Územní studie – lokalita Chrost – Horní Suchá“
V roce 2014 byla pořízena územní studie „Lokalita Chrost - Horní Suchá“. Jedná se o zemědělsky využívané plochy mezi potokem Sušanka a ul.
Stonavská.
Návrh územní studie byl projednán s vlastníky pozemků zahrnutých
ve studii, kde nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu výsledného
návrhu. Poté byla územní studie předložena radě obce Horní Suchá, která
na svém zasedání dne 6. 3. 2014, územní studii schválila. Po schválení
byla data o této studii vložena do evidence územně plánovací činnosti.
Územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území a slouží
jako podklad k pořízení územně plánovací dokumentace, její změně a pro
rozhodování v území (zejména dělení pozemků, povolování staveb). Územ77

ní studie navrhuje a prověřuje možná řešení např. veřejné infrastruktury
a uspořádání území.
Územní studii lze nalézt na stránkách obce Horní Suchá pod odkazem
http://www.hornisucha.cz/uzemni-studie, kde se s ní může seznámit široká veřejnost. Informace k této územní studii lze rovněž získat na stavebním úřadě Obecního úřadu Horní Suchá.
STATISTIKA STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA OBDOBÍ 2008 – 2014
2008 2009 2010

2011 2012

2013

2014

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

29

43

30

35

34

37

32

ÚZEMNÍ SOUHLAS

60

76

58

66

47

23

30

OHLÁŠENÍ STAVBY

31

33

28

29

23

15

16

STAVEBNÍ POVOLENÍ

16

22

20

20

17

10

7

KOL. SOUHLAS / KOL. ROZHODNUTÍ

36

17

12

14

18

33

17

ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ

3

4

3

4

3

2

4

DODATEČNÉ POVOLENÍ

4

5

14

11

11

15

7

VPS O UMÍSTĚNÍ STAVBY

0

0

4

4

0

3

0

0

0

3

4

3

2

0

VPS O PROVEDENÍ STAVBY
VPS = veřejnoprávní smlouva

Uvedená data nelze jednoznačně porovnávat, jelikož v roce 2013 došlo
ke změně stavebního zákona, který u určitých staveb zjednodušil povolovací režim.

Nemovitý majetek obce Horní Suchá

Hodnota majetku k 31. 12. 2013 byla 920,4 mil. Kč. Konečný stav k 31.
12. 2014 je 966,4 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 46 mil. Kč. U pozemků jde zejména o následující pohyby majetku:

2013

koupené
pozemky
683.395,-

darované
pozemky
260.927,-

celková
výměra
16 355,8 m2

počet
majitelů
25

2014

643.815,-

109.142,-

5 110 m2

21

rok

Pozemky, které obec získala do svého vlastnictví, jsou většinou pozemky tvořící okolí a koryto potoků Sušanka a Koutňák nebo pozemky pod
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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.
V majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě 44 mil. Kč. V loňském roce obec odkoupila od společnosti RPG Byty s.r.o.
do svého majetku jeden finský domek.
Obec prodala pozemek v Průmyslové zóně František za cenu 540.000,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.

Průmyslová zóna František

Výročí Průmyslové zóny František v Horní Suché
Uplynulo již deset let od zahájení výstavby Průmyslové zóny František
v Horní Suché. Vznik zóny předcházela cílevědomá a neúnavná práce vedení obce Horní Suchá v oblasti legislativy, vyúsťující v získání pozemku
povrchu areálu Dolu František a dotačních fondů. To byl ten nejzákladnější základ pro start zóny, kterou obec převzala od státu do svého vlastnictví
16. 1. 2005.
Scénář počátku byl neradostný: poničené haly s odcizeným vnitřním
vybavením, nefunkční kanalizace, děravé komunikace, neupravený terén
plný překážek. Prakticky všechno žádalo o uvedení do přijatelného stavu.
Neotálelo se a doba do obdržení dotací byla maximálně využita ke konsolidaci stavu zóny. Pracovníky vykonávajícími veřejně prospěšné práce (lidé
vybráni obcí z Úřadu práce, VPP) a obecně prospěšné práce (lidé odsouzení
k alternativnímu trestu, OPP) byly závady postupně odstraňovány. Byl to
i z ekonomického hlediska pozitivní počin, kdy mzdy pracovníků VPP hradilo ministerstvo práce, pracovníci OPP pracovali bez nároku na odměnu.
Těmito lidmi byly rovněž připravovány k rekonstrukci zdevastované šachetní budovy. Uveden jen jeden konkrétní příklad z řady dalších: bývalá
správní budova byla kompletně odstrojena včetně omítek (odvoz 190 ks osmitunových kontejnerů sutě) a následně holé zdi byly předány stavební firmě. Ta pak byla schopna za pouhých 7 měsíců dovést stavbu ke kolaudaci.
Počátkem roku 2007 zahájil TCHAS a. s. za dotační peníze rozhodující
stavby: nové komunikace s parametry pro kamionovou dopravu, inženýrské sítě (el. rozvody NN a VN, kanalizaci, pitnou vodu, průmyslovou halu).
Postupně se v zóně osídlovaly firmy jako FITE – výroba důlních lokomotiv
a zařízení pro důl, InnovaPlast – výrobky ze vstřikovaných plastů, MABO
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– výroba matrací, Garsys – výroba bazénů, Exelsior – recyklace plastů,
MaDeX – zhotovování ocelových konstrukcí, Speciální technologie – výroba spec. techn. zařízení a další. V současné době se nachází v zóně 30
firem výrobně činných. Další společnosti, jako TOMO, Fox Silesia, Organic Technology, vyřizuji stavební povolení pro možnost zahájení výstavby
svých průmyslových objektů. Lze konstatovat, že zóna se příznivě vyvíjí,
z čehož rezultují:
- nová pracovní místa
- zkultivování zpustošeného areálu bývalého Dolu František, příjezdových cest a okolí, včetně parku a točny MHD č. 413
- příznivé ekonomické výsledky. Zóna není ekonomickou zátěží obce.
Zajišťuje obci roční výnos (rozdíl příjmu a nákladů na provozování zóny)
přes 2 mil. Kč, návratnost obecních investic je 8 let, což je velmi kladný jev.
- zvýšení prestiže obce Horní Suchá. Průmyslová zóna František je jednou z mála úspěšných zón založených na tzv. Brownfieldech (pozemky
po bývalých průmyslových podnicích). Dokládá to ocenění, kdy v r. 2010
zóna získala 1. místo v celostátní soutěži v kategorii zón vznikajících na pozemcích tohoto typu. Nutno rovněž ocenit rozhodnutí obce Horní Suchá,
středně velké vesnice, vybudovat a vlastnit průmyslovou zónu. V drtivé
většině jsou průmyslové zóny zakládány městy, případně silnými ekonomickými subjekty, a to ne na Brownfieldech, ale na zelené louce.
Kus práce je v zóně zrealizován, v nasazeném trendu je zapotřebí pokračovat. Zárukou pozitivního vývoje zóny bylo a je pragmatické rozhodování vedení obce, Rady a Zastupitelstva obce.
PŘÍLOHA č.7, 13

Firmy v průmyslové zóně
AGADAN spol. s r.o.
Zabývá se výrobou, opravami a prodejem v oblastech hydrauliky, pneumatik a kovovýroby. Jsou producenti kluzných kontaktů a jeřábových
sběračů CuC. Dále nabízí montáž a servis hadic, prvků pro rozvody a hydraulických pohonů včetně řízení.
ANO..., s.r.o.
Firma ANO... s.r.o. se zaměřuje na výrobu mražených potravin, speciálně na hluboce zmrazené produkty. Používá nejmodernější technologie
zmrazování nové generace a zajišťuje skladování a distribuci při dodržení
přísných teplotních podmínek.
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CENTR GROUP a.s.
V současné době, kdy moderní společnosti využívají outsourcing pro
zajištění svých vedlejších činností, nabízí CENTR GROUP, a.s. komplexní
řešení problému bezpečnosti ve formě integrované bezpečnostní služby.
Společnost se řadí mezi největší společnosti na trhu komerční bezpečnosti.
Exelsior Group s.r.o.
Výroba PET preforem pro mlékárenský a nealkoholický průmysl,
výroba PET lahví pro mlékárenský a nealkoholický průmysl,
výroba PET fólie,
výroba sleeve a samolepících etiket.
FAL Services s.r.o.
Firma FAL Services s.r.o. poskytuje služby v oblasti zakládání firem
a servis s tím spojený. Poskytujeme finanční, účetní a právní služby. Zajišťuje vedení účetnictví, poradenskou činnost a služby v oblasti IT. V oblasti
IT se zabývá tvorbou webových stránek a internetových obchodů, jejich
aktualizací a správou.
FITE a.s.
V současné době má FITE a.s. cca 90 zaměstnanců a podniká ve třech
základních oborech činnosti:
Báňské technologie - vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej báňských technologií, včetně výroby závěsných důlních lokomotiv
Ekologie – ekoinženýring - systémy nakládání s odpady, pořádání ekologických konferencí a výstav, poradenská činnost v oblasti ekologie, energetiky a báňské činnosti, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpady
Oblast obchodu a služeb - pronájem nebytových prostor, provoz F-clubu, skladování, prodej a doprava průmyslových trhavin.
FOX SILESIA, s. r. o.
Garsys, s.r.o.
Společnost Garsys, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem bazénů a jejich
příslušenstvím, jako jsou solární absorbéry pro vyhřívání zahradních
bazénů, zastřešení pro nadzemní i zapuštěné bazény, bazénové schůdky,
protiproud pro zahradní bazény a další široký sortiment bazénového příslušenství a doplňků. V roce 2003 jsme se spojili se společností Mountfield
a.s. a stali jsme se jejím výhradním dodavatelem.
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Green Gas DPB, a.s.
Firma byla založena v r. 1960 za prvotním účelem zajistit jednak prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl, jednak
degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru (OKR).
Postupně byly rozšiřovány aktivity zaměřené na poskytování komplexních inženýrských, vrtných a laboratorních služeb pro doly v OKR se zaměřením na prevenci před nebezpečnými jevy v horninovém masivu při
dobývání uhlí.
Ing. Ivo Barteček
Pronajímá pozemek za účelem výstavby provozně administrativního
objektu.
InnovaPlast s. r. o.
Jsme dynamická firma, která má za cíl rychle a pružně reagovat
na požadavky stávajících i potenciálních zákazníků, individuální přístup
a s tím spojený vhodný návrh řešení. Naším základním heslem je korektnost vůči obchodním partnerům.
Internet pro každého s. r. o.
Poskytovatel internetového připojení v PZF v Horní Suché pomoci bezdrátové (radiové) sítě.
KARPO FLY s.r.o.
Firma KARPO FLY s.r.o. se zabývá výrobou sportovních potřeb se specializací pro paragliding.
KÜBL–STOLAŘSTVÍ s.r.o.
Stolařská dílna.
MABO TRADE s.r.o.
Hlavním předmětem činnosti firmy MABO TRADE s.r.o. je výroba matrací, anatomických polštářů, přikrývek a relaxačních křesel. Další činností je zpracování lehčených polyuretanových pěn na CNC zařízeních,
horizontálních a vertikálních pilách, recyklace PUR pěn. Zhotovuje také
plošné prošívání textilních materiálů na CNC lince..
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MaDeX, s.r.o.
Činností firmy je výroba ocelových konstrukcí, kovoobrábění a strojírenská výroba, výroba a montáž stavebních ocelových konstrukcí, výroba
dílů linek pro tažení drátů, výroba přídavných zařízení pro vysokozdvižné vozíky, obrábění kovů (soustružení, obrábění, frézování)
Marek Swaczyna - Sběrna
Firma se zabývá výkupem železného šrotu a barevných kovů.
Martines interiéry, s.r.o.
Návrh, výroba a montáž zakázkového nábytku na míru. Interiéry
komerčních prostor i domácností, obývací stěny, ložnice, dětské pokoje,
kancelářský nábytek, nábytek pro hotely, penziony, restaurace, bary, čekárny, vstupní haly do ordinace, pro lékárny, kuchyňské linky, vestavěné
skříně, školní nábytek, šatny.
MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o.
Firma MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o. se orientuje na aplikovaný výzkum
a vývoj transportní a záchranářské techniky a technologií.
NEREZ VÝROBA JEŽ s. r. o.
Výroba z nerez oceli, svařování nerezi s certifikací, CNC stříhaní a ohýbaní, řezání vodním paprskem.
Organic technology s. r. o.
Pronajímá pozemek pro výstavbu Energetického centra: výroba biometanu z obnovitelných zdrojů, kdy výstupním produktem bude kromě
bioplynu i nezávadné certifikované hnojivo.
Prádelna Lotos
Prádelna nabízí služby v lokalitách Havířov, Ostrava, Český Těšín, Orlová, Karviná a okolí.
REMAX – stav s.r.o.
Společnost provádí tyto práce: stavby na klíč, rekonstrukce budov,
střešní konstrukce, půdní vestavby, nástavby rekonstrukce bytových jader, interiéry koupelen, sádrokartonové konstrukce, izolace proti vodě,
zateplení, zateplování objektů, instalace, rozvody, obklady, dlažby, malířské a natěračské práce, zemní práce, inženýrské sítě .
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RN EXPRES s.r.o.
RN EXPRES je ryze česká společnost bez zahraniční
kapitálové účasti, která na českém trhu působí již od roku 1991.
RQL s.r.o.
Výroba lehátek, stolů a křesel pro zdravotnictví GOLEM.
Výroba speciálního nábytku pro postižené děti ARIS a PINGUINO.
Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. Tychy, Polsko
Firma Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. Tychy, Polsko zajišťuje dodávky razicích kombajnů a příslušenství pro ražbu v důlních podmínkách i na povrchu. Sandvik sleduje situaci na trhu a umí reagovat
na změny, které požaduje zákazník.
SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o.
Společnost SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o. se v současné době zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti záchranářské techniky a technologií.
Speciální technologie, s.r.o.
Činnost společnosti je rozdělena do několika oblastí. Společnost realizuje
dodávky a montáže technologických celků, dodávky a montáže klimatizace,
vzduchotechniky, chlazení a vytápění pro objekty. Zastupuje švédského výrobce čerpadel a míchadel Cardo Flow Solutions Sweden AB a poskytuje odborný
servis a opravy. Společnost zajišťuje pro své zákazníky projekty různých velikostí a typu – od pravidelného servisu až po komplexní realizaci dodávek.
Stefanová Taťána
Kantýna na Františku
Prodej v kantýně s rozsáhlým sortimentem zboží zaměřený hlavně
na teplé občerstvení.
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.
TOMO služby spol. s r. o.
Pronajímá pozemek pro výstavbu průmyslového objektu za účelem výroby, zpracování a skladování LPL a HPL desek.
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Vanda Šlosarčíková – KALA
Velkoobchod dekoračním obalovým materiálem. Zpracování polypropylenu, výroba sáčků, archů, dekoračního zboží pro květinové síně, aranžéry a veškeré dekorační a dárkové balení.
Zotyka Daniel
Provozuje autoopravnu a autodopravu. Zajišťuje mechanické opravy,
opravy karoserie včetně lakovaní a elektroinstalace. Zajišťuje provedení
STK a Emisí.

Smuteční obřadní síň

Po 33 letech nepřetržitého provozu se obecní smuteční obřadní síň dočkala další vydatné finanční injekce. Po opravě střechy zrealizované před
třemi lety a rekonstrukci WC před dvěma lety byla vyměněna i všechna
okna a dveře v tomto objektu. Ty původní již přestaly zcela vyhovovat dnešním požadavkům, a to jak z hlediska estetického, tak i po tepelně izolační
stránce. Původní ocel s jednoduchým zasklením nahradil lakovaný hliník
s izolovaným dvojsklem. Tato kombinace byla vybrána jako nejvhodnější
řešení velkých prosklených ploch obřadní síně.
Společně s touto akcí byla rovněž provedena výmalba všech vnitřních
prostor objektu, což bylo pro zhotovitele rovněž nelehké zadání vzhledem
k výšce štítu obřadní síně – cca 9 m. Vše se však povedlo na výbornou a po nezbytné výluce od 1. 9. 2014 byl obnoven plný provoz v úterý 23. 9. 2014.
Nemalou investicí byla i generální oprava památníku obětem druhé
světové války, na němž se zub času rovněž notně podepsal. Celková rekonstrukce od betonáže základů až po zhotovení kopie pietní sochy proběhla
úspěšně a tento památník bude nadále důstojně sloužit jako vzpomínka
na ty, kteří před 70 lety v nelehké době položili za nás své životy.
Spolu s přicházejícím podzimem se množí žádosti občanů k správě hřbitova o pokácení zde rostoucích stromů. Dle názoru správy i vedení obce
je současný stav vegetace zcela vhodný, případně je korigován drobnými
prořezy starších či uschlých větví, a nebude-li to zcela nezbytné, kácet se
zde určitě nic nebude.
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Nezaměstnanost a nabídka práce v Horní Suché v roce 2014
Měsíc

Dosažitelní
uchazeči
15 - 64

Podíl
Obyvatelstvo
nezaměstnaných
15-64
osob

Leden

347

3 085

11,2 %

42

Únor

347

3 085

11,2 %

2

Březen

421

3 153

13,4 %

12

Duben

412

3 153

13,1 %

7

Květen

414

3 153

13,1 %

17

Červen

414

3 153

13,1 %

17

Červenec

398

3 153

12,6 %

23

Srpen

390

3 153

12,4 %

23

Září

379

3 153

12,0 %

28

Říjen

366

3 153

11,6 %

29

Listopad

365

3 153

11,6 %

32

Prosinec

375

3 153

11,9 %

32

Volná
místa

Ceny potravin - Potraviny na Těrlické ulici, Eva Lindtnerová
1.6.2014

1.12.2014

chléb 900g

39,-Kč /34,-Kč

39,-Kč / 34,-Kč

rohlík 45g

1,90,- Kč

1,90,- Kč

houska

2,50,- Kč

2,50,- Kč

loupák

4,- Kč

4,50,- Kč

kobliha s marmeládou

6,50,- Kč

7,- Kč

veka krájená

22,50,- Kč

22,- Kč

mléko trvanlivé 1l

17,90,-Kč

18,90,- Kč

máslo 250g

34,80,- Kč

32,90,- Kč
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Rama 500g

39,80 Kč

39,80,- Kč

tvaroh 250g

92,- Kč

97,- Kč

cukr 1kg

23,50,- Kč

23,50,- Kč

sůl 1kg

5,50,- Kč

6,- Kč

mouka hladká

14,20,- Kč

14,50,- Kč

mouka polohrubá

14,20,- Kč

14,50,- Kč

mouka hrubá

14,20,- Kč

14,50,- Kč

69,- Kč

69,- Kč

jablka 1kg

23,- Kč

24,80,- Kč

banány 1kg

32,- Kč

29,90,- Kč

hroznové víno 1kg

98,- Kč

104,- Kč

citrony 1kg

43,- Kč

54,- Kč

květák 1kg

25,- Kč

55,- Kč

cibule 1kg

9,- Kč

13,- Kč

česnek 1kg

89,- Kč

98,- Kč

paprika 1kg

38,- Kč

98,- Kč

maso
vepřová kýta
hovězí
kuře mražené 1 kg
ovoce

zelenina

PŘÍLOHA č. 6
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IV. Obecní akce

Obecní ples
V sobotu 11.1. pořádala Kulturní a sportovní komise Obce Horní Suchá spolu s rodičovským sdružením obou škol v prostorách Dělnického
domu 11. obecní ples. Ples zahájil starosta obce Ing . Jan Lipner, moderoval Mgr. Jiří Jekl. Plesovou atmosféru navodil ladnou polonézou soubor Suszanie, Svatební salon Vanesa se prezentoval přehlídkou svatebních
a společenských šatů. K tanci i poslechu hráli oblíbení hornosušští Smolaři. O bohatou tombolu, která nabízela od popelnice přes peněžní pokazy,
dárkové koše i lednici, pračku a sušičku a jejíž cena daleko převyšovala
částku 100 000 Kč, se postarala dlouhá řada sponzorů, složená z větší části z řad podnikatelů se sídlem v obci. O příjemnou atmosféru se staraly tři
bary a dobrá nálada, kterou si hosté s sebou přinesli.

Losování tomboly – zprava místostarosta J.Žerdík,
moderátor Mgr. J. Jekl, Mgr. M. Tomíčková

Přehlídka svatebních šatů
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Soubor Suszanie

Hrají a zpívají Smolaři

Další – fotogalerie na DVD

Hosté v baru
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MDŽ v Horní Suché
Páteční odpoledne 7. března patřilo všem hornosušankám, které přišly
v doprovodu svých partnerů nebo dětí do Dělnického domu oslavit svůj svátek. U vchodu byly přivítány žáky ZŠ, kteří jim předali karafiát, jenž patří
neodmyslitelně k tomuto svátku, jak zmínil místostarosta Josef Žerdík ve svém
úvodním slovu. Bohatý program, připravený dětmi z Budulínku a z obou školek a základních škol – české i polské, je vždy tím nejkrásnějším dárkem. Pozornost si zasloužila i malá houslistka Michaela Zalejská a flétnové trio, které
tvořili studenti Filip Smyček, Ivana Smyčková a Anna Velíšková. Po módní
přehlídce vystoupil se zábavným programem ostravský imitátor Petr Stebnický. V druhé části programu hrála skupina „MUSIC DRINK“.

Děti z Budulínku

Česká MŠ

Polská MŠ

Módní přehlídka - Oblečení pro volný čas
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Muzikantský rej
„Jsme rádi, že hrajeme, a hrajeme, že jsme rádi.“ To je motto skupiny SKANKY FUNKY – jedné z šesti skupin letošního už devátého MUZIKANTSKÉHO REJE, který téměř naplnil v pátek 4. dubna sál Dělnického
domu. Jako první vystoupil DOUDA BAND, který patří k nejvýraznějším
představitelům folkrocku na severu Moravy. Velmi zaujal osmnáctičlenný
M–Band dr. Rudolfa Sochora, který je významnou osobností na ostravské
jazzové scéně. Se skupinou BLAMBORY FUNKY vystoupila i naše hornosušská muzikantská rodina Glatzových. Pak následovala pražská formace T4, složená ze samých legendárních muzikantů. Závěr patřil slovenské
RETROCK. SK, která naprosto profesionálně hraje unplugget cover verze
kapel a celé plejády zpěváků. Večer byl velmi vydařený.

Douda band
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K programu měl co říct místostarosta Josef Žerdík – hlavní organizátor
a člen nejen skupiny DOUDA BAND

Další – fotogalerie na DVD

Smolaři
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Všechnopartička
Na čtvrtek 17.4. pozval místostarosta pan Josef Žerdík dva populární
baviče – pana Karla Šípa a Josefa Aloise Náhlovského s pořadem VŠECHNOPARTIČKA. Sál Dělnického domu byl čtrnáct dnů před představením
vyprodán. Vstupné bylo jednotné – 150,- Kč. Témě dvě hodiny držel příjemný humor bavičů obecenstvo v zajetí smíchu.

Pohled do vyprodaného sálu

Pan Šíp a pan Náhlovský

Další – fotogalerie na DVD
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Kladení věnců
Důstojným pietním aktem byla v sobotu 3. května – v den výročí osvobození Horní Suché od německých okupantů – v Parku hrdinů uctěna památka padlých Hornosušanů. I přes nepřízeň počasí byla účast občanů
hojná. V průvodu, v jehož čele hrála do pochodu dechová hudba HASIČANKA, kráčeli zástupci všech společenských organizací, vedení obou škol,
členové skautského oddílu, hornosušští pamětníci a další hosté. Starosta
obce Ing. Jan Lipner ve svém projevu poděkoval všem přítomným za účast
a podotkl, že si velmi váží toho, že i když se to v současné době „nemusí“,
přesto si občané uvědomují důležitost této piety a podporují ji svou účastí.
Připomněl i současnou napjatou situaci ve východní části Evropy s přáním
klidného života bez násilí. S krátkým programem vystoupil pěvecký sbor
ŠÁRKA. Při horkém čaji, kávě a výborných koláčcích, které napekly členky
KLUBU KOBIET, pak akce pokračovala v sále domu PZKO besedou s pamětníky. Byla to příležitost pro nečekaná setkání a přátelské rozhovory.

Čelo průvodu - vlajkonoš p. Buchta a Hasičanka

Sbor dobrovolných hasičů a místostarosta J. Žerdík s manželkou
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Zprava: starosta Ing. J.Lipner, místostarosta J. Žerdík s chotí

Zástupci KHD DF

Pamětníci p. J. Mackowski a p.Mrózek

Další – fotogalerie na DVD
Přílohy č. 10, 18, 41
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Hornosušská pouť
Tradiční hornosušská pouť, která se koná vždy první neděli v měsíci
květnu, měla přece jen větší štěstí na počasí než kladení věnců v předchozím
dni. Od rána svítilo sluníčko a v závětří bylo docela teplo. To ocenili všichni
návštěvníci a především stánkaři, kterých se zúčastnilo více než v loňském
roce. Ve stáncích bylo snad všechno, co patří ke každé pouti; sladkosti a různé dobroty, něco pro zahřátí, hračky, korálky, prstýnky, výrobky ze dřeva.
Kromě kolotočů, houpaček a dalších „hýbadel“ byli vyhledávanou atrakcí
i klauni z Balónkova. K zpestření přispěl určitě „pochod vlajek“, který měl
loni premiéru. Seřadily se v něm všechny krojované organizace se svými
vlajkonoši. V čele kráčel člen souboru „SUSZANIE“ s vlajkou Horní Suché.
K pochodu vyhrávala opět Hasičanka, která pak v odpoledních hodinách
pokračovala se svým hudebním i pěveckým programem na terase Dělnického domu. Dalším lákadlem byly dobroty připravené členy PZKO – klobásy,
grilované „pleskanice“, výborné zákusky a tisíc koláčků, které už v poledne
byly vyprodány. Všichni si v tuto sváteční neděli přišli na své, děti i dospělí.
Příloha č.16

Kolotoče čekají

Vlajkonoši v kostele sv. Josefa
96

S Hasičankou zpívá paní D. Glatzová a pan P.Tomíček

Další – fotogalerie na DVD

Hasičanka
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. - 24. května 2014 se konaly v v Česku v rámci celoevropských voleb volby do Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců. Europoslance
čeká pětiletý mandát – tj. do roku 2019. Volby vyhrálo hnutí ANO s 16,13%
hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09
a Starostů s 15,95% a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD
s 14,17% a taktéž se čtyřmi mandáty.
Podle zpráv Evropského parlamentu přišlo k volbám 43,11% voličů,
v České republice volilo 19,5% voličů.

Členové komise – manželé Konopkovi

Vítání léta 2014
Tradiční akce proběhla v amfiteátru na fotbalovém hřišti TJ DEPOS Horní
Suchá v sobotu dne 21. června.
A co letošní ročník nabídl? Opět po roce přijeli Klauni z Balónkova. Malé
návštěvníky přivítali ve svém barevném městě Balónkově a měli připravenu
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nejenom svou parádní disciplínu - tvarování balónků, ale taky soutěžní hru
o ceny a řadu vystoupení.
Novinkou letošního ročníku byl Mezinárodní fotbalový turnaj mužů
v rámci projektu „Fotbal bez hranic“ operačního programu přeshraniční spolupráce. Turnaje se zúčastnili kromě domácího týmu i mužstva ze Slovenska
a Polska. Hlavní program odstartovala nejprve kapela ŠAJTAR, spojující big
beat s lidovými nástroji. Pro fandy toho klasického hudebního žánru bylo
připraveno vystoupení skupiny BLAF. Hned po slavnostním zahájení přispěl
k dobré náladě svým humorem JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ. V podvečer byly
přivítány slavné hudebni hvězdy. Nejprve vystoupili ti, kteří byli letos uvedeni
do rock’n’rollové síně slávy - kapela KISS, konkrétně jejich revivalová podoba
KISS revival. No a to nejlepší nakonec - Kaskadér, Zloděj slnečníc a hlavně
Voda, čo ma drží nad vodou. Tyhle megahity zazněly v podání slavného člena
ještě slavnější kapely ELÁN. Se svou doprovodnou kapelou se představil autor
těchto songů VAŠO PATEJDL. Tak jako každý rok i letos proběhla řada soutěží.
Celým programem provedl moderátor rockového rádia ČAS ROCK a TV REBEL – David Zbavitel. Samozřejmostí letošního Vítání léta bylo také vystoupení
dechové hudby HASIČANKA, která se postarala o start, a kapely SMOLAŘI,
která se postarala o taneční závěr letošního Vítání léta.
Letošní Vítání léta se konalo za příjemného letního počasí, pouze účast byla
podstatně nižší než v jiných letech. Způsobil to termín shodný s konáním havířovské slavnosti „Havířov v květech“, neboť hornosušské Vítání léta je známé
v širokém okolí a účastní se ho i velké procento návštěvníků z Havířova.
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Obec Horní Suchá

22. 6. 2014

pořádá veřejný závod horských kol
O pohár starosty Horní Suché

Sportuj s námi 22. června

100

100

Technický pořadatel

MTB oddíl SK Šafrata Bohumín

Ředitel závodu

Ing. Jan Lipner (starosta Horní Suché)

Hlavní rozhodčí

Glogar Petr

Vypsané kategorie, délka závodů a časy startů :
‐ předžáci a předžákyně
(2005 a později)
‐ mladší žákyně (2002‐2004)
‐ mladší žáci (2002‐2004)
‐starší žákyně a kadetky
(2001‐1998)
‐ starší žáci (2001‐1998)
‐kadeti (1998‐99)
‐juniorky a ženy (1997 a dříve)
‐masters starší (1964 a dříve)
‐ masters mladší (1965‐84)
‐ junioři (1996‐97)
‐ muži (1995‐1985)

2 a 1 okruh

11,00 hod.

20‐30 minut

11,30 hod.

30 minut

12,15 hod.

40 minut

13,00 hod.

50 minut
60 minut

13,50 hod.
15,00 hod.

UPOZORNĚNÍ : s ohledem na počet přihlášených závodníků může být kategorie juniorů a
mužů odstartována spolu s kategorií masters mladší ve 13,50 h.
Kancelář závodu : Amfiteátr v areálu fotbalového hřiště (TJ Depos Horní Suchá) v Horní
Suché.
Přihlášky :
od 10,00 hod. průběžně s ukončením 15 minut před startem kategorie ( nejpozději ve 13:00
hod. !!)
‐ registrovaní závodníci předkládají platnou cyklistickou licenci národního svazu,
‐ neregistrovaní libovolný doklad totožnosti,
‐ neregistrovaní závodníci kategorií mládeže průkaz zdravotní pojišťovny a souhlas
zákonného zástupce) !
Startovné :
‐ žákovské a předžákovské kategorie
‐ kategorie kadetské a juniorské
‐ kategorie dospělých
‐ žáci ZŠ v Horní Suché

50,‐ Kč
80,‐ Kč
100,‐ Kč
10,‐ Kč
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Vyhlášení výsledků : vždy po dojezdu příslušné vypsané kategorie
Odměna :
‐ 3 nejúspěšnější závodníci každé vypsané kategorie obdrží pohár, věnovaný starostou
Horní Suché
‐ každý účastník obdrží drobné občerstvení
‐ oceněni budou samostatně i nejúspěšnější závodníci Horní Suché
Technická ustanovení pořadatele :
‐ závodí se podle pravidel ČSC pro závody horských kol a ustanovení tohoto rozpisu,
‐ všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé, nebo jimi způsobené,
‐ všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokyny pořadatelů, rozhodčích a
policistů,
‐ trénink na trati je povolen pouze v době, kdy se nepojede závod žádné kategorie.
Neuposlechnutí bude trestáno 30 s. penalizací na startu !
‐ doprovod závodníků na trati během závodu je zakázán. Neuposlechnutí bude rovněž
potrestáno diskvalifikací.
Závod je součástí polsko ‐ českého seriálu GP MTB Euroregionu Silesia 2014
Zdravotní zabezpečení : nemocnice Havířov
Hlavní rozhodčí: Šafrata Rostislav, B. Němcové 679, 735 81 Bohumín
tel.: 603 203040
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu pro případ výskytu
nepředvídaných okolností !
Služba navíc : ‐ v areálu bude otevřena kantýna, ve které je možné občerstvení
‐ navíc je možnost využití sprch !
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Výsledková listina

22. 6. 2014

veřejného závodu horských kol
O pohár starosty Horní Suché
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Kategorie mužů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

82
29
43
89
86
95
2
13
87
50

Ivanov Nikola
Kalita Tomáš
Kroček Roman
Kubica Roman
Rodryč Michal
Svrčina Karel
Musiol Tomasz
Keisler Jiří
Planka Dalibor
Grepl Radim

Bikomatic
Mike Bike team
Bag Bike
SK Jiří team Ostrava
ED6u
KC Hlinsko
Gomola trans Airco
SK Jiří team Ostrava
Mike Bike team
CK Kolík Hobby Bohumín

53:50
55:36
56:17
56:49
-1
-1
-2
-3
-3
vzdal

Kategorie juniorů :
1.
2.
3.
4.

203
202
217
204

Szewczyk Michal
Kresta Jan
Kuczański Mieszko
Czupriński Jakub

SCSOSOZ
SK Jiří team Ostrava
Hard Bike
MTB Silesia Rybnik

-1
-1
-2

Kategorie masters A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

129
118
83
79
31
59
114
165
85
60
101
102
171

Dziarski Marcin
Kovařík Ivo
Stromšík Michal
Hulboj René
Holub Milan
Waloszek Vlastislav
Bluszcz Tomasz
Woźnica Andrzej
Martinák Tomáš
Janoušek Libor
Riedel Adrian
Chmielewski Marcin
Grzybowski Pawel
Grudzień Krzysztof

Grupa biegowa Rybnik
SK Jiří team Ostrava
Mike Bike team
TJ TŽ Třinec
Vortex Bike team
TJ TŽ Třinec
SK Šafrata Bohumín
Bikehead MTB team
SK Valašské království
SK Šafrata Bohumín
Roszków
Wodzislaw Śl.
Northec Bike team
Mokate Loyd

46:44
48:04
48:49
49:06
50:18
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
vzdal
vzdal

Kategorie masters B:
1.
2.
3.
4.

156
55
153
157

Rupa Miroslav
Kapala Zygmund
Bluszcz Stefan
Sedláček Jiří

SK Jiří team Ostrava
KTS Tychy
SK Šafrata Bohumín
SK Jiří team Ostrava
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39:29
39:58
-3
-4

Kategorie žen a juniorek:
1.
2.
3.
4.
5.

90
84
88
69
74

Rajnochová Zuzana
Stromšíková Veronika
Kalitová Zuzana
Mikšaníková Zuzana
Wichary Patricia

Bike centrum Olomouc
Mike Bike team
Mike Bike team
Ostrava – Nová Ves
Bikehead MTB team

-1
-1
-2

Kategorie kadetů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

286
258
254
255
262
251
263

Michalek Mikolaj
Pawlowski Jan
Voznička Vojtěch
Stol Wojciech
Grabowski Karol
Hašek Daniel
Frič Denis

JBG-2
Hard Bike
SK Jiří team Ostrava
AZS AWT Silesia Racing
Kikesz team
SK Bag Bike
SK Jiří team Ostrava

37:24
37:42
38:28
40:39
-1
-1
-2

Kategorie starších žákyň a kadetek:
1.
2.
3.
4.

312
330

Seberová Barbora
Rucka Eliza
Kováčová Nikola
Garlíková Sára

SK Jiří team
JBG-2
Horní Suchá
Horní Suchá

34:42
-1
-1
-1

Kategorie starších žáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

304
302
53
54
207
56

Říman Jakub
Mikšaník Vladimír
Pěgřim Filip
Tuharský Erik
Štirba Andrzej
Jokiel Patrik

SK
SK
TJ
TJ
TJ
TJ

Jiří team Ostrava
Jiří team Ostrava
TŽ Třinec
TŽ Třinec
TŽ Třinec
TŽ Třinec

30:28
30:28
30:29
32:42
-1
-1

Kategorie mladších žáků:
1.
2.
3.
4.

355
351
359
354

Huráč Vojtěch
Hašek Max
Jančík Martin
Volný Matěj

CK Feso Petřvald
Bag Bike
SK Jiří team Ostrava
Feso Petřvald
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23:28
23:29
23:30
25:35

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

363
386
362
369
353

Rucki Mateusz
Muś Maksymilian
Voznička Ondřej
Wiśniowski Maksymilian
Gawlas Jakub
Cienciala Adam

JBG
GK Victorie Rybnik
SK Jiříteam Ostrava
BKK
CK Feso Petřvald
Horní Suchá

Kategorie mladších žákyň:
1.
2.
3.
4.
5.

409
382

Pawlowska Maria
Średnicka Zuzana
Miczková Adéla
Buštíková Kateřina
Galuszková Krystyna

Hard Bike
Tychy
Horní Suchá
Horní Suchá
Horní Suchá

Kategorie předžáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

392
406
414
405
367
365
417

Bernard Adam
Androsz Mikolaj
Moroń Daniel
Cisak Maximilian
Bluszcz Tadeusz
Buštík Jan
Ledwoń Pawel
Kremzar Ondřej

Profi Otisk MTB
GK Victoria Rybnik
Dolní Lhota
GK Victoria Rybnik
SK Šafrata Bohumín
Horní Suchá
GK Victoria Rybnik
Havířov

9:00
9:22
9:25
9:35
9:53
10:33
12:46
13:28

Kategorie předžákyň:
1.
2.
3.
4.
5.

433
401
431
432

Rupová Dominika
Huráčová Markéta
Jančíková Adéla
Bluszcz Zofia
Rokovská Izabela

SK Jiří team Ostrava
CK Feso Petřvald
SK Jiří team Ostrava
SK Šafrata Bohumín
Horní Suchá
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6:39
7:49
8:18
8:55
12:18

25:56
26:15
27:36
27:44
-1
-1

Rock na grilu 28. června

Velká akce, která vždy přiláká milovníky rocku nejen z Horní Suché,
ale z širokého okolí.

Lení kino opět v Horní Suché – 4. července

Biograf Láska
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V pátek 4. července přijel po roce do Horní Suché opět BIOGRAF LÁSKA.
Tato obecní akce, která měla už vloni velmi pozitivní ohlas, přilákala letos
ještě více návštěvníků. Kromě židlí, které si Biograf s sebou vozí, byly obsazeny i přilehlé travnaté plochy a zídka na okraji hřiště. Řada „žíznivců“
u stánku Dělnického domu nebrala konce, počasí bylo jako na objednávku
konečně letní a „BABOVŘESKY“ podtrhly tuto prázdninovou atmosféru.
Projekt „KINO NA VSI“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Další – fotogalerie na DVD
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Kotlíkový guláš v Nižné
Obec Horní Suchá má již řadu let navázanou přeshraniční spolupráci
s obcí Nižná na Slovensku. Jednou z akcí, kterou obec Nižná každoročně
pořádá, je „NIŽŇANSKÝ KOTLÍK“. Horní Suchá se tohoto klání zúčastnila poprvé s pětičlenným družstvem. Soutěžní tým tvořili manželé Žerdíkovi, manželé Marini a kapitán družstva Igor Balon. Soutěž se konala
5. až 6. července, zúčastnilo se 23 družstev. Guláše byly vařeny z různých druhů mas a podle zcela rozdílných receptů. Příprava je dlouhá
a náročná. Za přísného dohledu diváků a odborného posouzení poroty,
která hodnotí zcela anonymní vzorky , rozhodnuto. Ač se to zdá v prvém
momentě neuvěřitelné, vítězí družstvo Horní Suché. Tento nečekaný, ale
zasloužený úspěch je velkou odměnou za snahu, napětí i pochybnosti
hornosušského týmu.

Vítězný hornosušský tým

Divadelní představení „Dívčí válka“
V úterý 9. září 2014 v 19 hodin se v sále Dělnického domu v Horní
Suché konalo představení "Dívčí válka" v podání pražské divadelní společnosti Artur.
Zdařilá komedie Františka Ringo Čecha Dívčí válka výrazně omládla
v novém zpracování. Divadlo Artur vyšlo z verze originálního souboru
z 90. let minulého století a přidalo vlastní nápady a styl. Publikum se mohlo potěšit skvělým humorem, geniálním textem a hravostí.
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O divadelní představení je vždy velký zájem. Kromě hornosušských občanů si kupují vstupenky i zájemci z širokého okolí.
Vstupné: 150,-Kč
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Den jubilantů
Už po dvaadvacáté se konalo ve čtvrtek 9. října v sále Dělnického domu
setkání JUBILANTŮ. Letos to bylo dvanáct manželských párů, které oslavily 50, 55 a 60 let společného života. Po gratulaci starosty Ing. Jana Lipnera a místostarosty pana Josefa Žerdíka jim popřáli milým vystoupením
děti a žáci obou mateřských a základních škol a žáci ZUŠ Pavla Kalety
z Českého Těšína.
Než na pódium nastoupili EVA a VAŠEK, aby také oni svými písněmi
potěšili jubilanty a své příznivce, bylo připraveno ještě jedno překvapení.
Letošní módní přehlídka byla přímo z místní nabídky. Své modely předváděla hornosušská „Blanka Matragi“ – třiadvacetiletá Kateřina Försterová, jež se věnuje celé řadě výtvarných činností, mezi kterými návrhářství
zaujímá významné místo. Její poslední uměleckou prací byla letos v létě
spolupráce s havířovským filmovým režisérem Davidem Vignerem (D.
Vignera už známe z natáčení dokumentu o hornících s KHD DF). Je vidět,
že umělecký potenciál v Horní Suché se dále rozrůstá. Máme se na co těšit.

Děti z polské MŠ

Žáci ZŠ
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Gratulace manželé přijímají od starosty a místostarosty

Šaty z dílny K. Försterové
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10.–11. 10. 2014
Ve výše uvedených dnech se v budově Základní školy na ulici Těrlické
konaly volby do Zastupitelstva obce Horní Suchá. Účast voličů ve všech
čtyřech volebních okrscích, na které je naše obec rozdělena (tak, aby počet
voličů byl v každém z nich cca 800 – 900) je uvedena v tabulce č. 1
Tabulka č. 1
Počet voličů
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Volební účast v %

OVK 1
834
147
147
1916
17,63

OVK 2
987
348
348
4571
35,26

OVK 3
916
421
421
5556
45,96

OVK 4
965
319
318
4098
33,06

celkem
3702
1235
1234
16141
33,36

Pozn.: OVK – okrsková volební komise
OVK 1 – sever obce, tzn. zejména „staré finské domky“
OVK 2 – nové finské domky + část lokality Podolkovice
OVK 3 – jih obce, tzn. část lokality Podolkovice, Kouty
OVK 4 – zejména centrum + sídliště Chrost

Po sečtení hlasovacích lístků členy OVK získaly jednotlivé volební strany
(kandidátní listiny) následující počty hlasů, uvedené v tabulce č. 2. Zde měly
výhodu ty volební strany, jejichž voliči vhazovali do volební urny „celé“ kandidátky, protože pak se jejich hlas pro tuto volební stranu násobil číslem 15
(tzn. nejvyšším možným počtem kandidátů na volebním lístku).
Tabulka č. 2
Poř. č.
Název strany
strany
1
Sdružení NK Horní Suchá
2
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ
3
Česká str. sociálně demokratická
4
Křes. demokr. unie-Čs. str. lidová
5
Komunistická str. Čech a Moravy
celkem

OVK OVK OVK OVK
celkem
celkem
1
2
3
4
v%
1035 2585 2987 2595 9202
57,01
107 133
92
55
387
2,40
265 719 795 705 2484 15,39
252 381 1087 198
1918
11,88
257 753 595 545 2150 13,32
1916 4571 5556 4098 16141 100,00

Zde již končí úloha okrskových volebních komisí, které vyhotoví „Zápis
o průběhu a výsledku hlasování„ a předají je příslušnému pracovišti Českého statistického úřadu (ČSÚ), v našem případě na Magistrátu města Havířova. To je dáno také skutečností, že náš zákon o volbách přikazuje použít
tzv. „proporční“ neboli poměrový volební systém a nikoliv systém většinový,
kde „vítěz bere všechno“. Tímto způsobem jsou zvýhodňovány volební stra113

ny s menším počtem získaných hlasů a výpočet je o něco složitější. Je zde použita tzv. d´ Honchtova metoda, kdy se celkový počet hlasů získaný volební
stranou (kandidátní listinou) dělí postupně čísly 1, 2, 3 a dále (v našem případě do čísla 15) tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů,
kteří jsou na kandidátní listině. Za každý podíl obsažený v této početní řadě
získá volební strana (kandidátní listina) jeden mandát.
Mandáty konkrétním osobám pak ČSÚ přidělí dle pořadí, v jakém jsou
uvedeny na kandidátní listině. Pokud je však počet hlasů pro kandidáta
o 10% vyšší, než je průměrný počet hlasů pro volební stranu, postupuje
na kandidátní listině na první místo. Jestliže je takovýchto kandidátů více,
určuje pořadí počet hlasů, které pro ně byly odevzdány. Tento případ se
v Horní Suché stal u všech volebních stran, které budou zastoupeny v zastupitelstvu obce. Ing. Marian Pilch (Sdružení NK Horní Suchá) se posunul ze
4. na 3. místo. Z 2. na 1. místo postoupili: paní Halina Žylová (Křesťanská
demokratická unie-Čs. strana lidová) a pan Evžen Faja (KSČM). „Skokanem
roku“ se stal p. Rostislav Krhovjak (ČSSD), který se díky preferenčním hlasům dokázal posunout ze 7. na 2. místo a získal tak mandát v zastupitelstvu
obce. Shodou okolností se stejná situace udála i ve volbách v roce 2010, kdy
byl „skokanem roku“ p. Rudolf Moldrzyk (také ČSSD), který se díky preferenčním hlasům dokázal rovněž posunout ze 7. na 2. místo. Konečné výsledky jsou znázorněny v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3
Pořadí
Jméno a příjmení
zvolení
1 - Sdružení NK Horní Suchá
1.
Ing. Jan Lipner
2.
Josef Žerdík
3.
Ing. Marian Pilch
4.
Ing. Martin Adamiec
5.
Ing. Marian Weiser
6.
Ing. Petr Chlebik
7.
Mgr. Jan Zyder
8.
Ivan Marini
9.
Waldemar Wala
3 – Česká strana sociálně demokratická
1.
Ing. Karol Siwek
2.
Rostislav Krhovjak
4 – Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová
1.
Halina Žylová
MUDr. Nikol
2.
Stefaniszeková
5 - Komunistická strana Čech a Moravy
1.
Evžen Faja
2.
Jan Charvát
Pořadové číslo a název strany
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Počet
hlasů
796
774
713
623
616
628
616
564
555
273
232
214
179
233
193

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá
Dne 30. 10. 2014 se konalo v sále Dělnického domu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá (dále jen „ZO“). Bylo zahájeno státní hymnou České republiky a jako nejstarší člen zastupitelstva ho vedl
p. Evžen Faja.
V úvodu složilo všech patnáct členů ZO stanovený slib a mohli se ujmout
svého mandátu. Oproti minulému volebnímu období bude zájmy občanů
obce hájit pět nových tváří. Nejprve ZO schválilo počet uvolněných členů
zastupitelstva a to dva - starostu a místostarostu. Dále byl schválen volební
řád, kterým se řídila volba starosty, místostarosty, členů rady a výborů.
Veřejným hlasováním byl starostou obce Horní Suchá zvolen Ing. Jan
Lipner, který tak obhájil svůj post. Poděkoval p. Fajovi za dosavadní řízení
zasedání ZO, všem za důvěru a po předání insignie se ujal řízení zasedání.
Dalším bodem programu byla volba místostarosty, zbylých tří členů rady
obce a členů čtyř výborů, které ZO zřídilo (viz jejich složení níže.)
Místostarostou obce byl opět zvolen dosavadní místostarosta pan Josef
Žerdík. Dalšími členy Rady obce Horní Suchá, která je pětičlenná, byli
zvoleni Ing. Martin Adamiec, p. Evžen Faja a Ing. Marian Pilch.
V závěru pozval starosta členy ZO na poslední zasedání v tomto roce
(18. 12. 2014), které bude zároveň prvním zasedáním nového zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Finanční výbor ve složení:
Předseda: Ing. Marian Weiser,
Místopředseda: Mgr. Jan Zyder
Členové: p. Evžen Faja, Ing. Tomáš Folwarczný, Ing. Tomáš Hekera,
Ing. Petr Chlebik, pí Halina Žylová
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Kontrolní výbor ve složení:
Předseda: MUDr. Nikol Stefaniszeková
Místopředseda: p. Bronislav Zyder
Členové: Ing. Martin Adamiec, Mgr. Eugenie Kaňová, p. Rostislav Krhovjak, Mgr. Karin Macková, p. Tomáš Rzyman
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro národnostní menšiny ve složení:
Předseda: p. Jan Charvát
Místopředseda: JUDr. Evžen Kiedroń
Členové: p. Henryk Malysz, Ing. Danuta Chlup. Ing. Zdeněk Chlup
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Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro životní prostředí
ve složení:
Předseda: Ing. Marian Pilch
Místopředseda: p. Václav Zyder
Členové: Mgr. Jarmila Brodová, Bc. Marek Buchta, René Loder, Ing. Dominik Niemiec, Mgr. Renáta Rzymanová, Mgr. Ilona Zydrová

Pohled do sálu Dělnického domu – ustanovující zastupiteltvo

Starosta Ing. Jan Lipner dekoruje pana Evžena Faju

MUDr. N. Stefaniczeková skládá slib

Nové zastupitelstvo obce
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Uhnízdí se u nás čápi ?
Po dobu pěti let pozoroval pan Bc. Zdeněk Wróbel, pracovník referátu
Obecního úřadu Horní Suchá, v okolí svého bydliště přílet čápů, kteří se
usazovali na Hornosušské ulici v koruně jednoho z dubů, patřících k třinácti dubům evidovaným jako významný krajinný prvek. Po konzultaci
s ochranáři bylo potvrzeno, že tato oblast je vhodná k jejich hnízdění. Pro
umístění podložky hnízda byl vybrán sloup veřejného osvětlení na ulici
U Vodojemu, neboť koruna dubu by musela být násilně upravena. Podložku vyrobila a v pondělí 13. října instalovala firma Janczyk Stanislav
– Zámečnictví, plošinu pro montáž poskytla firma Dukan plus. Teď už si
budeme jen přát, aby na jaře k nám čápi opět cestu našli.

Pracovníci firmy při instalaci

Uprostřed pan Z.Wróbel, iniciátor akce
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Přestavba hřiště
V neděli 26. října byla po celovíkendové práci dokončena přestavba
hřiště pod polskou školou. Na stávající podklad byl natažen umělý povrch.

Pohled na hřiště

Příloha
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V.  ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, KNIHOVNA, JUNÁK

Zápis do MŠ a ZŠ
Zápis do MŠ probíhal od 15. do 17. ledna. Bylo zapsáno 58 dětí.
K 1. září bylo ve školce 112 dětí.

Další – fotogalerie na DVD

Pohledy do tříd MŠ
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K zápisu do 1. roč. ZŠ pro šk. rok 2014/15 se 15. – 17. ledna dostavilo
66 žáků.
1. 9. 2014 skutečně nastoupilo do 1. ročníku v naší ZŠ 63 žáků, z toho
jeden plní povinnou školní docházku v zahraničí.
K 1. září bylo ve škole celkem 320 žáků.

Další - fotogalerie na DVD

Budoucí prvňáček ZŠ

Žáčci prvních tříd české školy se stali čtenáři
V knihovně proběhlo i letos, 10. února 2014, pasování na čtenáře. Spisovatelka a psycholožka Zuzana Pospíšilová opět přijala pozvání obecní knihovny
a přijela na besedu s dětmi prvních tříd české školy. Dětem poutavým způsobem představila své nové knihy a přečetla z nich ukázky.
Pak nastal slavnostní okamžik, kdy byly děti pasovány mečem na čtenáře,
od spisovatelky dostaly osvědčení, drobné dárky a od knihovnic pěknou knihu.
Pro tyto děti jsou připraveny čtenářské průkazy. Nově pasovaní čtenáři již
mohou navštěvovat naši knihovnu a se svými učitelkami budou chodit pravidelně půjčovat knihy. Věříme, že tato pěkná akce pomůže přivést děti ke čtení.
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Malování na stěnu
„Průmysl v souladu s přírodou“ byl název akce malování na stěnu, která
se uskutečnila 11.června v Teplárnách Frýdek – Místek se souhlasem majitele firmy Energo Future. Účastnili se jí žáci a učitelé tří škol – ze ZŠ Horní
Suchá, ZŠ s PJV z Horní Suché a ZŠ Sviadnov. Finanční podporu poskytl
Obecní úřad Horní Suchá a Sdružení rodičů Horní Suchá, odměny pro děti
zajistila firma Dalkia ČR. Akce se díky nadšení dětí i pedagogického dozoru vydařila. Šedivá betonová zeď se proměnila v barevnou mozaiku. Akci
organizoval předseda Sdružení rodičů Horní Suchá Ing. Martin Adamiec.

Žáci české i polské školy a organizátor akce Ing. Martin Adamiec
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Školní radovánky
V sobotu 7. června se konaly na školním hřišti ŠKOLNÍ RADOVÁNKY,
které organizovalo Sdružení rodičů spolu s pedagogy ZŠ. Velmi pestrého
programu, který nesl název SVĚT POHÁDEK, KOUZEL A FANTAZIE, se
zúčastnila samozřejmě i MŠ a velmi pěkným vystoupením i děti z BUDULÍNKU. A tak na trávníku skákaly zelené žabičky, které vystřídali indiáni,
ty pak čertíci a čertice, po nich nastoupili hastrmani, které pak vystřídali
čarodějnice a čarodějové. Na rozdíl od loňského roku bylo krásné počasí
Program moderovala Mgr. Markéta Tomíčková.

Další – fotogalerie na DVD

Konferenciéři z řad žáků
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Rozloučení s žáky devátých tříd
Ve čtvrtek 26. června se konalo v obřadní síni v „červené škole „ slavnostní
rozloučení s žáky 9. tříd.Plný sál rodičů a přátel, žáci slavnostně oblečeni, kytice jako poděkování . Krátký kulturní program připravila s žáky paní učitelka
Szlachtová. Slavnostní projevy starosty, místostarosty, ředitelky školy i zástupkyně vystřídalo poděkování absolventů. Nechyběla ani objetí i slzy.

Zástupkyně ředitelky Mgr. D. Havlásková

Kulturní program – Mgr. M.Szlachtová s žáky

Ředitelka ZŠ Mgr. I. Chalupová, v pozadí starosta Ing. Jan Lipner

Mgr. M. Szlachtová rozdává pamětní listy
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První školní den
První den školního roku 2014/15 navštívila ředitelka školy Mgr. Ilona
Chalupová spolu se zástupkyní Mgr. Dášou Havláskovou, starostou obce
Ing. Janem Lipnerem a předsedou Rodičovského sdružení Ing. Martinem
Adamiecem první třídy a přivítali nové školáčky i jejich rodiče. Každý
prvňáček dostal na uvítanou kytičku a kornout se sladkostmi.

Ředitelka ZŠ Mgr. Ilona Chalupová, starosta Ing. Jan Lipner, předseda
Rodičovského sdružení Ing. Martin Adamiec
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První den ve škole
1. 9. 2014 nastoupilo do 1. ročníku ZŠ 63 žáků, z toho jeden plní povinnou školní docházku v zahraničí. K 1. 9. 2014 bylo celkem na škole 320
žáků (190 na I. stupni, 130 na II. stupni).
Ve školce je 112 dětí (plný stav).

Lampionový průvod
V pátek 17. října vyšel průvod, v čele s dechovou hudbou „Hasičanka“,
tradičně od české mateřské školy na Sportovní ulici směrem k areálu hasičské
zbrojnice. Počasí moc nepřálo, ale i když začalo pršet, stoupaly pak k černé
obloze rozsvícené „balonky štěstí“, mnozí si vyzkoušeli zpívat s „Caraoke“,
děti dostaly zdarma párek a horký čaj, dospělí si mohli koupit občerstvení
u stánků. Na organizaci večera se podílely obě hornosušské školy.

Hasičanka

Balonky štěstí
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Vánoční koncert české MŠ a ZŠ
Dne 4. prosince se konal v kostele sv. Josefa vánoční koncert dětí české MŠ
a ZŠ. Sbory MŠ i ZŠ vystoupily s klasickými vánočními písněmi i s písněmi
v moderní úpravě, žáci recitovali a hráli na hudební nástroje. Na přípravě
koncertu se podílely dirigentky Mgr. Markéta Domesová, Bohunka Velíšková, dále připravovaly Ilona Zydrová, Mgr.Jarmila Brodová, Mgr. Lenka Machancová, Mgr. Marcela Szlachtová, Mgr. Eva Kucharová a Eva Aniol.
Pod vedením pana učitele Martina Ševčíka vystoupili bývalí žáci školy:
Filip Smyczek,Miroslava Ondruszová, Veronika Suchánková, Anna Velíšková
a Ivana Funioková. Na varhany doprovázela Dagmar Raszková. Vánoční atmosféru obohatily i stánky před kostelem, které nabízely horký čaj i vánoční
dárečky, které vyrobily děti z MŠ a ZŠ.

Vánoční dárečky připravily děti z MŠ a ZŠ

Bývalí žáci školy – Klarinetové kvarteto
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Hospodaření školy – náklady v roce 2014 činily 26 198 972 CZK.
MŠ a ZŠ s PJV
Dne 16. ledna se konal zápis do ZŠ a MŠ s PJV
Opět pestře vyzdobené chodby i třídy přivítaly budoucí prvňáčky.
Do MŠ s PJV byly 16. ledna zapsány čtyři děti, 1. září nastoupilo 6 dětí.
Celkem na začátku září 31 dětí.

Příloha č. 54

90 let MŠ s PJV
Dne 31.1. se konala akademie k 90. výročí založení polské mateřské školy.
Bohatým programem, do kterého byla zapojena celá škola počínaje
těmi nejmenšími až po ty nejstarší, bylo oslaveno 90 let polské mateřské
školy. V přísálí bylo možno zhlédnout výstavku fotografií, které dokumentovaly bohatou historii školy. Stejně tak i během proslovu paní Siwkové,
která připomněla dějiny školy a celý program jako vždy velmi profesionálně moderovala, byly promítány dokumentující snímky z různých akcí.
Program byl pestrý, scénky střídaly tanečky, zpěv recitaci, kroje se střídaly s převleky. Vše bylo dokonale secvičeno, velký potlesk byl odměnou
za každé vystoupení. Do programu přispěl i hornosušský Chórek, jehož
členové rovněž byli žáčky mateřské školy. Mezi diváky byla řada bývalých
pracovníků, kteří rádi přijali pozvání. V závěru pak mezi četnými gratu127

lanty vystoupila s dlouhou gratulací paní konzulka. Členky Klubu kobiet
upekly velký dort ve tvaru knihy ozdobený symbolickou devadesátkou,
muži z Klubu chłopa uvařili výborný guláš.
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Fotografie z historie školy

Příloha č. 3

Moderátorkou večera byla Mgr. Siwková
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Do 1. třídy ZŠ s PJV bylo 16. ledna zapsáno pět žáků a stejný počet nastoupil 1. září. Celkem bylo na začátku září 82 žáků.

Paní učitelka Mgr. Rzymanová čeká na prvňáčky

Návštěva ze Syrinie
V pátek 17. ledna přivítala ZŠ s PJV návštěvu z polské Syrinie. Dvacet dětí se svými učiteli navštívilo hornosušskou školu v rámci programu
„Slezské umělecké tradice na obou stranách hranice“. Program byl velmi zajímavý, týkal se seznámení s kroji těšínské a jablunkovské oblasti.
Výklad byl velmi podrobný, obsahoval i praktické ukázky výroby látek
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na kroje, popis jednotlivých části krojů, jejich význam i použití. Žáci sledovali přednáškuu s velkým zájmem. Na přípravě programu se podílelo
i PZKO z Jablunkova a bývalí žáci školy.
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Lehkoatletické hry
V pátek 30. května se na třineckém stadionu konaly 32. LEHKOATLETICKÉ HRY ŽÁKŮ POLSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Organizaci her letos
převzala ZŠ s PJV z Horní Suché včele s ředitelem školy Mgr. Bohdanem
Prymusem. Hry se konaly v duchu olympijských her, včetně zapálení ohně
a nástupu žáků, nesoucích tabule se jmény zúčastněných měst a obcí .
Z tribuny sledovali a povzbuzovali nejen rodiče a spolužáci, ale i známé
osobnosti ze světa zaolžanské kultury i politiky. Průběh byl trošku komplikován chladným a deštivým počasím, ale hry splnily svůj účel. Z progamu
vypadlo pouze tradiční slavnostní defilé škol. Zúčastnilo se celkem 378
soutěžících z 25 polských škol ČR. Bylo rozdáno 164 individuálních medailí a další medaile získala soutěžící družstva.

Ráno bylo velice chladné a deštivé. Ředitel B. Prymus udílí poslední pokyny.
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V žlutých tričkách žáci ZŠ s PJV
Další – fotogalerie na DVD
Přílohy č. 25, 26
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Školní radovánky
V sobotu 14. června se v areálu Hasičské zbrojnice konaly ŠKOLNÍ RADOVÁNKY. Počasí bylo skoro letní, program jako vždy velmi dobře připraven, zapojeni byli všichni žáci od mateřské školy až po ty nejstarší ze
základní školy. Pořadem s názvem „Včera se mi zdálo“ provázela dvojice
žáků devátého ročníku. V úvodu promluvil ředitel školy Mgr. Bohdan Prymus a předseda rodičovského sdružení pan Tomáš Zyder.

Vystoupení dětí MŠ

Další – fotogalerie na DVD

Představení Mat a Pat žáků ZŠ
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Rozloučení s žáky 9. ročníku
Rozloučení se konalo 26. června v odpoledních hodinách v sále PZKO.
Kromě vycházejících žáků se zúčastnili vyučující, bývalé kolegyně, ředitel
školy Mgr. Bohdan Prymus, rodiče i sourozenci žáků

Slavnostní zahájení

Bývalé paní učitelky M. Malyszová a B. Przeczková jako hosté

Ředitel polské školy Mgr. Bohdan Prymus
Další – fotogalerie na DVD
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Jubilejní předvánoční koncert
Jubilejní předvánoční koncert

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i dzieci
PSP i Przedszkola w Suchej Górnej
serdecznie zapraszają
na
WIELKI KONCERT ŚWIĄTECZNY
W ROKU JUBILEUSZOWYM SZKOŁY
pod tytułem

GWIAZDKI ŚWIECĄ
NAD STAJENKĄ

wtorek 16.12.2014 godz. 16:30

aula PSP w Suchej Górnej

V úterý 16.12.2014 se v aule polské školy konal jubilejní koncert, který už avizoval blížící se
85. výročí založení „žluté“ polské školy. Koncert připravila s pomocí ostatních učitelů Mgr.
Ewa Sembolová. V perfektně připraveném programu vystoupili všichni žáci základní i
mateřské školy. Jako host účinkoval sbor Sucha. Bylo to velmi příjemné ukončení roku 2014.

V úterý 16.12.2014 se v aule polské školy konal jubilejní koncert, který
už avizoval blížící se 85. výročí založení „žluté“ polské školy. Koncert připravila s pomocí ostatních učitelů Mgr. Ewa Sembolová. V perfektně připraveném programu vystoupili všichni žáci základní i mateřské školy. Jako
host účinkoval sbor Sucha. Bylo to velmi příjemné ukončení roku 2014.

Ředitel školy zahájil jubilejní koncert
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Účinkovali všichni žáci školy

Další – fotogalerie na DVD

Sbor Sucha

Náklady na hospodaření školy v roce 2014 činily 10 449 959 CZK.
DALŠÍ PŘÍLOHY k MŠ a ZŠ s PJV: č. 28, 48, 53
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Rodinné centrum Budulínek
Rodinné centrum Budulínek oslavilo v září 2014 druhý rok od svého
založení. Během roku se pro děti pořádaly tyto akce:
17. ledna – Spinkání v „Budulínku“
24. ledna – Soutěž – „Mami, tati, postav se mnou sněhuláka!“
24.února – Divadelní představení – Divadlo Beruška
26. února - Karneval
7. března - Vystoupení dětí k MDŽ
1. duben – Zahájení kurzu plavání
3. dubna – Velikonoční výstava
14. dubna – Velikonoční tvoření s rodiči
30. dubna – Slet čarodějnic a čarodějů
7. května – Závody v kuželkách
16. května – Projektový den „Z pohádky do pohádky“
27. května – Květinkový den
30. května – Divadelní představení – Divadlo Beruška
3. června – Besídka pro maminky
4. června – Výlet na „Pašůvku“
7. června – Radovánky
16. června – Ukázka dravých ptáků
17. června – Focení společné + individuální
18. června – Návštěva u hašičů
Červenec+ srpen – prázdninový provoz
3. září – Divadelní představení – Divadlo Beruška
17. září – Zahájení kurzu plavání
19. září – Oslava druhého výročí RCB
2. října – Terénní cyklistický závod
17. října – Lampiónový průvod
20. října – Výlet do ZOO
30. října – Halloween
3. listopadu – Vánoční focení
25. listopadu – Divadelní představení – Duo Šamšula
28. listopadu – Projektový den „Podzim očima dětí“
5. prosince – Čertí dopoledne
5. prosince – Mikuláš přišel do Horní Suché
18. prosince – Netradiční vánoční besídka – Živý betlém
Ve čtvrtky během roku - celkem čtyřicetkrát – absolvovaly děti léčebnou kúru v solné jeskyni v Horní Suché.
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Obecní knihovna Horní Suchá v roce 2014
Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2014 celkem 16 947 knih, z toho 2 807 polských. Přírůstek činil 875 knih a 124 dočasných dokumentů, z toho 97 polských
knih a 47 polských dočasných dokumentů. Z důvodu opotřebení a zastaralosti
bylo vyřazeno 1 181 knih, z toho 206 polských. Knihovna má k dispozici 45 titulů časopisů. Na nákup knihovního fondu v roce 2014 bylo vydáno 180 000 Kč.
Knihovna je otevřena pro veřejnost 23,5 hodin týdně. Během roku knihovnu navštěvovalo 613 registrovaných čtenářů, z toho 213 dětí do 15 let, kteří si v roce
2014 vypůjčili 31 497 knih. Ve srovnání s rokem 2013 byl zaznamenán nárůst
celkem o 106 uživatelů knihovny, z toho 39 dospělých a 67 dětí do 15 – let. Celkový počet výpůjček stoupl o 4 187.
Knihovna uspořádala 20 kulturních besed a dvě knihovnické lekce pro žáky
české i polské školy. Velmi úspěšné bylo pro českou školu uspořádané Pasování
prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou a pro polskou školu
Pasování s herci divadla Bajka z Českého Těšína. Do naší obce opět zavítalo i Listování, což je cyklus scénického čtení, s představeními Dračí polévka a O rackovi
a kočce, která ho učila létat. Účinkovali herci Lenka Janíková a Jakub Zedníček.

Z představení Dračí polévka

Z přsdstavení O rackovi a kočce
Další – fotogalerie na DVD

Junák
Sídlo organizace je stále v „červené“ škole. Materiály o činnosti organizace pro kroniku nebyly poskytnuty.
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VI. SPOLKY, SDRUŽENÍ, SPORT
Klub hornických důchodců Dolu František (KHD DF), Polský kulturně – osvětový svaz (PZKO), Kroužek krojovaných horníků (KKH), Svaz
postižených civilizačními chorobami (SPCCH), Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá, Základní organizace chovatelů poštovních holubů (ZOCHPH), Základní organizace českého zahrádkářského svazu č.16 (ZOČZS), Ženský pěvecký sbor Šárka, Sbor dobrovolných
hasičů (SDH), Kynologický klub, Romodrom, sportovní oddíly.

Klub hornických důchodců Dolu František
Havířský bál
Hornickým pozdravem „ZDAŘ BŮH“ byl dne 6.února v Dělnickém domě
zahájen tradiční „HAVÍŘSKÝ BÁL“ Klubu hornických důchodců Dolu František. Po slavnostním přivítání na tomto prvním letošním setkání pan Roman
Konopka, předseda klubu, pozval všechny přítomné na další akce, které během roku 2014 bude KHD pořádat. Po seznámení s programem večera poděkoval předseda sponzorům a všem, kteří přispěli dary do bohaté tomboly.
Mezi hosty, kteří přijali pozvání, byla čtrnáctičlenná skupina z Klubu důchodců ze Střítěže, skupina z Klubu hornických důchodců Dolu Dukla a zástupci Kroužku krojovaných horníků Dolu František.
K tanci i k poslechu hrálo Duo Allegro, které svými skladbami přispělo
k dobré náladě. Náš „dvorní muzikant“ pan Alois Ryba dostal tentokrát volno, aby si mohl aspoň jednou v roce zatančit se svou paní. Kdo zrovna netančil, měl možnost si se svými přáteli „vychutnat“ příjemné prostředí „dolního“
baru. Celý večer tak plynul ve velmi příjemné atmosféře.

V „dolním“ baru manželé Pawlasovi
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Za pultem paní Adamiecová, paní Lukšíková a paní Wdówková

Členové při přátelském rozhovoru – vlevo pan Štix, vpravo manželé Rybovi
Další – fotogalerie na DVD

„Domeček“ měl hosty
V „Domečku“ Klubu hornických důchodců Dolu František se konala
ve středu 19. února Valná hromada Koordinačního výboru důchodců OKD.
Z pozvaných 73 delegátů se zúčastnilo 57. Jako hosté zavítali mezi bývalé
havíře mluvčí OKD Mgr. Marek Síbrt, ředitel nadace OKD Mgr. Martin Olša
a předseda Sdružení hornických odborů Ing. Jaromír Pytlík.Moderováním
Valné hromady byl pověřen pan Milan Machálek.
V úvodu převzal předseda Koordinačního výboru důchodců OKD pan
Karel Bajtek od předsedy Základní organizace důchodců Odra - Koblov pana
Josefa Kuboška Pamětní list s přáním životní síly a stálého optimismu.
Témat k projednání bylo mnoho a k řadě z nich bylo třeba právě toho
optimismu. „Pokud mám zhodnotit minulý rok, nebyl pro seniory příznivý,“
konstatoval ve výroční zprávě předseda Bajtek. Jednak došlo k omezení va141

lorizací důchodů, jednak ke zvýšení daně z přidané hodnoty, což se projevilo
ve zdražení potravin, bydlení, zdravotní péče a dalších potřeb.
Mezi hlavní body usnesení byly zařazeny tyto body:
- ve spolupráci s Asociací důchodců odborářů a Radou seniorů ČR pokračovat v obhajobě práv a zájmů dnešních a budoucích důchodců
- při řešení problémů seniorů spolupracovat se zástupci měst a obcí, poslanci a pracovníky médií.
Na závěr potěšilo všechny přítomné ujištění ředitele Nadace OKD Mgr. Olši,
že nadace bude organizace hornických důchodců nadále finančně podporovat.

Diskusní příspěvek má pan Evžen Faja

Hovoří pan Milan Machálek
Další – fotogalerie na DVD
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Výroční členská schůze KHD DF
Ve čtvrtek 13. března byla zahájena v „Domečku“ Klubu hornických důchodců Dolu František hornickou hymnou výroční členská schůze. Sál naplnilo
139 členů. Jako host byl přivítán za obecní úřad místostarosta pan Josef Žerdík,
za Kroužek krojovaných horníků pan Milan Machálek, dále předseda Koordinačního výboru důchodců OKD pan Karel Bajtek a předseda Klubu přátel hornického muzea v Havířově Ing. Jan Vincenec. Poté byla minutou ticha uctěna
památka všech členek a členů klubu, kteří během roku opustili naše řady.
Další program byl velmi pestrý, neboť kromě schvalování členů komisí
a přednesení hodnotících zpráv za rok 2013 byl volen nový výbor na další tříleté období. Protože podle stanov klubu bude na prvním výboru po výroční
schůzi i volba předsedy na další tříleté funkční období, byl výboru navržen
opět současný předseda klubu pan Roman Konopka, který je ve funkci už osm
let a který svou dosavadní prací, vstřícností, ale i rozhodností, diplomatickým
i kamarádským jednáním potvrdil oprávněnost nominace na funkci předsedy
v dalším volebním období.
Zpráva předsedy o činnosti klubu v roce 2013 byla velmi obsáhlá, byla dokladem bohaté činnosti klubu a aktivit členů. Pak následoval dlouhý seznam těch,
kterým předseda poděkoval za jejich práci. Kytičkou děkoval odstupujícím členkám, ženám v kuchyni, bez kterých se neobejde žádná akce, správci „Domečku“
panu Pawlasovi, úsekovým důvěrníkům, pokladní, kronikářce, prostě všem,
kteří svou prací přispívají k tomu, že činnost klubu je tak bohatá a různorodá.
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Předseda klubu R.Konopka a odstupující členka výboru paní A. Dzinglowiczová

Členové výboru: zleva M. Adamiecová, předseda klubu R. Konopka, M.Tvardíková

„Domeček“ KHD DF měl opět hosta
V pondělí 24.března byla Horní Suchá místem konání letošního setkání
odborníků, zástupců ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí, poslanců a starostů našeho regionu na konferenci s názvem „PRŮMYSLOVÁ KRAJINA“. Jejím tématem bylo to, co náš region trápí nejvíce
– jak dál v situaci postupného útlumu hornictví, jak zajistit zaměstnanost
a životní úroveň obyvatelstva. Odpoledne konference pokračovala slavnostním otevřením Průmyslové zóny Dukla v Dolní Suché.
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Poslanec Hájek

Z konference „Průmyslová krajina“

Z konference „Průmyslová krajina“

Volným pokračováním této akce bylo o čtrnáct dnů později - 7. dubna setkání s Josefem Hájkem, poslancem za Hnutí ANO se sídlem v Orlové, který přijal pozvání starosty Horní Suché Ing. Jana Lipnera. Na počátku výše
uvedené konference byl totiž promítnut krátký film mladého havířovského
režiséra Davida Vignera „Slezský Detroit“, který značně syrově a otevřeně
popisuje současnou situaci na Karvinsku. Panu poslanci se tento dokument
tak zalíbil, že starostu Lipnera požádal o jeho kopii. Prohlásil, že by toto dílko měli povinně zhlédnout všichni jeho kolegové ze Sněmovny, aby konečně
pochopili závažnost popisovaných problémů. Předání DVD bylo tedy spojeno
s neformální besedou v místě, kde byla část filmu natočena – v „Domečku“
KHD v Horní Suché. Dalšími hosty byli pan Karel Bajtek, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD, pan Milan Machálek, předseda Kroužku
krojovaných horníků Dolu František, pan Roman Konopka, předseda KHD
DF, a zástupci klubu. Místo setkání v našem „havířském minimuzeu“ KHD
DF nebylo vybráno náhodně. Poslanec Hájek vyšel z hornického prostředí,
kde strávil 36 let, o hornickou problematiku se zajímá a sám projevil přání
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vidět, jak žijí horničtí důchodci v naší obci. Pan poslanec seznámil přítomné
se svými názory a s náplní poslanecké činnosti a ujistil je svou podporou při
parlamentních projednáváních zájmů horníků a zároveň i hornických důchodců. Diskuse, která následovala, byla otevřená a přímá, neboť přítomni
se ne se všemi názory pana poslance shodovali.
Závěr setkání s pozdravem „ZDAŘ BŮH“ a s neodmyslitelnou malou
„chodníčkovou“ ujistil všechny přítomné, že každé takové setkání přispívá
ke zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými názorovými proudy.

Diskutující členové klubu a starosta Ing. J.Lipner

Zleva pan Staš, uprostřed poslanec J. Hájek, vpravo starosta J. Lipner,
vzadu pan V. Štix
Další- fotogalerie na DVD
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Den matek
Ve čtvrtek 8.května přivítal karafiátem předseda KHD DF pan Roman
Konopka všechny maminky, babičky, prababičky, které se zúčastnily
v „Domečku“ KHD oslavy Dne matek. Jako host se dostavila paní Barbora
Žerdíková, manželka místostarosty.
Při této oslavě se role obracejí a obsluha i úklid je v režii mužů, kteří
svůj úkol plní vždy velmi zodpovědně. Občerstvení však připravovaly „kuchařinky“ už několik dnů předem, aby si mohly zaslouženě vychutnat svůj
svátek s ostatními. Nechyběla ani hudba, zpěv a dobrá nálada.

Kytička pro každou ženu

Muži se ujali své role

Za barem pan J. Pawlas
Další – fotogalerie na DVD
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„Domeček“ voněl vaječinou
Ve čtvrtek 5. června přivítal pan Roman Konopka, předseda Klubu
hornických důchodců Dolu František, všechny přítomné na tradičním
smažení vaječiny. A letos nebyla účast malá. Kromě členů klubu, kterých
bylo přes sto padesát, navštívil „Domeček“ starosta obce Ing. Jan Lipner,
s manželkou se dostavil pan Karel Bajtek, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD, dále Ing. Jan Vincenec, předseda Klubu přátel Hornického muzea v Havířově, a bývalý muzikant klubu pan Ota Hrabiec s manželkou. V závěru proslovu pan Roman Konopka pozval všechny na další
akce , na zájezd, letní slavnost a na 4. ročník řezbářského plenéru.
Předčasně letní počasí umožnilo posezení v altánu, a tak si návštěvníci
mohli vybrat mezi sluníčkem a hudebními hity pana Aloise Ryby. O bohaté občerstvení se postaral spolehlivý tým kuchařinek z „Domečku“. Vedle
několika druhů zákusků a vyhlášených klobás se jen „zaprášilo“ za krupičňokem, který je nejlepší s máslem a medem. Vaječina se letos připravovala z 260 vajíček a na krajících chleba pak zářila jako sluníčko. Prostě
všechno bylo přímo „sluníčkové“.

Zleva pan Charvát, manželé Konopkovi, pan Mikula…
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Členky z Klubu Kobiet – paní H. Adamiecová

Vpředu paní Jana Suchánková, roz. Varmužová, bývalá učitelka v české ZŠ
Další – fotogalerie na DVD

Červenec v „Domečku“ KHD DF
Letní prázdniny jsou spíše obdobím klidu, odpočinku, dovolených. To
ale neplatí pro členy KHD DF. Tradičně se tady v červenci pořádají dvě
akce, které se vyznačují velkou oblibou a tudíž i návštěvností.
První z nich je LETNÍ SLAVNOST. Letos se konala 10. července a počasí
dokazovalo, že léto je již opravdu v plném proudu. To umožnilo posezení
nejen v sále, ale i v oblíbeném altánu. Bylo napečeno, navařeno, grilovalo
se. Muzikant pan Ryba vyhrával k tanci i poslechu. Všichni přítomni odcházeli s pozváním předsedy KHD pana Romana Konopky na další akci,
4. ŘEZBÁŘSKÝ PLENÉR, který začínal už za jedenáct dní.
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Plenér se konal od 21. do 25. července. Přípravy probíhaly už dlouho
dopředu. Bylo zapotřebí pozvat řezbáře, zajistit dřevo, promyslet náměty
soch. Řezbáři přislíbili účast už rok dopředu. Části mohutných kmenů
byly přivezeny v únoru, návrhy soch projednány v červnu. Z řezbářů, kteří se účastnili předchozích plenérů, nastoupil Mgr. Čestmír Slíva, známý
svými sochami v Havířově. Pro Horní Suchou vytvořil dříve svatou Barboru, umístěnou u obecního úřadu, a svatého Floriána, který stojí u vchodu
do areálu hasičské zbrojnice. Letos jeho socha symbolizující manželský svazek zdobí prostranství u Dělnického domu. Druhým byl Ing. Igor Kučera
z Vřesiny u Hlučína, jehož totem a „Horník“ jsou umístěny v areálu KHD.
Letos vytvořil znak Horní Suché, který své místo teprve zaujme. Nově se
zapojil pan Adam Balajka, Dis., který přijel z Kyjova a vytvořil „Vodníka“,
který bude umístěn na ostrůvku pod obecním úřadem. Pan Pavel Herák
z Orlové, jehož „Mořská panna“ je postavena v areálu Domova pro seniory, se účastnil rovněž poprvé. Velmi potěšující byla účast MgA. Roberta
Bučka, Ph.D., jenž pro Horní Suchou už vytvořil plaketu Jerzyho Kantora
a bysty Marie Glázrové a Bronislava Poloczka. Všechna tři díla byla loni
instalována v prostorách Dělnického domu. Na letošním plenéru ztvárnil
„Rodinku“, která je umístěna při vstupu do areálu Domova seniorů. Šestým řezbářem se letos stal pan Jaroslav Pawlas, správce „Domečku“ KHD,
jehož obrazy, řezbářská díla a makety důlních štol zdobí sál „Domečku“.
Vytvořil koryto s názvem klubu, které bude sloužit jako žardiniéra a bylo
umístěno před vchod do „Domečku“.
Během celého plenéru mohli návštěvníci vedle práce řezbářů obdivovat na výstavce ručních prací i zručnost členů klubu.
Na přípravě a realizaci 4. ŘEZBÁŘSKÉHO PLENÉRU odpracovali dobrovolníci z řad členů KHD 700 hodin. Plenér navštívilo 250 návštěvníků.
Mezi hosty byli zástupci Klubu Kobiet a Klubu Chłopa, přišel se podívat
předseda KKH pan Machálek, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD pan Bajtek, z Magistrátu města Havířova přijel primátor pan
Zdeněk Osmanczyk s chotí a paní Pospíšilová z Odboru sociálních věcí.
Z Obecního úřadu Horní Suchá se dostavila na kolech v rámci kontroly
obce téměř cela rada včele se starostou Ing. Janem Lipnerem a místostarostou panem Josefem Žerdíkem. Atmosféra plenéru byla neopakovatelná
a kladné reakce řezbářů na další ročník byly velmi potěšující.
Tyto plenéry jsou příslibem toho, že vedle zpěvu a tance přibude ke kulturnímu potenciálu obce i výtvarné umění.
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Předseda zahajuje 4. řezbářský plenér

Vpravo místostarosta pan Josef Žerdík, vlevo manželé Motykovi

Pan Pawlas a paní Sztalmachová u udírny
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Zleva paní A. Sztalmachová, vpravo paní H. Adamiecová

Rada obce přijela na kolech – zleva starosta Ing. J. Lipner, místostarosta J. Žerdík,
vzadu zleva Ing. M. Adamiec a pan E. Faja

Autor skulptury MgA. pan Buček

Členové klubu a řezbáři

Další – fotogalerie na DVD
152

Den horníků
Ve čtvrtek 4. září se v Dělnickém domě sešli členové a příznivci Klubu
hornických důchodců Dolu František k oslavě DNE HORNÍKŮ. Letošní setkání však začalo úplně netradičně, a to vzpomínkou na tragédii při pádu
klece na Dole Prezident Gottwald, ke které došlo před čtyřiceti lety. Důstojnost této části oslav zdůraznil příchod vlajkonošů z řad KHD a KKH, kteří
nesli zástavy Horní Suché a obou organizací a rozsvícené havířské kahany.
V úvodu pan Roman Konopka, předseda KHD DF, přivítal hosty - místostarostu obce pana Josefa Žerdíka, předsedu KKH DF pana Milana Machálka
a další členy kroužku, dále pak pana Karla Bajtka, předsedu Koordinačního výboru důchodců OKD, bývalého hlavního inženýra pana Ing. Miroslava Bednáře, Ing. Jana Vincence, předsedu Klubu přátel Hornického muzea
v Havířově a Ing. Jaroslava Minku, člena Klubu přátel Hornického muzea
v Ostravě. Po hornické hymně v podání hornosušského Ženského pěveckého
sboru „ŠÁRKA“ se ujal slova jeden z přímých účastníků tragédie, pan Zdeněk
Duda, který se za zvuků „signálu v naráži“ vrátil ve vzpomínkách o čtyřicet
let zpět, aby připomněl tragické momenty z 12. září 1974.
...“narážeč odzvonil, klec se rozjela, jela víc a víc, byl rachot, padaly cihly, železo, dřevo, najednou blok...bylo ticho, jen brýle Zdeňka Dudy cinkly
o podlahu klece“...
Po vyjmenování všech 34 horníků, kteří do klece nastoupili, a seznámení
s jejich osudy pan Duda poděkoval za pomoc při hledání adres žijících kamarádů. Z jedenácti se dostavilo deset bývalých horníků, kteří měli po létech
možnost si připomenout společné prožitky. Po panu Dudovi se připojil s působivým veršovaným příspěvkem Ing. Minka.
Stalo se 12. září 1974 v 6 hodin 19 minut...
Ten den byl jako jiný,
třicet čtyři kamarádů fáralo do podzemí,
jen ten okamžik byl osudný.
Osm kamarádů již nikdy nepromluví,
Dvacet dva bylo zraněno těžce, čtyři lehce,
takový život havíře je dojemný!
Když na těžní věži černá vlajka vlaje,
je vidět široko daleko do našeho kraje.
Mámy a tátové, děti a manželky sdílí svůj bol,
hledíc marně na věž šachty do otáčejících se kol!
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Po proslovech zhlédli přítomní dokument „Osudové okamžiky Dolu
Prezident Gottwald“ z roku 2002, který je rekapitulací této události.
Po důstojné vzpomínkové části následovala druhá část programu, a to
gratulace šedesáti šesti jubilantům, kteří slavili půlkulatá a kulatá životní
výročí. Zbytek večera byl jako vždy při těchto společných setkáních protkán hudbou, tancem a přátelskými rozhovory.

Slavnostní zahájení – vlajkonoši KHD a KKH DF, Ženský pěvecký sbor ŠÁRKA

Vzpomíná pan Duda

Dokument Osudové okamžiky…..

Blahopřání jubilantům – zleva předseda p. Roman Konopka,
uprostřed p.Václav Štix a paní Anna Sztalmachová
Další – fotogalerie na DVD
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Beseda zástupců KHD DF s členy KPHM
V Klubu hornických důchodců se v září uskutečnila ještě jedna akce.
V pondělí 8. září se sešli v „Domečku“ zástupci KHD DF s členy Klubu přátel Hornického muzea v Havířově. S historií hornosušského klubu důchodců přítomné seznámil JUDr. Evžen Kiedroň. Program zpestřil folklorní
soubor „Havířovské babky“, který svými těšínskými a slezskými písničkami a „povídáním po našymu“ navodil velmi příjemnou atmosféru. Dál už
setkání probíhalo v duchu přátelských rozhovorů a vzpomínek.

Zleva Předseda KHD DF R. Konopka, předseda KPHM v Havířově pan Vitřenec

Havířovské Babky
Další – fotogalerie na DVD
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Slavnostní Český Krumlov
Kromě historických uliček, malebných zákoutí, příjemných hospůdek,
krámků všeho druhu, kostelů a galerií lákal Český Krumlov, druhé turisty
nejnavštěvovanější město po Praze, ve dnech 26. – 28. září četné návštěvníky bohatým programem Svatováclavských oslav. Svatováclavskou tradici lze tady vysledovat až k počátkům 14. století a samotné Svatováclavské oslavy pak začaly ve století minulém. Od roku 2007 je s oslavami spjat
Mezinárodní folklorní festival, který přitahuje diváky ze všech koutů světa. Letos navíc obohatilo už tak zajímavý program 18. setkání hornických
a hutnických měst a obcí. Horní Suchou na tomto setkání reprezentovali
zástupci Klubu hornických důchodců Dolu Fantišek v čele s předsedou,
panem Romanem Konopkou, a zástupci Kroužku krojovaných havířů
Dolu František. Mezi čestnými hosty byli profesoři vysokých škol, primátoři a starostové zúčastněných měst i politické osobnosti. Do slavnostního
průvodu, který byl jedním z bodů programu, nastoupilo devět set účastníků v kytlích nebo historických hornických krojích. Celkem se účastnilo
čtyřicet dva spolků z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska,
slavnostně bylo stužkováno šedesát jedna spolkových praporů a byly uděleny ceny „Český Permon“. Z našeho nejbližšího okolí byla ohodnocena
Stonava a Ostrava. Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava získal Českého Permona za aktivní udržování hornických tradic a folkloru
po dobu více než sto let. Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblasti Vítkovic obdrželo Českého Permona za záchranu technických památek, za celoživotní dílo obdržel plaketu Sdružení hornických a hutnických
spolků ČR prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., vedoucí redakční rady KPHM
Ostrava. Ocenění „Lux ex tenebris“ (Světlo v temnotách ) za dlouholetou
spolupráci, udržování a rozvíjení hornických tradic přebral od Nadace
Georgie Agricoly člen KPHM Ostrava Ing. Jaromír Minka. V závěru setkání přebíral rozsvícený hornický kahan, symbol pořadatelů 19. SHMO,
havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk, neboť v příštím roce, 19. – 21.
června 2015, se můžeme těšit na tuto akci v Havířově. Výborná organizace, bohatý program, krásné počasí, slavnostní nálada, nevšední zážitky
– to byl Český Krumlov 2014.
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Kroužek krojovaných horníků Dolu Fantišek

Klub hornických důchodců Dolu František

Profesoři VŠB Ostrava
Další – fotogalerie na DVD
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Svátek sv. Barbory
Svátek sv. Barbory byl posledním letošním setkáním členů Klubu hornických důchodců Dolu František. Ve čtvrtek 25. září se rozloučili členové
klubu s létem, ve čtvrtek 23. října se pak sešli na vinobraní. Akce se konaly
v „Domečku“ KHD. Svatá Barbora, patronka havířů, byla důstojně oslavena
v sále Dělnického domu přesně v den jejího svátku - ve čtvrtek 4. prosince.
Po hornické hymně přivítal předseda klubu pan Roman Konopka všechny přítomné, mezi hosty pak jmenovitě pana Karla Bajtka, předsedu Koordinačního výboru důchodců OKD, členy Klubu důchodců ze Střítěže v čele
s jejich předsedou panem Adamem Lipowským, pana Ing. Jaroslava Minku,
člena Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, pana Milana Machálka,
předsedu Kroužku krojovaných horníků Dolu František, pana profesora Ivo
Černého a za Obecní úřad Horní Suchá pana Jana Charváta. Minutou ticha
byla uctěna památka všech horníků, kteří položili životy při výkonu svého těžkého povolání. Důstojnost setkání podtrhly i hornické uniformy, které
na podobných oslavách nikdy nechybí.

Úvodní slovo předsedy pana Romana Konopky

Členové KHD DF a KKH DF
Další – fotogalerie na DVD
PŘÍLOHA č. 8
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Polský kulturně – osvětový svaz (PZKO )
8.1.2014

W dniu Święta Kobiet
Święto Kobiet nadal budzi emocje. Niektórzy przypisują mu okazjonalną pompę i sztandarowość, inni traktują je jako wyraz symbolicznej
podzięki. Nasze Koło do tych drugich należy.
W sobotę 8 marca zapleczem Domu PZKO zawładnęli panowie z Klubu Chłopa i ZPiT ,,Suszanie”.Doświadczeni w materii urządzania imprez
wiedzą, że ten dzień był tylko kulminacją przygotowań, które twały już
od kilku dni.
Licznie zebrane panie przywitał prezes Koła Bronisław Zyder,
po czym chłopcy z ,,Suszan” przekazali każdej z pań osobiste życzenia
z kwiatkiem.
Zapowiedź występu zaprzyjaźnionego koła PZKO, które przybyło
do nas z Wysp Hawajskich wywołało reakcję zdziwienia. Okazało się
jednak, że przybysze reprezentują wprawdzie folklor archipelagu, ale
śpiewają poprawną polszczyzną. Aktualnie wybrzmiała scenka o skutkach wyprawy do lasu, bowiem małe, czarne niebezpieczeństwo w postaci zgłodniałego kleszcza może czyhać na nas nie tylko w okresie zbioru grzybów, ale przez cały rok.. Chłopcy z ,,Suszan” pod kierownictwem
Jakuba Tomana popisali się pomysłowym scenariuszem, dobrą grą aktorską i trafnymi kostiumami, zaś sama scenka wywołała salwy śmiechu.
Roli organizatorów zaplecza i kucharzy podjął się Klub Chłopa. Nie
nowość to w naszym Kole, że panowie ubierają fartuchy. Nazwiskami
i umiejętnościami panów Faji, Buchty, Kwiczali, Klimasa mogłaby się
poszczycić niejedna restauracja.
Trzeba podkreślić, że chciaż panie mogły poczuć się w tym dniu naprawdę wyjątkowo, wiedzą, że i w ciągu roku mogą zwrócić się o pomoc
do prężnie pod kierownictwem Erwina Mikuli działającego Klubu Chłopa.
A o tym, że czynność panów zmierza w różnych kierunkach świadczy fakt zorganizowania prelekcji inż. Tadeusza Wali pt. ,, Lotnicze echa
Zaolzia”, która odbędzie się 2 kwietnia o godz. 17.oo w Domu PZKO.
A zatem panie dziękują, panowie serdecznie zapraszają.
159

12.1.2014

Po zebraniu sprawozdawczym MK PZKO
W niedzielę 12 stycznia jedno z największych, bo liczące 483 członków
koło PZKO w Suchej Górnej podsumowało rok sprawozdawczy. Zapełniona do ostatniego miejsca świetlica przywitała gości w osobach przewodniczącego ZG PZKO Jana Ryłki, wicewójta gminy Josefa Žerdíka, dyrektora miejscowej szkoły Bohdana Prymusa, przedstawicieli przedszkola
i Macierzy Szkolnej.Wysłuchała też krótkiego programu w wykonaniu
chóru ,,Sucha”.
Pomimo faktu , że w kole górnosuskim zawsze wiele się działo, ten
rok był wyjątkowy pod względem ilości imprez, a co się za tym kryje, zaangażowania bazy członkowskiej.Sprawozdanie z działalności Koła przygotowane przez prezesa Koła Bronisław Zydra ,a zawarte na dwudziestu
stronach maszynopisu, przypomina publikację. Jego wizualna prezentacja na ekranie umacnia wrażenia. To jakby film o nas samych, dokument
faktograficzny i fotograficzny. Ta forma przekazu praktykowana od lat
powoduje, że doroczne zebrania Koła cieszą się zainteresowaniem wielu
jego członków. W tym roku przybyło ich 92.
Filarem pracy Koła są jego zespoły - chór ,,Sucha”, ,,Chórek”, ZPiT
,,Suszanie”, Klub Kobiet, Klub Chłopa i Klub Sportowy .Wszystkie one rozwijają swą działalność, ale włączają się równocześnie w organizację imprez i pomagają sobie nawzajem. Trzy z nich obchodziły w tym roku swój
okrągły jubileusz. Stulecie zorganizowanego śpiewactwa świętował chór
,,Sucha”, 60-lecie działalności dwoma koncertami uczcił ZPiT ,,Suszanie”,
a 10. urodziny obchodzil ,,Chórek”- kilkunastoosobowy folklorystyczny
zespół śpiewaczy. Szacunkowo cztery jubileuszowe koncerty obejrzało ponad tysiąc widzów. W przygotowaniach i realizacji zaplecza wszystkich
pomagała reszta zespołów.
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem było Jesienne Spotkanie Klubów
Kobiet, którego organizatorem jest Sekcja Kobiet przy ZG PZKO, ale wykonawcą był Klub Kobiet naszego Koła. Ponad 150 przedstawicielek zaolziańskich kół wysoko oceniło poziom tego spotkania.
Równolegle Koło nie zrezygnowało ze swych tradycyjnych imprez.
I tak odbył się Bal PZKO, ,,Świniobicie”, Dzień Kobiet, doroczna wycieczka, Dzień Dziecka, ,,Fedrowanie z Folklorem” przy współudziale urzędu
gminnego,Gulasz- Fest, prelekcja o Peru i Turniej Tenisa Stołowego. To
kolejnych 9 przedsięwzięć, a wszystkie udane.Do tego występy zespołów,
zgrupowania,spotkania klubowe, i inne. Ogrom pracy, który pochłania
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nie setki, a tysiące godzin , ale który daje satysfakcję. Bardzo ważny w
tym wszystkim jest czynnik ludzki- koleżeństwo i współpraca. Czytając
powyższe, nie trzeba go specjalnie omawiać.
Nie zapomniał prezes w swym przemówieniu o zasługach rejonowych,
dobrej współpracy z gminą, szkołą i przedszkolem.
Zebranie członkowskie uchwaliło zmiany w składzie zarządu MK,
do którego dokooptowano Annę Krużel, /w funkcji kierownika Domu
PZKO zastąpi Władysława Pilcha/, oraz Krystynę Faja, kierowniczkę organizacyjną chóru ,,Sucha”.
Przewodniczący ZG PZKO Jan Ryłko nie krył słów podziwu nad całokształtem przedstawionej pracy.Wysoko ocenił współpracę Koła z władzami gminy, objaśniał sprawy dotyczące dotacji , podkreślał ważność
współpracy i komunikacji kół PZKO z zarządem głównym. Dyrektor
szkoły Bohdan Prymus apelował o współdziałanie całego środowiska polskiego i o tworzenie dobrego klimatu wokół wszystkich poczynań szkoły.
Głos zabrał również wicewójt gminy Josef Žerdík, prezes Macierzy Szkolnej Tomasz Żyla i kierowniczka przedszkola Danuta Mikula.
Po zebraniu sprawozdawczym rozpoczęło się Spotkanie Noworocznewspólna biesiada, którą zagaił koncert uczniów szkoły muzycznej im. Pawła Kalety z Czeskiego Cieszyna.
Tak oto zakończyło stary, a rozpoczęło nowy rok sprawozdawczy MK
PZKO w Suchej Górnej.
18.1.2014

Bal PZKO
To był bal, na którym bawiło się trochę mniej osób niż zazwyczaj, a 114
sprzedanych miejscówek nie mogło zadowolić organizatorów. Wprawdzie miejsca na sali były prawie zapełnione, / dwa stoły zajęli ,,Suszanie”,
którzy ze względu na wykonanie programu nie kupują biletów/, ale uszczuplenie liczby balowiczów było widoczne. Za to bawiono się jak zawsze,
a czysty zysk w wysokości 35.604 Kc nie pozostawia nic do życzenia. Kolację przygotował Klub Kobiet, sprawami organizacyjnymi zajął się Klub
Chłopa. Grupa muzyczna ,,Sonata” pod kierownictwem Wiesława Farany
grała po polsku, czego brakowało na balach poprzednich, ale zabrakło
wspólnej zabawy. Trzeba się zastanowić, jak uatrakcyjnić kolejny bal, który odbędzie się za rok, 17 stycznia 2015 roku.
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20.1.2014

Chór ,,Sucha” kontynuuje pracę z nowym dyrygentem
2O stycznia w obecności prezesa Koła Bronisława Zydra, kierowniczki organizacyjnej chóru Krystyny Faja oraz pana Tomasza Piwko została
podpisana umowa o kierownictwie artystycznym chóru ,, Sucha” na czas
określony- do końca roku 2014.
PŘÍLOHA č. 1

31.1.2014

90- lecie polskiego przedszkola w Suchej Górnej
Po 90 latach działalności nasze polskie przedszkole znajduje się ciągle
w dobrej kondycji. Do dwu oddziałów tej placówki uczęszcza 32 dzieci. To
one, ich wychowawczynie, rodzice, dziadkowie i licznie zgromadzeni wychowankowie czy sympatycy zapełnili do reszty salę Domu Robotniczego.
Program, który przedstawiał drogę dzieci od przedszkola, przez kolejne
szczeble edukacji aż po powrót do niego, ale już w charakterze rodziców,
prowadziła Grażyna Siwek. Wzięły w nim udział aktualne przedszkolaki
i te dawne , tańczące w ,,Suszanach” i śpiewające w ,,Chórku”. Swój wkład
miał również Klub Kobiet i Klub Chłopa. Panie upiekły urodzinowy tort,
który przywiozła do sali ozdobiony sztucznymi ogniami Eugenia Kana,
panowie popisali się wspaniałym gulaszem, na który zaprosili uczestników jubileuszu po akademii. Sala zaśpiewała ,,Dwieście lat” , ponieważ
do stu pozostało już niewiele. Gośćmi honorowymi były dawne nauczycielki i pracownicy przedszkola, ale też pani konsul Anna Olszewska.
PŘÍLOHA č. 3

Sezon balowy Suszan
Wraz ze zbliżającym się sezonem balowym kierowniczka Basia Mracna
ważyła decyzję, czy spora grupka nowych tancerzy będzie zdolna w krótkim czasie wyćwiczyć zupełnie nowy program balowy. A że w listopadzie
zespół obchodził dwugodzinnym programem 60 urodziny , skorzystała
z wyćwiczonego na jubileusz Poloneza Husarii oraz z walczyka na melodię
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J. Kilara z filmu ,,Trędowata”. W drugim wejściu tancerze zaprezentowali
wiązankę wschodniosłowacką ,, Krucené i polka zo Zemplína”. Na życzenie organizatorów zespół dwa razy zatańczył również zeszłoroczną wiązankę ,,Zorro po suszańsku”.
A jak przedstawiał się tegoroczny sezon karnawałowy?
Bal Gminny w Suchej Górnej 11.1.
Reprezentacyjny bal miasta Karwina 17.1.
Bal MK PZKO w Suchej Górnej 18.1.
Bal Gminny w Olbrachcicach 25.1.
90. urodzinki przedszkola 31.1.
Bal szkolny PSP w Karwinie- Frysztacie 7.2.
Bal Szkolny PSP w Suchej Górnej 7.2.
Balik maskowy PSP w Suchej Górnej 28.2.
Bal Szkolny ZS Delnicka w Romskim Centrum Kultury
w Karwinie 28.2.
Ostatki w MK PZKO Olbrachcice 1.3.
Ostatki w MK PZKO Stonawa 1.3.

2.4. 2014

Lotnicze echa Zaolzia
Nie każdemu uda się zrealizować swe dziecięce marzenia. Życie zazwyczaj weryfikuje je w zasadniczy sposób. Ale spełnieni czują się szczęśliwi.
Pochodzący z Suchej Górnej inż. Tadeusz Wala , as lotnictwa szybowcowego
i konstruktor na pewno do nich należy.
Przyjął on zaproszenie panów z Klubu Chłopa przy MK PZKO w Suchej
Górnej, by opowiedzieć historię swej pasji, a równocześnie, przy okazji porozmawiać ze znajomymi.
Samoloty interesowały go od dzieciństwa. Już jako 14 latek w roku 1946
rozpoczął szkolenia szybowcowe w Błędowicach. Tam wzniósł się po raz
pierwszy na wysokość 50 metrów nad ziemię.
Powojenna myśl techniczna sprzyjała szybownictwu, a zainteresowanie
tym sportem spowodowało, że w okolicy zaczęły powstawać aerokluby. Był
więc aeroklub w Suchej Średniej i w Żywocicach, gdzie powstał również park
lotniczy oraz lotnisko o długości 950 m.
Pan Tadeusz postanowił iść dalej za swoim celem wybierając liceum lotnicze w Bielsku- Białej. Tam spotkał się z pochodzącym z Olbrachcic, a mieszkającym potem w Ligotce Kameralnej Adamem Zientkiem, szybowcowym
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pilotem doświadczalnym, który 40 lat oblatywał prototypy wyprodukowanych w Polsce szybowców.
Wydział mechaniczny Akademii Górniczej w Ostrawie, gdzie kontynuował nasz rozmówca naukę, dał mu tak potrzebną później wiedzę techniczną. Po studiach został skierowany do pracy na kopalni węgla brunatnego w Priewidzy. Siła wyższa pokierowała jego losem … bowiem w 5 minut
od przydzielonego mieszkania znajdowało się … lotnisko. Jak sam mówi,
ten fakt zdecydował, że z Priewidzą związał całe swe życie zawodowe. Pracując zawodowo pod ziemią, cały wolny czas poświęcał podniebnej pasji.
Przez 11 lat był członkiem czechosłowackiej szybowcowej kadry narodowej,
zdobywając w roku 1959 na mistrzostwach we Vrchlabí laur najwyższy. A że
czechosłowaccy lotnicy wyjeżdżali też na zawody do Polski, wspomina udział
w zawodach szybowcowych w Lesznie oraz szkolenia w Porąbce koło Żywca.
Zainteresowanie poskramnianiem przestworzy szło w parze z pasją konstruktorską. Początkowo były to projekty ,,szufladowe”. W roku 1971 powstał pierwszy model jego szybowca WT-1, potem powstawały kolejne- WT-2,
WT-3 …. Najmłodsze dziecko grupy konstruktorów na czele z panem Tadeuszem Walą, samolot WT-9 Dynamic, jest jego największym osiągnięciem.
Po zakończonych sukcesem próbach technicznych i lotniczych ruszyła w roku
2000 w Priewidzy jego produkcja. Dziś Dynamiki latają już na wszystkich
kontynentach świata z wyjątkiem Antarktydy. Sprzedano ich już około 500.
Spełniły się do reszty dziecięce marzenia pana Tadeusza Wali, dając jego
życiu treść i sens do dnia dzisiejszego.
W ramach swego wykładu wspomniał również inż. Wala o polskich lotnikach Żwirce i Wigurze, którzy zginęli w katastrofie lotniczej nad Cierlickiem w roku 1932. W związku z tym wydarzeniem mówił o parametrach ich
samolotu- RWD-6. Wspomnienia dotyczyły również lotnictwa radzieckiego
i niemieckiego w okresie 2. wojny światowej na terenie Suchej Górnej.
28.6.2014

Dzień Dziecka
W remizie strażackiej, przy udziale 60 dzieci i 70 dorosłych odbyło się to
dziecięce , trochę spóźnione świętowanie. Organizatorzy- Kamil i Grażyna
Wróblowie, Marian Pilch, Jan Zyder, Andrzej Mikula, Paweł Tomiczek, panowie
Osuchowski i Kolesar przygotowali masę atrakcji, a m.i. pokaz szermierki historycznej, zabawy z rycerzami, zamek dmuchany... i wiele innych. To, jak również dobrą kuchnię i muzykę chwaliły nie tylko dzieci, ale też ich rodzice.
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30.6.2014

Z życia PZKO
Nasze spotkanie z historią Dolnego Śląska
Cel, który przyświeca jednodniowym wycieczkom naszego Koła od lat
posiada ten sam mianownik.
To poznanie niedalekiej okolicy z dojazdem w granicach 2-3 godzin,
poszerzenie horyzontu poznawczego ze skalą trudności dla zróżnicowanej
wiekowo grupy, ale też przeżycie pożytecznego relaksu w swojskim gronie,
ponownie zasilonym grupką pezetkaowców z Olbrachcic.
Dolny Śląsk, dokąd 31 maja zmierzała tegoroczna wycieczka, spełnił
wszystkie te wymogi.
Historia nie oszczędzała tej ziemi, która od IX wieku kilkakrotnie zmieniała swoją przynależność państwową, będąc kolejno pod panowaniem
Wielkich Moraw, Polski, Czech, Austrii, Prus i Niemiec, by w roku 1945
ponownie znaleźć się w granicach Polski.
Paczków, Otmuchów i Nysa, miasta najmniejszego w Polsce województwa opolskiego, tchną historią. Każde z nich posiada po kilkadziesiąt zabytków zapisanych w rejestrze Instytutu Dziedzictwa Narodowego.
Paczków, to 8- tysięczne miasto nad Nysą Kłodzką otoczone dochowanymi do dnia dzisiejszego murami obronnymi. Zwiedzamy rynek z dominacją
pięknego ratusza, gotycki kościół pw. św. Jana Ewangelisty oraz stojący
poza murami dom kata. Chłoniemy klimat tego spokojnego miasteczka,
spędzając na swój sposób resztę przeznaczonego czasu.
Przejeżdżając do Otmuchowa , mijamy Jezioro Otmuchowskie- zbiornik
retencyjny zbudowany w latach 1928-1933 na Nysie Kłodzkiej. Na zaporze znajduje się czteroturbinowa elektrownia wodna zasilająca sieć energetyczną kraju.
Przyjeżdżamy do Otmuchowa, niewielkiego 5- tysięcznego miasteczka
położonego również nad Nysą Kłodzką. Jego urok podkreśla pagórkowate
położenie. Najważniejsze zabytki znajdują się w zasięgu rynku. To kościół
pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego z cennymi obrazami i freskami.
Jesteśmy urzeczeni wielkością kościoła i jego barokowym wnętrzem. Niedaleko kościoła znajduje się zespół zamkowy, w skład którego wchodzi zamek
biskupi na górującym nad okolicą wzgórzu oraz pałac dolny, dzisiaj budynek Urzędu Miasta i Gminy.W zakłopotanie wprawia nas rynek To miesznina zabytkowych kamienic i bloków mieszkalnych. Po drugiej wojnie światowej rozebrano zburzone na skutek przejścia frontu kamienice, zastępując
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je nowoczesną zabudową. Dzisiaj powiemy- niestety, ale trzeba zrozumieć,
że potrzeby mieszkaniowe tych czasów były najważniejsze.
Nysa, ostatnie miasto na naszym szlaku, jest miastem powiatowym. Ma
45 tysięcy mieszkańców i podobnie bogatą historię. A że pora jest obiadowa,
nasze zwiedzanie poprzedza smaczny obiad w restauraci Madame na rynku. Lokal przeszedł metamorfozę po programie ,,Kuchenne rewolucje” Magdy Gessler, co obwieszcza plakat nad wejściem. Zwiedzanie rozpoczynamy
od kościoła św. Piotra i Pawła za rynkiem. Niestety, nie udało nam się wejść,
bowiem w kościele właśnie przebiega katecheza. Na rynku dominuje bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki. Tu jesteśmy świadkami ceremonii ślubnej.
Siadamy z tyłu i uczestniczymy kilkadziesiąt minut w nabożeństwie. Jeszcze
chciałoby się trochę pobyć, ale zegarek wzywa do autobusu.
Jedziemy w kierunku ostatniego przystanku naszej wycieczki- zamku Moszna. To pałac poniemiecki, posiadający 365 pomieszczeń i 99 wież
i wieżyczek, nazywany też polskim disneylandem. Zwiedzając kilka sal, zaznajamiamy się ze skomplikowaną historią zamku. Większość pomieszczeń
wykorzystywana jest obecnie dla celów komercyjnych. Można tu urządzać
konferencje, spędzić wakacje , skorzystać z oferty odnowy biologicznej, zamówić ucztę weselną. Parter jednego skrzydła zamku zajmuje restauracja,
składająca się z kilku sal.
Czas na powrót do domu. Jedziemy w kierunku Chałupek mijając zadbane wioski opolszczyzny. Jesteśmy usatysfakcjonowani. Oferta była bogata, wycieczka dobrze przemyślana i przygotowana, a w dodatku dopisała
pogoda. Za to wszystko, / pogoda też była zamówiona/, dziękujemy jej kierownikowi , panu Alfredowi Lotterowi.
5.7.2014

Zwycięstwo naszej drużyny w Pucharze Lata
W rozegranych na boisku w Trzyńcu- Kanadzie rozgrywkach pezetkaowskich drużyn piłkarskich zorganizowana przez młodych sportowców
naszego koła drużyna zwyciężyła, pokonując kolejne trzy reprezentacje
innych kół. Smutnym faktem zaś zostaję, że oprócz Kamila Wróbla, który
pojechał z drużyną w charakterze kierownika, nikt z naszego Koła nie zainteresował się rozgrywkami.
PŘÍLOHA č. 39
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9.7.2014

W rocznicę niedożytych 64. urodzin ś.p. Anny Kiszka
By pamięć pozostała
Ostatnia przedwakacyjna próba chóru ,,Sucha”. Pogodna, twórcza
atmosfera, ale też chwila wspomnień i zadumy nad fenomenem śmierci. Dnia 9 lipca obchodziłaby 64. urodziny nasza długoletnia dyrygentka
Anna Kiszka. Nam, jej podopiecznym, nie dokońca pogodzonym z niełaskawym losem, pozostały wspomnienia. Ania zmarła 6 grudnia ubiegłego
roku w szpitalu górniczym w Karwinie.
Ile zamiłowania, zapału i siły woli musi wykrzesać z siebie ktoś, kto
poświęca swój czas wolny dla innych, nie licząc godzin, miesięcy, lat. To
prawdziwy obraz naszej dyrygentki, a równocześnie długoletniej organistki w kościele ewangelickim w Suchej Średniej.
A wszystko rozpoczęło się w latach dziecinnych, kiedy rodzice, pragnąc
zadbać o wszechstronne wykształcenie swych córek, kupili do domu fortepian, a potem i akordeon. Edukacja muzyczna małej Ani, która rozpoczęła się w okresie wczesnoszkolnym, od razu pokazała owoce. Poznali
się na jej talencie nauczyciele, proponując kontynuowanie studium muzycznego w konserwatorium ostrawskim. Ale ona wybrała szkołę ekonomiczną. Może dlatego rekompensatą życia zawodowego spędzonego w
instytucjach administracji państwowej była muzyka. Swój cel społeczny
odnalazła najpierw w kościele w Cierlicku, potem w Suchej Średniej. Jej
działalność ekumeniczną najlepiej scharakteryzują wspomnienia pastora zboru ewangelickiego w Suchej Średniej, Janusza Kożusznika, które
p.t. ,,Skarb w kruchym naczyniu” pokazały się w styczniowym numerze
,,Przyjaciela Ludu”.
Była naszą długoletnią organistką, a pierwsze szlify w tej sztuce zdobywała na organach w kościele ewangelickim w Cierlicku, doskonaląc
następnie swe umiejętności pod okiem znamienitego organisty, kompozytora i dyrygenta Józefa Podoli. Kilkakrotnie opowiadała mi o tym, jak
jej ś.p. Tatuś woził ją do kościoła, a potem czekał przez długie godziny
prób i ćwiczeń, by wieczorem odwieźć z powrotem do domu. Później ona
sama przez lata objeżdża kościoły i kaplice nie tylko naszego Śląska Cieszyńskiego, służąc wraz z różnymi księżmi na rozlicznych nabożeństwach
w naszych parafiach, podczas zwykłych niedzielnych nabożeństw, nieraz
na trzech, czterech miejscach w ciągu dnia, podczas radosnych uroczystości, jubileuszy, Dni Ewangelickich, ale też w smutnych okolicznościach
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pożegnań i pogrzebów naszych zborowników. Akompaniuje do śpiewu
podczas godzin biblijnych, nie tylko w naszej parafii, ale także we wszystkich domach opieki na terenie Hawierzowa, gdzie chwile skupienia nad
Słowem Bożym się odbywają. Upiększa swoją grą organową polskie nabożeństwa ewangelickie w Pradze, prowadząc w pieśniach i liturgii ich
uczestników zgromadzających się przez kilka lat w luterańskim kościele
św. Michała na starówce Nowego Miasta.
Zamiłowanie do muzyki łączyła Ania z przywiązaniem do wartości narodowych. To one zaprowadziły ją w latach dziewięćdziesiątych do chóru
miesznego ,,Sucha”. I tu poznano się na talencie początkowo szeregowej
sopranistki, proponując jej pięcioletnie Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie. Ania przyjmuje propozycję i latem 1998 roku odbywa 1. rok studium. Po powrocie pomaga w prowadzeniu chóru długoletniemu dyrygentowi Otokarowi Matuszkowi, ale równocześnie zaczyna
prowadzić chór w Stonawie. Tę misję pełni do roku 2001, zaś dyrygenturę
chóru ,,Sucha” obejmuje 1 marca 1999 roku. Nowy styl pracy, nowe kontakty i możliwości chóru powodują, że jego baza członkowska rozrasta
się do 40 osób. Zacieśnia się współpraca z chórem,, Harfa” z Bielska- Białej, rozpoczynają kontakty z Chórem Akademii Medycznej w Poznaniu
i Stowarzyszeniem Śpiewaczym ,,Lutnia” we Wieliczce.One powodują, że
chór często koncertuje w Polsce, ale też gości w Suchej zaprzyjaźnione zespoły. Współpraca z chórem ,,Stonawa” owocuje wypromowaniem Hymnu III Tysiąclecia, za wykonanie którego oba zespoły zostały nominowane
w roku 2003 do nagrody ,,Złoty Jestem”. Nową inicjatywą chóru są coroczne spotkania zaolziańskiej braci śpiewaczej p.t. ,,Z pieśnią do naszych
serc” odbywające się w latach 1999- 2006. A tu już rodzi się inna myśl. W
roku 2006 zarząd MK zobowiązał chór ,,Sucha” do przygotowania programu na ,,Świniobicie”. Program według scenariusza dyrygentki Ani i Władysława Dźwigonia przeszedł wszelkie oczekiwania. Zespół kabaretowy
chóru ,,Sucha”, bo taką przyjął nazwę, w krótkim czasie zdobył rozgłos
i zaczął być zapraszany do innych kół. Do dziś ma na koncie ponad 40
występów. Rozwój twórczy chóru najlepiej scharakteryzują liczby.Od roku
1999 zespół spotkał się 646 razy na próbach oraz zaliczył 156 występów.
Zbliża się rok 2013. Trwają przygotowania do jubileuszu 100- lecia zorganizowanego śpiewactwa w Suchej Górnej. Ania rzuca się w wir pracy.
Wszystkiego chce dopilnować, we wszystkim uczestniczyć.Odbił się szerokim echem w terenie ten Jubileusz, będący w znaczącej części Ani zasługą.
Nie przypuszczamy, że to już jej pożegnanie. A potem kolejne miesiące
nadziei i nieodwracalna prawda.
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Śpiewamy dalej, by nie zaprzepaścić dorobku naszych poprzedników
i naszej dyrygentki. Dziękujemy nowemu dyrygentowi, panu Tomaszowi
Piwce, że pod fachowym okiem możemy kontynuować. I wierzymy, że Ania
zadowolona uśmiecha się do nas z muzycznego nieba. My zaś przynajmniej w krótkich słowach reasumujemy jej dorobek. By pamięć pozostała.
PŘÍLOHA č. 40

23.-30.7.2014

,,Suszanie” w Rzeszowie
Cały lipiec stał pod znakiem XVI Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołow Folklorystycznych w Rzeszowie. Najpierw były próby i zgrupowania wraz ze 4 byłymi tancerzami, którzy wyrazili chęć pojechania z zespołem. Do Rzeszowa pojechało 15 zespołowych par tanecznych, 4- osobowa kapela oraz kierownictwo w osobach B. i J. Mračnowie oraz Marian
Pilch. W Rzeszowie czekało zespół kilka występów dostosowanych długością do życzenia organizatorów. A były to: występ na rzeszowskim rynku, na Jarmarku Błażejowskim, na koncercie ,, Folklor Narodów Świata”,
na ,,Koncercie Galowym”. Dalej zespół brał udział we wszystkich wspólnych choreografiach do obu koncertów, zatańczył też specjalnie, ku uczczeniu pamięci zmarłego kompozytora Juliana Kilara, przygotowanego
poloneza z ,,Pana Tadeusza” w towarzystwie kilku innych zespołów. Próba
ujęcia zespołowych wrażeń została zapisana na filmie, ale prawdą zostaje,
że żaden zapis nie zdoła wyrazić odczuć związanych z tym festiwalem.
Rzeszów po prostu trzeba przeżyć.
Příloha č. 9

6.8.2014

,,Sucha” w Żywocicach
W podniosłej atmosferze przebiegały 6 sierpnia uroczystości wspomnieniowe upamiętniające 70. rocznicę tragedii żywocickiej. Nasz chór razem
z chórem stonawskim został poproszony o oprawę muzyczną.
Sam występ poprzedziły wspólne próby w Domu PZKO w Stonawie,
które pokazały dobre wokalne możliwości obydwu zespołów. Przygotowa169

liśmy kilka wspólnych pieśni. Kiedy organizatorzy żywocickich obchodów
poprosili nas o odśpiewanie części repertuaru w trakcie zrzeszania się publiczności, mieliśmy obawy, czy ktoś nas będzie słuchał. Ale było całkiem
inaczej. Publiczność była długo przed oficjalnym rozpoczęciem na miejscu i słuchała nas w skupieniu. Już w trakcie występu, ale też po nim
usłyszeliśmy kilka pozytywnych opinii. Był to nasz drugi występ z panem
Tomaszem Piwko. Delegacja naszego Koła w osobach B. Zyder, E. Rychlik
i B. Faja złożyła pod pomnikiem kwiaty.

15.-17.8.2014

XXIV MFF ,,Šumperk 2014”
Na tym festiwalu ,,Suszanie „ przedstawili się cztery razy. Najpierw to była
tzw. ,,roztańczona ulica”, gdzie zespół w sześciu różnych częściach miasta dawał 5- minutowe pokazy. W sobotniej głównej części festiwalowego programu
zatańczył ,,Od Skrzeczónia cesta dłógo” i kolejne trzy tańce, a po mszy niedzielnej wziął udział w programie ,,Veselá je dědina”. W programie końcowym
zatańczyli ,,Suszanie” jeszcze dwie wiązanki tańców cieszyńskich
18.9.2014

,, Wykopki”

Obecnie odbywają się w cyklu dwuletnim, na zmianę z ,,Fedrowaniem z Folklorym”. Są imprezą międzygeneracyjną, a jej przesłaniem jest
pielęgnowanie tradycji. W tym roku na ludowo przedstawiły się przedszkolaki, dziatwa szkolna, która do tańca poprosiła rodziców i dziadków
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oraz gość programu- zespół ,,Ziemia Beskidzka”, który strojami i wykonaniem zachwycił publicznośc.
Osobna wzmianka należy się
,,Chórkowi”,
który wraz z kapelą ,,Šmykna” nie tylko włączył się do programu, ale
przy okazji dokonał chrztu swej drugiej płyty. Znalazło się na niej 26
mniej znanych piosenek, bo przesłaniem ,,Chórku” jest właśnie odkrywanie zapomnianego. Doboru piosenek dokonała kierowniczka zespołu Barbara Weiser, opracowaniem muzycznym zajął się Jiří Macháč, a reżyserem nagrania był František Mixa. Płyta powstała dzięki wsparciu fundacji
CEZ, wobec czego jej chrztu dokonał dyrektor CEZ Energo Michał Rzyman.
Całość programu prowadziła Jolanta Bałon, która specjalnie z tej okazji
przyjechała z Pragi !!!
Na Wykopkach można było nie tylko wzmocnić się duchowo, ale wygrać
też wartościową nagrodę czy skosztować śląskiej kuchni autorstwa pań
z Klubu Kobiet.
Příloha č. 56, 20

21.9.2014

Chór ,,Sucha” w Cieszynie na uroczystości 100- lecia wymarszu
Legionu Śląskiego
Dokładnie przed stu laty, 21 września 1914 roku w Parku Adama Sikory mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego pożegnali grupę ponad 400 ochotników, żołnierzy Legionu Śląskiego, którzy w miejscu zgrupowania w Mszanie Dolnej zostali włączeni do 1. batalionu 3. pułku piechoty II Brygady
Legionów Polskich walczących o niepodległość Polski. Tamto wydarzenie
uczczono odsłonięciem w Parku Sikory tablicy pamiątkowej.Uczestnicy
uroczystości z czeskiej strony przeszli pod wzgórze zamkowe. Tam w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej delegacje, ale i osoby prywatne złożyli pod Pomnikiem
Legionistów kwiaty. Zabrzmiał Apel Poległych i ,,Rota” w wykonaniu orkiestry i chórów, głos zabrali przedstawiciele reprezentyjący miasto i organizacje. Połączone chóry, a w tym nasz chór ,,Sucha” ze wzgórza zamkowego dały koncert pieśni legionowych. Śpiewali wszyscy- my, poproszeni
o wykonanie programu i uczestnicy uroczystości. Było to prawdziwe, dostojne uczczenie pamiątki legionistów.
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8.11.2014

,,Mała Czarna”- czyli Z ,,Suszanami” przez świat
Kiedy mija festiwalowe lato znamionujące dla ,,Suszan” życie na walizkach, czas pomyśleć o rodzimej publiczności. Poszerzająca się ciągle rzesza byłych tancerzy, ale i liczne grono sympatyków nie mogą pominąć okazji wpisanej co dwa lata w kalendarz wydarzeń zespołu. To ,,Mała Czarna”,
impreza, która wbrew swej nazwie i skromnym początkom przerodziła się
w wielkie suszańskie święto. Dobrze, że sala Domu Robotniczego przed czasem nabrała szerszych rozmiarów, bo tylko taka mogła w sobotę 8 listopada
pomieścić wszystkich zainteresowanych tą ,,małą” z nazwy imprezą.
Młodość ma swoje prawa.Wierni tradycji, podtrzymujący i prezentujący
na co dzień folklor polski, cieszyński, laski, ale też słowacki ,,Suszanie” tym
razem dają ujście fantazji.
Izabela Firla, była tancerka zespołu, zagaja imprezę, zapowiadając jej
przebieg. Nie opadły jeszcze emocje związane z pobytem ,,Suszan” na XVI
Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie
i zespół chce się z nami podzielić wrażeniami. Na wielkim ekranie zasłaniającym scenę pojawia się film dokumentujący próby, przejmujące występy,
ale też wesołe życie festiwalowe.
Konferansjerka Justyna Jeżowicz zapowiadając każdy taniec zaznajamia nas z kulturą i zwyczajami poszczególnych krajów. Wrażenia słuchowe
umacnia wizualizacja na ekranie. Pojawiają się ujęcia strojów i krajobrazy.
Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Rosji, gdzie popularność zdobył
dziewczęcy taniec ,,prachodka” czyli przechadzka. To właściwie obrazek
sceniczny, w którym dziewczęta popisują się swymi umiejętnościami tanecznymi przed sobą i towarzyszącym im akordeonistą. Stamtąd ruszamy
do krajów arabskich i obserwujemy taniec poganiaczy wielbłądów halidżi.
Na chwilę zatrzymujemy się w Bawarii, by pooglądać dirndle, a potem walczyk i polkę w wykonaniu alpejskich góralek i górali. W Chinach dowiadujemy się o tańcu smoka i uczestniczymy w tańcu z lampionami. Kolejny postój zaliczamy w Polinezji, gdzie ponętne miejscowe dziewczęta, ale i chłopcy
wykonują taniec hula. Wracamy do Europy, by dowiedzieć się, jak szkoccy
górale w narodowych kiltach wykonują highland dance, a potem zmierzamy do Japonii na spotkanie z gejszami w kimonach. Taniec meksykański jarabe tapatio, w którym głównym atrybutem stroju jest sombrero i hinduska
bhangra kończą bogatą ofertę programową.
Pytania nasuwają się same. Kiedy zespół dał radę przygotować
i wyćwiczyć tyle pozycji tanecznych? Jak skompletował tak bogate i różno172

rodne stroje? Gdzieś skromnie, z zaplecza kierowniczka zespołu Barbara
Mračna kontroluje całokształt. To przede wszystkim ona, ale też wspomagający ją w choreografii Janina Rzyman i Jan Mračna znają rozmiar poświęconego czasu. Mogą być w pełni zadowoleni i odpocząć na chwilę. Bo oto
,,Suszanie” prezentują kilka punktów programu przygotowanych bez ich
udziału. Precyzyjny taniec irlandzki, taniec brazylijski, taniec panów w
ręcznikach symulujący męską higienę poranną oraz duet saksofonowo-organkowy zbierają zasłużone brawa.
Na stoliku pod sceną znajduje się kilkadziesiąt różnych przedmiotów.
Jest rzeźba górnika, statuetka dziewczyny w stroju ludowym, gliniany kogucik, dzbanek ceramiczny, serce z piernika...To oferta domu aukcyjnego,
którym zarządza Grażyna Siwek. Uderzeniem tłuczka oznajmia ona rozpoczęcie aukcji przedmiotów przywiezionych z zespołowych wojaży. Wszystkie
w niedługim czasie i za wcale nie ludowe ceny znajdują nabywców. To przecież przyjemnie po wielu latach stać się posiadaczem przedmiotu związanego z zespołem, a równocześnie wspomóc finansowo jego działalność.
Spotkanie z ,,Suszanami„ nie może odbyć się bez zabawy tanecznej. Ruszają do tańca wszyscy, a pan Jan Młynek, DJ tego wieczoru, umiejętnie
łączy muzykę wszystkich generacji. Spotkanie kończy się nad ranem spełniając wszystkie zamierzenia jego kierowników organizacyjnych- Lucyny
Zotyka i Mariana Pilcha oraz kierownika technicznego Romana Mračny.
Zaś zespół bynajmniej nie spocznie po tym sukcesie na laurach, ponieważ
czeka go przygotowanie programu balowego, gdzie przynajmniej częściowo
pragnie wykorzystać przygotowane na ,,Małą Czarną” tańce.
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22.11.2014

Promocja albumu ,,Strój cieszyński”
Liderzy zespołu Golec Orkiestra Łukasz i Paweł Golcowie założyli Fundację Braci Golec, której celem jest propagacja kultury ludowej, a także
pomoc materialna muzycznie uzdolnionej młodzieży zrzeszonej w Ogniskach Tworczości Artystycznej. Są też inicjatorami i sponsorami albumów
dotyczących różnych regionów i strojów z nimi związanych. Album ,,Strój
cieszyński” jest piątym przez nich wydanym albumem prezentującym regionalny strój ludowy. Jak się stało, że jego promocja odbyła się właśnie
w Suchej? Otóż w sesji zdjęciowej do albumu brali również udział tancerze
z ,,Suszan”, a w efekcie w albumie znajduje się 6 ich zdjęć. Spotkanie odbyło się w świetlicy przy udziale 50 osób. Golcowie zaprezentowali dwa filmy. Jeden pokazywał, jak powstawał katalog, drugi był informacją o ich
fundacji. Z niej dowiedzieliśmy się, że wspierają finansowo 160 dzieci w
szkołach muzycznych. Katalog można było zakupić.
23.11.2014

Po 4. Turnieju Tenisa Stołowego w Suchej Górnej
Rekordowy udział zanotowali organizatorzy 4. Górnosuskiego Turnieju
Tenisa Stołowego, który odbył się w ostatnią niedzielę w miejscowej hali sportowej, bowiem na starcie zjawiło się aż 43 zawodników. Oprócz miejscowych
zapaleńców małej piłeczki, przybyli oni z Hawierzowa, Błędowic, Karwiny, Olbrachcic, Cierlicka, Cieszyna, Mistrzowic, Orłowej- Lutyni i Vlčovic.
Wzrastająca z roku na rok popularyzacja turnieju ma swoje uzasadnienie
w kilku punktach. Górnosuska hala sportowa proponuje bardzo dobre warunki, turniej przebiega sprawnie, bez przestojów, kategorie dostosowane
są do wieku i płci, zwycięzcy otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe, nie
brakuje też drobnego poczęstunku. A wszystko to odbywa się pod bacznym
okiem kierownika i pomysłodawcy zawodów, Marka Kriša. Motywujący jest
również wzrastający udział młodzieży szkolnej, bowiem w tym roku przybyło ich 18. Rozgrywki w sześciu kategoriach , których sędzią głównym był
Bohdan Firla, wyłoniły wczesnym popołudniem następujących zwycięzców:
Dziewczyny:
1.Barbara Fierla /Cz.Cieszyn/, 2. Karolina Żyla /Sucha
Górna/, 3. Anna Fierla /Cz.Cieszyn/
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Chłopcy:
1.Zdeněk Jáchym /Vlčovice/, 2. Andrzej Wacławik
/Mistrzowice/, 3. Filip Kux /Sucha Górna/
Panie:
1. Marcela Krauzovičová /Olbrachcice/, 2. Janina Kufa
/Sucha Górna/, 3. Barbara Toman /Sucha Górna/
Panowie r. 1955-1966
1. Stanisław Jastrzębski /Błędowice/, 2. Stanisław
Monczka /Orłowa- Lutynia/, 3. Bohdan Firla /Sucha
Górna/
Panowie r. 1967-1973
1. Marek Kriš /Sucha Górna/, 2. Adam Molinek
/Hawierzów/, 3. Richard Petřivalský /Sucha Górna/
Panowie r. 1975-2001
1. Zdenek Jáchym /Vlčovice/, 2. Petr Kastner
/Hawierzów/, 3. Radim Hyvnar /Vlčovice/

Zwycięzcą absolutnym został Pert Kastner.
Organizator, MK PZKO w Suchej Górnej, dziękuje miejscowemu urzędowi gminnemu za wspracie finansowe imprezy, jak również za ulgowe
wypożyczenie hali sportowej. Dziękuje również miejscowej szkole czeskiej
za udostępnienie stołów do gry. Motywacją dla zainteresowanych niechaj
będzie wiadomość, że 5. edycja turnieju odbędzie się za rok.

Příloha č. 60
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30.11.2014

Andrzejkowe wróżby z udziałem młodzieży szkolnej
Wciągnięcie młodzieży w pracę PZKO jest inwestcją na kolejne lata.
A że próba zangażowania jej po opuszczeniu podstawówki nie zawsze
się udaje, postanowiła grupa młodszych członków Koła na czele z Janem
Zydrem zainteresować całą młodzież wyższego stopnia wskrzeszeniem tradycji słowiańskich Andrzejek. Młodzieży w świetlicy Domu PZKO zjawiło
się sporo, wróżby zainteresowały ją do tego stopnia, że nawet po 22.oo nie
chciała opuścić lokalu. W organizacji pomogli też nauczyciele.

20.12.2014

Koncert Świąteczny w Trisii
Był to piękny koncert z udziałem większości folklorystycznych zespołów
zaolziańskich. Na tle stajenki z Nowonarodzonym przewijały się szopki,
tańce , obrazki sceniczne, a wszystko dokumentowało, że Zaolzie potrafi
wykrzesać tyle pomysłów i energii, że nie powstydziłyby się takiego dorobku profesjonalne zespoły. Nasi ,,Suszanie” zatańczyli również, zaś wyjątkowego przyjęcia przez publikę doznali aniołek i trzech pasterzy w wykonaniu Dominiki Wróbel, Mariana Pilcha, Jakuba Tomana i Mariana Bury
w scence ,,Opowiadanie o przygodzie pasterzy betlejemskich i o narodzeniu Dzieciątka”. Tekst, piosenki, ale i precyzyjne wykonanie publicznośc
nagrodziła nie kończącymi się brawami. W westibulu ,,Suszanie” ustawili
stoisko, gdzie oferowali przygotowane przez ich mamy i babcie wypieki
oraz coś na rozgrzewkę.
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Akce pořádané MS PZKO v Horní Suché v roce 2014
12.1.2014 		
18.1.2014 		
8.3.2014 			
15.3.2014			
24.5.2014 		

Členská schůze MS PZKO
Ples PZKO
MDŽ PZKO
Bal Bajkowy – organizátor Klub Mladých.
Setkání absolventů polské školy v Dělnickém domě

			 PŘÍLOHA č.23

31.5.2014			 Zájezd do Paczkowa, Otmuchowa, Nysy a Moszny (Polsko).
Organizátor p. Alfred Lotter.
20. až 22.6.2014 Chórek společně se Šmykňou absolvoval nahrávku nového
		
CD (W tej naszej dziedzinie) v českém rozhlase v Ostravě.
28.6.2014 		 Den Dětí u požární zbrojnice.
5.7.2014 			 Mistrovství minifotbalu PZKO v Dolní Lešní – družstvo MS
PZKO získalo první místo.
18.10.2014 Wykopki w Dělnickém Domě. Prezentacc nového CD souboru
Chórek.
8.11.2014			 „Mała Czarna” v Dělnickém domě. Pořádal taneční soubor
SUSZANIE.
22.11.2014 Prezentace publikace Strój cieszyński – Těšínský kroj, který
vydala Nadace bratří Golců (Fundacja Braci Golec).
23.11.2014 Turnaj ve stolním tenise ve sportovní hale.
28.11.2014 ANDRZEJKI – akce pro školní mládež.
Další přílohy: č. 45

Akce pořádané jednotlivými soubory:
26.1.2014 		 Vystoupení pěveckého sboru SUCHA v místním katolickém
kostele.
5.2.2014 			 Turnaj w bowlingu - pořádal KLUB CHŁOPA.
15.2.2014 		 Vystoupení KABARETU pěveckého sboru SUCHA na Plese
Beskidu Śląskiego v Č. Těšíně.
21.2.2014 		 Zájedz do piwowaru RADAS ve Střitěži - pořádal KLUB CHŁOPA.
2.4.2014 			 Přednáška o historii letectví v Horní Suché (větroně). Přednášel Ing. Tadeusz Wala).
11.6.2014 		 Zájez da Ochidzitą (Polsko) - pořádal KLUB CHŁOPA.
6.8.2014 			 Vystoupení pěveckého sboru SUCHA na pietním aktu v Životicích.
21.9.2014 		 Vystoupení pěveckého sboru SUCHA v Cieszynie na vzpomínkové slavnosti 100. výročí Slezských legionů.
5.11.2014 		 Turnaj w bowlingu - pořádal KLUB CHŁOPA.
16.12.2014		 Vystoupení pěveckého sboru SUCHA na na Svátečním koncertě szkoly.
Další fotky z akcí - fotogalerie na DVD
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Kroužek krojovaných horníků Dolu František
Bowlingové klání
Kroužek krojovaných horníků Dolu František po dlouhých letech spolupráce na různých akcích a vzájemných návštěvách plesů, „grilovaček“, smažení
vaječin a řezbářských plenérů vyzval Klub hornických důchodců Dolu František na pomyslné bitevní pole v bowlingu. Klání se uskutečnilo dne 31.05.2014
v Bowling centru Horní Suchá. Jednalo se o první společnou sportovní akci
v dějinách samostatnosti Kroužku krojovaných horníků. V minulosti, přesněji do roku 2011, byl KKH totiž součástí Klubu hornických důchodců.

Paní Věra Brandýsová, členka KKH DF

Člen KKH DF pan Hladký a předseda KHD DF pan R. Konopka
Další – fotogalerie na DVD
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Zahradní slavnost
V sobotu 5. července se konala v areálu hasičské zbrojnice ZAHRADNÍ
SLAVNOST Kroužku krojovaných horníků Dolu František. Koláče, zákusky, grilované klobásy lákavě voněly, hodně zájemců bylo také u stánku,
kde přátelé z Bukovce nabízeli bramboráky se škvarkama. Mezi hosty byli
i krojovaní havíři z Polska. I když počasí bylo vrtkavé a na chvíli i pršelo,
program byl pestrý a nálada výborná.

U pokladny v areálu hasičské zbrojnice

V areálu hasičské zbrojnice – členové
KKH DF a hosté z Polska

Polští hosté a pan E. Brzóza ( uprostřed)

Po krátkém dešti se tančilo
PŘÍLOHA č. 44
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Činnost KKH DF v roce 2014
KKH DF v letošním roce se účastnil těchto akcí:
• V měsíci lednu a únoru navštívil zábavné akce a plesy partnerských
organizací, jimiž jsou KKH Stonava, Gabriela, Barbora, Čs.armáda,
Rozkvět Sedliště.
• V měsíci březnu kroužek uspořádalpro své členky MDŽ.
• V květnu se členové kroužku účastnili pietního aktu u příležitosti osvobození obce Horní Suchá, který se konal v Parku hrdinů.
• V měsíci květnu se členové rovněž sešli při tradičním smažení vaječiny.
• V červenci pořádal kroužek v areálu hasičské zbrojnice “Zahradní slavnost” a přijal pozvání na zahradní slavnosti ostatních spolků.
• Členové se jako diváci účastnili Mistroství republiky v mažoretkovém
sportu.
• V srpnu přijal KKH pozvání na Cisárskou vizitaci baníctva v Banské
Bystrici, dále se účastnil setkání hornických měst a obcí Slovenska
v Kremnici. Rovněž se tradičně zúčastnil regionálního přeboru v ručním kosení louky v Bukovci.
• V září se účastnili členové vinobraní v Pezinku a 18. setkání hornických
a hutnických měst a obcí České republiky v Českém Krumlově.
• V říjnu uspořádali bowlingový turnaj o pohár KKH František a autobusový zájezd do Vizovic. Účastnilise koordinačního výboru všech spolků
působících v regionu.
• V prosinci koužek přijal pozvání partnerských spolků na oslavy svaté
Barbory, patronky havířů, a navštívil družební spolek v Polsku.
• KKH DF se účastní společenských akcí pořádaných KHD DF:
• KKH DF se schází každý měsíc v prostorách Klubu přátel Hornickéh
muzea v Havířově.

Svaz postižených civilizačními chorobami
Od roku 1986 vede hornosušský svaz paní Jindrová. Letos má svaz
40 členů.
Během roku byly kromě pravidelných schůzek konány dvě větší akce
- v červnu SMAŽENÍ VAJEČINY a 30. srpna VÍKEND SE SPORTEM.
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Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá
ZOČSV Horní Suchá slaví letos 80 let svého trvání.
K této příležitosti byl vydán almanach, který seznamuje s historií včelařství obecně, se založením včelařského spolku v Horní Suché, s významem medu pro lidský organismus a předkládá i několik „medových“ receptů. Na almanachu spolupracovali pan Vojtěch Řepa – jednatel spolku
a Ing. Marek Fircyk – pravnuk zakladatele včelařského spolku v Horní
Suché. První zmínka právně doložená o včelařích na území Horní Suché
pochází z roku 1899 a je spjata se jménem Josefa Pazdiory, jehož pozůstalost mimo jiné obsahovala 25 klátových úlů obsazených včelstvy.
Spolek vzniká na Všeobecném shromáždění zájmových spolků v roce
1934 a sdružuje včelaře z Horní, Prostřední a Dolní Suché.
Letos, k svému 80. výročí, má 31 členů. Jako cíl si včelaři vytkli změnit
genetický kód včel a dosáhnout ušlechtilé včelstvo, které není rojivé, agresivní a má dostatečnou snůšku.
Při této příležitosti uspořádala organizace dne 25.4. v sále Dělnického
domu přednášku „PROSPĚŠNOST VČELÍCH PRODUKTŮ NA ČLOVĚKA“.

Přednáška MUDr. J.Hajduškové o významu chovu včel byla velmi fundovaná, neboť MUDr. Hajdušková se sama včelařství věnuje. Léčebný vliv
medu u různých onemocnění podložila i lékařskými poznatky. Během přestávek si mohli posluchači prohlédnout výstavku knih o včelařství, včelařských pomůcek, dokonce i úly. Zájemci si mohli koupit produkty vyrobené
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z medu a vyzkoušet vzorky medu místních včelařů a ty pak vyhodnotit.
Začínající včelaři měli pak možnost se zeptat na vše, co je zajímalo.

Přednáška MUDr. J. Hajduškové

Anonymní anketa o nejchutnější med

Odborné debaty o přestávce
Další – fotogalerie na DVD
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Základní organizace chovatelů poštovních holubů
Zájmové sdružení chovatelů poštovních holubů se během roku soustředilo na závody a výstavy. V hlavní sezóně organizace absolvovala 14 závodů na krátkých a středních tratích. Nasazeno bylo celkem 2612 holubů
a zúčastnilo se 11 členů.
Vyvrcholením sezóny jsou závody na dlouhých tratích. Celkem osmi soutěží se zúčastnilo šest členů. Vítězem byla dvojice chovatelů Turský – Gajan.
Od srpna začínají závody mladých holubů. V sedmi závodech bylo nasazeno celkem 885 holubů a zúčastnilo se 10 chovatelů. Majitelem vítězných
mladých holubů byl pan Oldřich Bujas. Na podzim byli členové účastníky
oblastní výstavy v Těrlicku. V letošním roce měla organizace 13 členů.

Základní organizace českého zahrádkářského svazu č. 16
V květnu 2014 se uskutečnil tematický zájezd „Katowice a okolí - okrasné zahrady“. Zúčastnilo se ho 49 zahrádkářů a jejich příznivců. Cílem bylo
čerpání nových zkušeností a poznatků od polských dzialkowcow v Katowicach a návštěva jejich okrasných zahrad.
V září a říjnu se členové ZO ČZS zúčastnili tří výstav - okresní výstavy "Zahrada 2014" a krajské výstavy "Život na zahradě", které proběhly
v září 2014 v areálu zahrádkářů Územní rady Karviná a na Černé Louce
v Ostravě a výstavy pod názvem "Hortikomplex", která se konala v měsíci
říjnu 2014 na výstavišti v Olomouci.
Všech tří výstav se ZO ČZS č.16 Horní Suchá zúčastnila.
V měsíci listopadu se konala „Expozice ZO ČZS č.16 Horní Suchá“ Ukázka dovednosti zahrádkářů, občanů-příznivců a dětí mateřských a základních škol. Výroční členská schůze se konala v prosinci 2014.

Ženský pěvecký sbor Šárka
Sbor vystupuje pod vedením dirigentky paní Dagmar Heroutové, v současné době má 21 členek, sbor doprovází kytarista pan Jaroslav Holeš.
V roce 2014 se Ženský pěvecký sbor Šárka účastnil těchto vystoupení:
V neděli 5. ledna vystoupil ještě v rámci vánočních koncertů v petřvaldském kostele sv. Jindřicha.
V sobotu 22. března se účastnil sbor koncertu v polské Syrinii.
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Ve středu 16. dubna zpíval pro klienty v Lázních Darkov.
V sobotu 3. května se sbor účastnil a zpíval na pietní akci kladení věnců v Parku hrdinů, která připomíná osvobození Horní Suché od německých okupantů.
V úterý 6. května vystoupil s programem ke Dni matek v LDN v Radvancích a 7. května v Penzionu pro seniory v Havířově Šumbarku.
V sobotu 4. října uváděl vernisáž ostravské soukromé Střední umělecké školy AVE ART v KDLJ v Havířově.
V úterý 9. prosince zpíval na setkání kardiaků v Dělnickém domě
v Horní Suché.
V rámci vánočních koncertů vystoupil sbor ve čtvrtek 11. prosince
v kostele sv. Josefa v Horní Suché, v neděli 14. prosince v evangelickém
kostele v Bludovicích a v sobotu 20. prosince v kostele Dona Bosca v Havířově Šumbarku. Na vánočních koncertech se sborem Šárka tradičně vystupují žáci a jejich učitelé ze ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně a ZUŠ Leoše
Janáčka v Havířově. V říjnu se jako příprava před vánočními koncerty
konalo v Řece dvoudenní soustředění.
Sbor Šárka na svých vystoupeních reprezentuje Horní Suchou.

Členky sboru Šárka na besedě k osvobození Horní Suché v Dělnickém domě

Předvánoční koncert v kostele sv. Josefa v Horní Suché
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Sbor dobrovolných hasičů
Hornosušská věž 2014
V sobotu 26.července v 10,00 hod. byla odstartována soutěž Hornosušská věž – memoriál Rudolfa Moldrzyka, která je zařazena do prestižního
seriálu vytrvalostních závodů o „Pohár ředitele Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje“ v disciplinách TFA (Toughest Firefighter
Alive znamená v překladu „Nejtvrdší hasič přežije“).
Cílem jednotlivce je splnit všechny úkoly, které jsou součástí jednotlivých
disciplín, předepsaným způsobem, v předepsaném pořadí a co nejrychleji. Disciplíny soutěže jsou prováděny plynule, bez přestávky a čas se měří
od startu první disciplíny do ukončení poslední disciplíny.
Soutěžící museli splnit tyto úkoly: roztáhnout a smotat dva kusy hadic
B, překonat bariéru, vystoupit na lešení a vytáhnout závaží, hammerbox
( údery kladivem), odtáhnout figurínu (velikostí a váhy člověka), prolézt
tunelem a vyběhnout cca 400 schodů do skipové věže.
Soutěž se konala již počtvrté a zúčastnily se jí tyto sbory: JSDH Petřvald,
JSDH Starý Jičín, HZS MSK Karviná, JSDH Vranova Lhota, JSDH Orličky,
JSDH Lubina Drnholec, SDH Frenštát pod Radhoštěm, SDH Příbor, HZS
MSK Ostrava Přívoz, JSDH Salaš, HZS MSK ÚO Frýdek Místek, SDH Strahovice, JSDH Karviná Ráj, HZS Zlínský kraj, JSDH Bohuslavice, SDH Brno
Židenice, HZS Ostrava – Zábřeh, Jsdh JSDH JMK Líšeň, JSDH Ostrava Stará Bělá, HZS ZLK ÚO Vsetín, SDH Závada, HSK – DEZA Valašské Meziříčí.
V úplné hasičské výzbroji a s plným nasazením bojovali soutěžící o co
nejlepší umístění. Vyhlášení výsledků se konalo v areálu hasičské zbrojnice.

Poslední přípravy před zahájením
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Poslední pokyny soutěžícím

Na konci sil

Výsledková tabule skupiny "A"

1.

Start.
číslo:
4:48:50
33

2.

4:48:51

26

Jan Haderka

HZS Zlínského kraje

A

3.

4:56:77

19

Martin Štábl

JSDH Vranova Lhota

A

4.

5:12:25

4

Jiří Štábl

JSDH Vranova Lhota

A

5.

5:14:08

14

František Betlach

JSDH Orličky

A

6.

5:24:78

3

Filip Kiss

HZS MSK Karviná

A

7.

5:33:19

24

Tomáš Falta

JSDH Orličky

A

8.

5:49:19

8

Martin Turek

SDH Frenštát pod Radhoštěm

A

9.

5:51:25

23

Robert Machárek

SDH Strahovice

A

10.

6:00:53

2

Tomáš Pospěch

JSDH Starý Jičín

A

Umístění:

Čas:

Jméno:

Organizace:

Kategorie:

Vít Malenovský

HZS JMK - Líšeň

A
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11.

6:00:57

10

Petr Boček

HZS MSK Ostrava Přívoz

A

12.

6:03:22

29

David Pašek

JSDH Bohuslavice

A

13.

6:04:01

15

David Pospěch

SDH Strahovice

A

14.

6:17:43

35

Petr Pačes

JSDH Ostrava Stará Bělá

A

15.

6:21:22

9

Jan Sláma

SDH Příbor

A

16.

6:28:63

11

Michal Janovač

JSDH Salaš

A

17.

6:33:25

5

Michal Hock

JSDH Orličky

A

18.

6:36:60

34

Michal Kinc

SDH Brno Židenice

A

19.

6:40:31

30

Adam Janočko

SDH Brno Židenice

A

20.

6:48:46

20

Michal Falta

JSDH Orličky

A

21.

6:52:35

6

Radek Šmigura

JSDH Lubina Drnholec

A

22.

6:55:15

37

David Zajíček

JSDH Bohuslavice

A

23.

7:05:34

16

Daniel Chromečka

SDH Příbor

A

24.

7:06:41

17

Michal Morav

SDH Ostrava Heřmanice

A

25.

7:16:32

13

Michal Fišer

HZS MSK ÚO Frýdek Místek

A

26.

7:29:04

38

Jinřich Wojcik

SDH Závada

A

27.

7:36:60

21

Jiří Pitel

SDH Příbor

A

28.

11:08:18

18

Miroslav Orság

JSDH Karviná Ráj

A

29.

nedokončil

25

Jakub Hladoník

JSDH Karviná Ráj

A

-

nepřijel

7

Radek Pastor

SDH Karviná Hranice

A

-

nepřijel

12

Václav Janů

JSDH Babice

A

-

nepřijel

27

Vincenc Žáček

SDH Havířov Město

A

-

nepřijel

28

Jakub Žídek

SDH Horní Žukov

A

Výsledková tabule skupiny "B"
Jméno:

Organizace:

Kategorie:

4:49:13

Start.
číslo:
39

Josef Palát

HSK-Deza Val.Meziříčí

B

2.

4:52:57

31

Roman Viej

HZS MSK Ostrava Zábřeh

B

3.

5:13:69

36

Martin Hruška

HZS ZLK ÚO Vsetín

B

4.

5:39:40

32

Josef Frýdl

HZS ZLK

B

5.

7:49:92

1

Ondřej Fabián

JSDH Petřvald

B

6.

7:58:49

22

Adam Ryš

JSDH Bohuslavice

B

Umístění:

Čas:

1.

PŘÍLOHA č. 43, 49
Další – fotogalerie na DVD
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Letní hasičská slavnost
V sobotu 30. srpna v 15,00 hod. začala v parku pod „červenou školou“
Letní hasičská slavnost. V první části programu proběhla soutěž v požárním útoku, které se účastnila družstva žen a mužů. Soutěžící ženy reprezentovaly Horní Suchou, Albrechtice, ČT Mosty, Mistřovice, Chotěbuz,
družstva mužů Dolní Lutyni, Český Těšín Mosty, Mistřovice, Stonavu,
Marklovice a Horní Suchou. V kategorii žen vybojovaly první místo Albrechtice, Horní Suchá obsadila čtvrté místo. V kategorii mužů byla první
Karviná Louky, Horní Suchá se umístila jako pátá.
Druhá část programu už probíhala v areálu hasičské zbrojnice, kde
bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení a k dobré náladě a tanci hrála hudební skupina Smolaři.

Ze soutěže
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Činnost výjezdové jednotky SDH Horní Suchá a sportovních družstev
V letošním roce jednotka zasahovala u mimořádných událostí celkem
třináctkrát. K požárům vyjížděla pětkrát, na technickou pomoc vyjela
pětkrát, ostatní pomoc dvakrát, jeden planý poplach a jedno námětové
cvičení. Cisternové vozidlo CAS-24 Renault Midlum ujelo k mimořádným
událostem celkem 324 km a přečerpalo 25 000 litrů vody.
V průběhu celého roku bylo odpracováno celkem 27 hodin na údržbě techniky, která je nezbytná, aby mohl SDH v náročných podmínkách
spolehlivě fungovat. Dále bylo odpracováno 37 hodin na brigádách, které
proběhly v požární zbrojnici. Požární hlídky se účastnily rovněž kulturních a společenských akcí.
Začátkem léta byli tři členové vyslání do školícího střediska v Jánských
koupelích na kurz dýchací techniky a od nového roku budou zařazeni
do výjezdové jednotky. Za přispění Obecního úřadu Horní Suchá byla v letošním roce jednotka vybavena jak výstrojí, tak výzbrojí, a to startovacím
agregátem a foukačem/vysavačem listí.
V letošním roce nás v požárním sportu reprezentovalo jedno sportovní
družstvo mužů. Soutěžní družstvo se zúčastnilo 33 soutěží po celém Moravskoslezském kraji. Reprezentovali nás i v Moravskoslezské lize, kde se
umístili na 20. místě. Celkem se umístili třikrát na prvním místě a čtyřikrát na třetím místě. Nejlepší výsledek dosáhli v soutěži v Lubnu, kde
obsadili třetí místo.
Po dlouhé době se také podařilo sestavit dívčí družstvo, které letos sbíralo zkušenosti a je v požárním sportu žen velkým příslibem do budoucna.
Složení nového výboru SDH Horní Suchá pro volební období 2015-20
Starosta: Lucie Zsibritová
Místostarosta: Rostislav Krhovjak
Velitel: Rostislav Krhovjak
Jednatel: Petra Szelongová
Hospodář: Czeslaw Preizner
Referent prevence: Martin Sikora
Strojník: Marek Szelong
Vedoucí žen: Karin Petřičková
Vedoucí mládeže: Radek Zsibrita
Kronikář: Tomáš Kluziok
Předseda KRR: Stanislav Kaňa
Člen KRR-revizor: Aleš Zálejský
Člen KRR: Jiří Fuka
Člen výboru: Tomáš Stefan
Člen výboru: Roman Raš
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Nový výbor SDH Horní Suchá

Sportovní družstvo mužů

Družstvo dívek
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Kynologický klub
Akce agility v roce 2014:
15.6.2014 - Hornosušské klubové závody agility
29.6.2014 - Hornosušské závody agility
21.9.2014 - Dvojzkoušky agility Horní Suchá

Romodrom

Romodrom o.p.s. poskytoval v období od 1.1.2014 do 21.10. 2014 registrovanou sociální službu, terénní program, který je určen osobám žijícím
v sociálně vyloučených lokalitách, a osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Posláním terénního programu je kontaktování osob od 15 let, které žijí
převážně ve vyloučených komunitách nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Těmto osobám je poskytnuta potřebná pomoc a podpora
při řešení jejich nepříznivé sociální situace, a to prostřednictvím informací, rad, aktivní pomoci a doprovodu. Činnost Romodromu byla pravidelná, uživatelé mohli kontaktovat službu v kanceláři nebo v terénu.
Dne 4. července 2014 uspořádali pracovníci Romodromu akci a názvem "Kdo si hraje, nezlobí". Akce, která proběhla v amfiteátru v obci
Horní Suchá, se zúčastnilo přibližně 40 dětí a stejně jako v roce 2013 se
zapojil sbor Církve bratrské. Děti si mohly vyzkoušet dvě velmi zajímavé
lanové aktivity, dále střelbu z luku a vzduchové pistole, hod na cíl, hlavolamy a výtvarnou dílnu. Samozřejmostí bylo malé občerstvení. Akce byla
finančně podpořena Obecním úřadem Horní Suchá.
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Sportovní oddíly
FBK Horní Suchá
Reprezentanti z Horní Suché

Ve dnech 31.1.2014 – 2.2.2014 sehrál reprezentační výběr juniorů České republiky tři přátelská utkání s týmem Švýcarska. Je velmi potěšující,
že byli vybráni i dva odchovanci našeho klubu FBK Horní Suchá. A nutno
podotknout, že nebyli „jenom do počtu“.

Adam Delong a Jakub Vilím, momentálně hrající extraligu v klubu
Florbal Torpedo Havířov, udělali své první florbalové krůčky v našem
týmu a rostli pod dohledem a vedením ternéra Petra Kruciny. Jemu i celému FBK Horní Suchá patří poděkování. Doufejme, že tento úspěch zároveň povzbudí v další práci s florbalovými talenty a přizve další florbalové
adepty do řad FBK Horní Suchá.

Florbalový klub Horní Suchá letos slaví deset let
Uplynulo přesně deset let od momentu, kdy v Horní Suché vyrostla zbrusu nová sportovní hala. Moc dlouho na své první uživatele nečekala. Ve stejnou dobu se totiž sešli zástupci dvou florbalových klubů z nedalekého Ha192

vířova – FbC Charons Havířov a FbK Havířov, aby začali jednat o lákavé
možnosti využít nového zázemí a restartovat tak život dvou skomírajících
sportovních klubů. Domluvili se velice rychle a v roce 2004 tak spatřil světlo
světa nový florbalový oddíl FbK Horní Suchá.
Hned v první sezóně zatím jediné mužské družstvo postoupilo do vyšší
soutěže a potvrdilo, že spojení bylo chytrým krokem. To stejné se povedlo
i v další sezóně, ve které už pod hlavičkou Horní Suché nastoupilo nově
vzniklé družstvo elévů, kterého se ujal trenér a předseda klubu Petr Krucina. Když v první sezóně kluci prohrávali dvojcifernými rozdíly, protože
většina z nich držela florbalové hokejky v ruce poprvé, nikdo ještě netušil,
jaký se v mnoha z nich objeví talent! Klub poté i nadále rostl a přihlašoval
stále nová a nová družstva. V roce 2008 jsme poprvé přihlásili i ženskou
složku v podobě družstva juniorek a v sezóně 2011/12 už florbal disponoval
v mužské kategorii kompletní strukturou. V této sezóně jsme počtem přihlášených družstev patřili mezi pět největších florbalových oddílů na severní Moravě. V současnosti sportuje v našem florbalovém klubu zhruba 150
sportovců a do oficiálních soutěží se přihlásilo devět družstev. V kategorii
mužů dosáhl FbK Horní Suchá největšího úspěchu v sezóně 2011/12, kdy
skončil na čtvrtém místě ve třetí nejvyšší celostátní soutěži. Zajímavostí je
střetnutí s reprezentačním týmem USA v roce 2008, které bylo pro našeho
soupeře přípravou na nadcházející mistrovství světa. Pro všechny hráče to
byl určitě jeden z největších sportovních zážitků. K dalším úspěchům patří
čtvrté místo na mezinárodním turnaji v Amsterdamu v roce 2009.
Co však stojí mnohem více za zmínku, jsou úspěchy naší mládeže. S prvním přihlášením družstva elévů v roce 2005 se podařilo dát dohromady
výborný kolektiv kluků z Horní Suché, kteří od začátku hrdě nastupovali v zelenočervených hornosušských dresech. Dlouhá léta držela tato parta
spolu a pod vedením Petra Kruciny a za přispění většiny rodičů rostla jejich výkonnost zápas od zápasu. Tato generace dokázala mimo jiné zvítězit
na turnaji dorostenců ve švýcarském Grünenmattu v roce 2012, a v roce
2013 obsadila třetí místo v kategorii juniorů na největším klubovém mládežnickém turnaji Prague Games. Výsledkem tohoto dlouhého cyklu a mravenčí práce bylo to, když se několik kluků z této party dostalo mnohem později do juniorské reprezentace ČR. V současné době máme v širším kádru
juniorské reprezentace čtyři výborné florbalisty – Adama Delonga, Kubu
Vilíma, Tomáše Řezáče a Dominika Mrowiece. Pro všechny je to odměna
za tvrdou práci po celých deset let fungování našeho oddílu a zároveň motivací do práce další. Nyní všichni vidí, že i v takové malé obci jako je Horní
Suchá mohou vyrůst budoucí reprezentanti.
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Náš oddíl dokázal navázat spolupráci i s kluby z okolních států. Na Slovensku to byl oddíl FbO Nižná a v Polsku Pionier Tychy. S těmito oddíly
klub spolupracoval jak na úrovni mládeže, tak i dospělých a společně jsme
za dobu své existence uspořádali nespočet turnajů. Konfrontaci s dalšími
evropskými kluby nám každoročně zajišťoval největší mládežnický pražský
turnaj Prague Games. Pro všechny mládežnická družstva bylo odměnou zahrát si proti špičkovým evropským klubům a zjistit, že je třeba ještě spousta
a spousta práce k tomu být úspěšný! A tak hráči pilovali svou formu nejen
v průběhu sezóny, ale i o prázdninách na sportovním kempu, který se konal
letos už posedmé.
Klub se ovšem dokázal prosadit nejen na poli čistě sportovním, ale i jinde. V současné době působí v klubu devět licencovaných rozhodčích, z nichž
čtyři působí na mezinárodní scéně, což je ve světovém florbale unikát, kterým se nemůže pochlubit žádný jiný oddíl na světě. Martin Petřík s Tomášem Podlesným rozhodovali například finále Champions Cupu žen nebo
zápasy Mistrovství světa žen. Libor Gavlas s Lukášem Mikulou zase pískali
kvalifikaci Mistrovství světa mužů. Zástupce našeho oddílu také působil
uplynulé čtyři roky ve výkonném výboru České florbalové unie. Florbalový
klub Horní Suchá je tak zapsán hluboko v povědomí široké florbalové veřejnosti a za deset let své existence se na sportovně-politickém poli dokázal
prosadit více než kterýkoli jiný klub. Bohužel je však laťka nastavena velmi
vysoko a bude třeba i nadále tvrdě pracovat, aby se povedlo obhájit na sportovním poli vydobyté pozice, případně vychovat další reprezentanty!

Fotbalisté TJ Depos
Přípravné období fotbalistů
Fotbalisté TJ Depos Horní Suchá jsou aktivní i v zimních měsících. Úspěch
přípravného období spočívá jak v dobrých výsledcích našich mužstev v přípravě, tak také v dobré práci vedení klubu, kterému se podařilo získat dotaci z Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – PR, kdy spolužadatelem této dotace byl partnerský fotbalový klub z Polska LSK Silesia Lubomia, se kterým udržujeme
přátelské vztahy bezmála 40 let. Díky této dotaci tak může náš klub uspořádat v letošním roce celkem tři mezinárodní turnaje. V únoru proběhl turnaj
194

starších a mladších žáků, v březnu proběhne turnaj přípravek, a 21. června
dopoledne před obecní akcí Vítání léta proběhne mezinárodní turnaj mužů
na fotbalovém hřišti v Horní Suché.
Muži v zimním přípravném období trénují pod vedením Mirka Zedníka
a Zdenka Menouška dvakrát týdně. Na umělém trávníku v Havířově odehráli
pět přípravných utkání s mužstvy z okolních měst a obcí a jedním slovenským
mužstvem. V těchto zápasech čtyřikrát zvítězili a jednou prohráli, naposledy
porazili mužstvo sousední Stonavy 5:0. Mistrovské utkání mužů se odehraje
již 29. 3. 2014 v 15:30. Na domácí hřiště do Horní Suchá přijede jako soupeř
Internacionál Petrovice.
Dorost se v zimě zúčastnil série halových turnajů, které pořádal Moravskoslezský krajský fotbalový svaz. V okresním turnaji skončili dorostenci na 2. místě a postoupili tak do krajského semifinále, v němž byli rovněž
úspěšní. Po výborných výkonech skončili na 3. postupovém místě, ani jednou
neprohráli a dostali pouze jednu branku. Díky tomu se tak dostali do krajského finále konaném v Ostravě. V něm se ze všech krajských dorosteneckých
družstev umístili na 5. místě. Tento velký úspěch okomentoval trenér Tomáš
Konesz: „Už jen postup do finále, je pro nás velký úspěch. Sehráli jsme pět
utkání s kvalitními soupeři, konečné 5. místo je zasloužené. Nerad hodnotím
jednotlivce, ale chtěl bych vyzdvihnout brankáře Danka Růžu, který zachytal
velmi dobře a zaslouženě se stal nejlepším brankářem turnaje. Teď už nás
čekají venkovní přípravné zápasy, abychom byli dobře připraveni na první
mistrovský zápas s Internacionálem Petrovice.“
Starší a mladší žáci se 23.února zúčastnili ve sportovní hale mezinárodního halového turnaje s názvem Fotbal bez hranic, který pořádala domácí TJ
Depos Horní Suchá. Tento turnaj se konal díky výše zmíněné dotaci z Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR. Turnaje se zúčastnily naše spřátelené kluby LSK
Silesia Lubomia (Polsko), FK Nižná (Slovensko), FK Polom Raková (Slovensko)
a domácí fotbalisté. Naši starší žáci skončili celkově na 3. místě a mladší žáci
tento turnaj s přehledem vyhráli. Všechna družstva byla odměněna poháry,
nejlepší jednotlivci věcnými cenami; všichni účastníci obdrželi trika a tašky
s logem projektu. V průběhu turnaje bylo účastníkům podáno občerstvení
a oběd v jídelně ZŠ Horní Suchá. Po slavnostním vyhlášení a předání cen se
v neformální besedě účastníci shodli na vysoké úrovni organizace turnajů
a ocenili zejména přínos takových akcí pro další příhraniční spolupráci a navázání užších přátelských vztahů. Turnaj zahájili a ukončili zástupci partnerů projektu – starosta obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner, sekretarz gminy
Lubomia Mgr. Leszek Bizoń a předseda TJ Depos Horní Suchá Ivan Marini.
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Mezinárodní halový turnaj starších a mladších přípravek
v kopané – sobota 22.3.2014 Horní Suchá
Další mezinárodní halový turnaj v rámci projektu „Fotbal bez hranic“
regionálního operačního programu přeshraniční česko-polské spolupráce
Euroregionu Těšínské Slezsko uspořádal v hale české základní školy v Horní
Suché oddíl kopané TJ Depos Horní Suchá. Turnaj se uskutečnil v kategorii
mladších přípravek (hráči narozeni 1.1.2005 a mladší) a starších přípravek
(hráči narozeni 1.1.2003 a mladší)
Partnerem pořádající TJ Depos Horní Suchá v projektu “Fotbal bez hranic“ je družební oddíl kopané LKS Silesia Lubomia z Polské republiky.Kromě
těchto družebních partnerů se turnajů zúčastnila družstva Viktoria Haźlach
z Polské republiky a FK Polom Raková ze Slovenska .
Po slavnostním zahájení, kdy zazněly hymny všech zúčastněných družstev,
přivítal startující a jejich početné příznivce místostarosta obce Horní Suchá
p.Josef Žerdík a sekretarz gminy Lubomia Mgr.Leszek Bizoń. Poté předseda
TJ Depos Horní Suchá Ivan Marini seznámil účastníky s herními pravidly,
připomněl význam projektu“Fotbal bez hranic“ a zahájil boje ve skupinách.
Turnaj řídili zkušení rozhodčí, nominovaní komisí rozhodčích při OFS v Karviné. Zdravotní pohotovost držely členky Českého Červeného kříže.
Hrálo se dvoukolově, systémem každý s každým, hrací doba byla 13 minut. Celkem se ve dvou turnajích odehrálo 24 utkání. Během turnajů bylo
podáváno všem účastníků drobné občerstvení a oběd v jídelně základní školy
v Horní Suché. V obou turnajích dominovala družstva starší a mladší přípravky pořádající TJ Depos Horní Suchá. Po ukončení turnajů byly vyhlášeny výsledky a ocenění družstev a jednotlivců v obou kategoriích.
Výsledky:
Turnaj mladších přípravek:
1.
TJ Depos Horní Suchá
2.
LKS Silesia Lubomia
3.
FK Polom Raková
4.
Viktoria Haźlach

6
6
6
6

600
402
114
015

29 : 2
9 : 10
2 : 11
2 : 19

18 bodů
12 bodů
4 body
1 bod

Nejlepší jednotlivci:
• nejlepší brankář: Drvár Marián ( FK Polom Raková)
• nejlepší hráč: Pawelek Jakub (LKS Silesia Lubomia)
• nejlepší střelec: König Ondřej (TJ Depos Horní Suchá) 10 branek
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Družstvo mladší přípravky TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení: Mareček Filip – Matzner Ondřej (3 br.), Mann Marek (1br.), Skokan
Richard (4br.), Kubeš Sebastián (10br.), Dobrovolský Adam, Buštík Jan ,
König Ondřej (10br.), Kostka Tomáš(1br.)
Ved.mužstva: König Petr a trenér: Kubeš Jiří
Turnaj starší přípravky:
1.
TJ Depos Horní Suchá
2.
FK Polom Raková
3.
Viktoria Haźlach
4.
LKS Silesia Lubomia

6
6
6
6

600
402
204
006

26 : 0
12 : 8
7 : 11
0 : 26

18 bodů
12 bodů
6 bodů
0 bodů

Nejlepší jednotlivci:
• nejlepší brankář : Ligocki David (Viktoria Haźlach)
• nejlepší hráč : Szelong Sebastián (TJ Depos Horní Suchá)
• nejlepší střelec: Antl Štěpán (TJ Depos Horní Suchá) 9 branek
Družstvo starší přípravky TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení: Šuniar Tomáš – Pamánek Denis, Křístek Šimon (3br.), Urbaník
Matěj (1br.), Havlík Ondřej,Drábek Dominik, Malina Borek (8br.),Párči
Josef(1br.),Szelong Sebastián(4br.), Antl Štěpán (9br.), Vrána Rostislav, Szymurda Jan
Ved.mužstva: Josef Párči a trenéři: Robert Pribela a Roman Kolodziej
Všechna družstva byla odměněna poháry, nejlepší jednotlivci věcnými cenami a všichni účastníci obdrželi trika, tašky a upomínkové předměty s logem
Projektu, programu přeshraniční spolupráce a euroregionu Těšínské Slezsko.
Slavnostní vyhlášení a předáni cen provedli zástupci partnerů projektu –
za obec Horní Suchá starosta Ing.Lipner Jan,za obec Lubomia sekretarz gminy
Magr.Leszek Bizoń a za TJ Depos Horní Suchá předseda Ivan Marini.
Projekt „Fotbal bez hranic“ pokračuje v sobotu 21.6.2014 mezinárodním fot
balovým turnajem mužů v rámci „Vítání léta“ na hřišti TJ Depos v Horní
Suché.
Rozlosování turnajů A + B : sobota 22.03.2014 – Sportovní Hala ZŠ Horní Suchá
Turnaj A
(st.přípravka-hráči nar.1.1.2003 a ml.):
1. TJ Depos Horní Suchá
2. Viktoria Haźlach
3. FK Polom Raková
4. LKS Silesia Lubomia

Turnaj B:
(ml.přípravka-hráči nar.1.1.2005 a ml.)
1. TJ Depos Horní Suchá
2. Viktoria Haźlach
3. FK Polom Raková
4. LKS Silesia Lubomia
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číslo
utkání

časový rozpis
sled utkání
utkání

1.

09:00 – 09:13

A1 - A4

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

09:15 – 09:28
09:30 – 09:43
09:45 – 09:58
10:00 – 10:13
10:15 – 10:28
10:30 – 10:43
10:45 – 10:58
11:00 – 11:13
11:15 – 11:28
11:30 – 11:43
11:45 – 11:58
11:30 – 12,45
12:45 – 12:58
13:00 – 13:13
13:15 – 13:28
13:30 – 13:43
13:45 – 13:58
14:00 – 14:13
14:15 – 14:28
14:30 – 14:43
14:45 – 14:58
15:00 – 15:13
15:15 – 15:28
15:30 – 15:43
15:45

B1 – B4
A2 – A3
B2 – B3
A4 – A3
B4 – B3
A1 – A2
B1 – B2
A2 – A4
B2 – B4
A3 – A1
B3 – B1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A1 – A4
B1 – B4
A2 – A3
B2 – B3
A4 – A3
B4 – B3
A1 – A2
B1 – B2
A2 – A4
B2 – B4
A3 – A1
B3 – B1

výsledek
TJ Depos Horní Suchá – LKS Silesia Lubomia
TJ Depos Horní Suchá – LKS Silesia Lubomia
Viktoria Haźlach – FK Polom Raková
Viktoria Haźlach – FK Polom Raková
LKS Silesia Lubomia – FK Polom Raková
LKS Silesia Lubomia – FK Polom Raková
TJ Depos Horní Suchá – Viktoria Haźlach
TJ Depos Horní Suchá – Viktoria Haźlach
Viktoria Haźlach – LKS Silesia Lubomia
Viktoria Haźlach – LKS Silesia Lubomia
FK Polom Raková – TJ Depos Horní Suchá
FK Polom Raková – TJ Depos Horní Suchá
OBĚD
TJ Depos Horní Suchá - LKS Silesia Lubomia
TJ Depos Horní Suchá - LKS Silesia Lubomia
Viktoria Haźlach - FK Polom Raková
Viktoria Haźlach - FK Polom Raková
LKS Silesia Lubomia - FK Polom Raková
LKS Silesia Lubomia - FK Polom Raková
TJ Depos Horní Suchá - Viktoria Haźlach
TJ Depos Horní Suchá - Viktoria Haźlach
Viktoria Haźlach - LKS Silesia Lubomia
Viktoria Haźlach -LKS Silesia Lubomia
FK Polom Raková - TJ Depos Horní Suchá
FK Polom Raková - TJ Depos Horní Suchá
VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Vyhlašování vítězů
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5:0
6:0
0:2
0:1
0:5
1:0
5:0
6:0
2:0
1:2
0:3
0:4
7:0
3:2
1:2
1:1
0:3
2:0
2:0
7:0
4:0
0:2
0:4
0:3

Předávání cen – uprostřed starosta obce Ing. Jan Lipner a polský trenér

Ukončení mezinárodního halového turnaje
PŘÍLOHA č.5
DALŠÍ PŘÍLOHA k fotbalu: č. 12

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Sobotním vítězným utkáním na podmočeném hřišti v Horním Žukově
ukončili muži TJ Depos Horní Suchá podzimní fotbalovou sezónu. Hornosušský fotbal reprezentovalo v podzimní části fotbalových soutěží šest mládežnických družstev a družstvo mužů.
Družstvo mužů hraje 1. B třídu Moravskoslezské krajské soutěže sk. C.
Po odehrání podzimní části přezimují muži na 3. místě. Devět utkání vyhráli, dvě zremizovali a ve dvou byli poraženi.
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Bodovým ziskem 29 bodů a skórem 23:13 se zařadilo družstvo mužů mezi
vážné uchazeče na postup do vyšší soutěže. Nicméně je teprve polovina soutěže a tyto cíle jsou poněkud vzdálené. Všechno se bude odvíjet od náročné
zimní přípravy a zodpovědného přístupu hráčů a celého realizačního týmu.
Družstvo dorostu po pádu do Okresního přeboru dorostu, potvrzuje, že
se v této soutěži nechce zabydlet a po kvalitní zimní přípravě se určitě popere
o nejvyšší příčky a postup do krajské soutěže. Velkým problémem je úzký
kádr a častá zranění, proto jim na podzim vypomáhali i hráči z družstva
starších žáků. Po odehrání podzimní části soutěže přezimují naši dorostenci
na 3. místě s dvoubodovou ztrátou na čele tabulky.
Družstvo starších žáků patří k tradičním účastníkům Krajské soutěže
starších žáků sk. C. Přesto, že se potýká s odchodem hráčů na hostování
do kvalitnějších soutěží a družstev nebo posílení našich dorostenců, drží si
dlouhodobě kvalitní sportovní úroveň a pomáhá zapracovávat mladší spoluhráče do fotbalu na velkém hřišti.
Po podzimu figurují starší žáci na 8. místě, získali 13 bodů se skóre 28:34.
Družstvo mladších žáků se dlouhodobě umísťuje na čele tabulky Krajské soutěže mladších žáků a funguje jako zásobárna družstva starších žáků.
Předvádí velmi kvalitní a oku lahodící fotbal. Po podzimní části naši mladší
žáci přezimují na krásném druhém místě. Devět utkání vyhráli, jednou remizovali a pouze jednou prohráli. Získali 28 bodů s velice aktivním skóre
56:17.
V okresních soutěžích startují dvě družstva starších přípravek. Zde se nehraje na výsledky, ale na počet vstřelených branek. V těchto soutěžích patří
obě naše družstva mezi nejlepší.
Družstvo mladší přípravky startuje v Okresní soutěži mladších přípravek, kde se hraje turnajovým způsobem na počet vstřelených branek. Toto
družstvo se vytvořilo těsně před soutěží, přešla do něho skoro celá školička
a překvapivě se prezentuje solidní hrou a výsledky.
Do školičky přišli během podzimní sezóny noví mladí zájemci, aby se seznámili zábavnou formou se základy fotbalu a mohli se zapojit co nejrychleji
do fotbalových soutěží, organizovaných okresním fotbalovým svazem.
Potěšitelné je zjištění, že zejména v mládežnických družstvech se úroveň
mladých fotbalistů zvýšila, velký zájem je o naše nejlepší žáčky v družstvech,
hrajících nejvyšší žákovské soutěže, kde patří k oporám. Samozřejmostí jsou
starty v reprezentačních výběrech okresu, kde tvoří základ mužstva. Nejlepší hráči pak reprezentují výběr Moravskoslezského kraje v mezikrajových
turnajích.
200

Vzpěračská škola Oty Zaremby
Hodnocení 2. ročníku MVC Horní Suché a 3. kola soutěže
ve vzpírání mladších a starších žáků
Mezinárodní velká cena Horní Suché byla za posledních 15 let největší žákovskou soutěží řízenou Českým svazem vzpírání. Soutěž probíhala
ve dvou dnech – pátek 26. 9. a sobota 27. 9. 2014 - za účasti 102 žáků.
V soutěži mladších žáků (10 – 12 let) jich startovalo 50, ve starších žácích
(13 – 15 let) 52 mladých vzpěračů. Za Horní Suchou závodilo 24 závodníků, z toho 12 mladších a 12 starších žáků. Mezinárodně tato soutěž byla
obsazena třemi kluby ze Slovenska, a to Krásno nad Kysucou, Nové Mesto
nad Váhom a VK Kofi Trenčín. Polsko bylo zastoupeno třemi závodníky
z Opole a z rakouského Modlingu se soutěže zúčastnil 1 závodník. Celkem
přijelo 24 zahraničních závodníků.
Soutěž mladších žáků
Naši mladší žáci byli velmi úspěšní a družstvo mladších žáků v soutěži
zvítězilo.
Pořadí družstev:
1. VŠOZ Horní Suchá 811 Sinclairových bodů
2. VK Kofi Trenčín 581 Sinclairových bodů
3. TJ Rotas Rotava 528 Sinclairových bodů
4. Krásno nad Kysucou 501 Sinclairových bodů
5. Nové Město nad Váhom 472 Sinclairových bodů
6. SKV Baník Havířov 406 Sinclairových bodů
V soutěži jednotlivců se stal suverénně nejlepším závodníkem Matěj Moskal.
Pořadí jednotlivců:
1. Matěj Moskal, VŠOZ Horní Suchá 278 Sinclairových bodů
2. David Matik, VŠOZ Horní Suchá 203 Sinclairových bodů
3. Boris Klepar, VŠOZ Horní Suchá 173 Sinclairových bodů
4. Sebastian Cabala, VK Kofi Trenčín 172 Sinclairových bodů
5. Marian Poláček, Krásno nad Kysucou 170 Sinclairových bodů
6. Mario Kanyka, KSV Modling 167 Sinclairových bodů
Tato soutěž byla pro družstva z České republiky zároveň třetím kolem
ligy mladších žáků. V soutěži jsme postavili tři družstva, která si vedla
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velmi dobře. Na prvním místě skončilo naše družstvo „A“ se ziskem 973
bodů, následovalo naše družstvo „B“ s 835 body, třetí skončil Sokol Zlín
se 760 body, čtvrté místo obsadilo družstvo Baníku Havířov s 678 body
a na pátém místě skončilo opět naše družstvo „C“ s 652 body, šesté místo
zaujalo družstvo Sokol Ostrava s 610 body.
Stav po třetím kole celostátní ligy mladších žáků:
1. VŠOZ Horní Suchá „A“ 2 849 Sinclairových bodů
2. VŠOZ Horní Suchá „B“ 2 344 Sinclairových bodů
3. TJ Rotas Rotava 2 311 Sinclairových bodů
4. SKV Baník Havířov 2 204 Sinclairových bodů
5. Sokol Zlín 1924 Sinclairových bodů
Soutěž starších žáků
V soutěži starších žáků Mezinárodní velké ceny se prosadili zahraniční závodníci, kteří byli v rámci této věkové kategorie o 1-2 roky starší. V soutěži
družstev zvítězili závodníci ze Slovenska.
Pořadí družstev:
1. Krásno nad Kysucou 992 Sinclairových bodů
2. VŠOZ Horní Suchá 933 Sinclairových bodů
3. Bonatrans Bohumín 740 Sinclairových bodů
4. Nové Město nad Váhom 738 Sinclairových bodů
5. VŠOZ Horní Suchá 717 Sinclairových bodů
6. Lokomotiva Cheb 662 Sinclairových bodů
Soutěž jednotlivců starších žáků byla opět pod taktovkou zahraničních
účastníků.
Pořadí jednotlivců:
1. Milosz Czachor, Budovlani Opole 286 Sinclairových bodů
2. Patrik Broda, Krásno nad Kysucou 285 Sinclairových bodů
3. Samuel Paulu, Krásno nad Kysucou 284 Sinclairových bodů
4. Eduard Rybák, Lokomotiva Cheb 261 Sinclairových bodů
5. Matěj Kubát, Nové Město nad Váhom 257 Sinclairových bodů
7. František Polák, VŠOZ Horní Suchá 246 Sinclairových bodů
9. Štěpán Zbořil, VŠOZ Horní Suchá 242 Sinclairových bodů
Součástí turnaje bylo rovněž 3. kolo ligy starších žáků, kde startovala dvě družstva z Horní Suché. Naše první družstvo startovalo ve složení
František Polák, Petr Kmeťo, Matěj Bittner a Ludvík Matík a suverénně
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zvítězilo se ziskem 690 Sinclairových bodů před klubem Bonatrans Bohumín (607 Sinclairových bodů) a na třetím místě opět naše „B“ družstvo
ve složení Miroslav Vavrek, Martin Štreichl, Vojtěch Nistor a Patrik Buchta
výkonem 586 Sinclairových bodů, čtvrté místo obsadilo družstvo Lokomotivy Cheb s 534 body.
Stav po 3. kole celostátní ligy starších žáků:
1. VŠOZ Horní Suchá 1 936 Sinclairových bodů
2. Bonatrans Bohumín 1 664 Sinclairových bodů
3. Lokomotiva Cheb 1 625 Sinclairových bodů
4. VŠOZ Horní Suchá 1 592 Sinclairových bodů
5. Lonka Příbor 1 439 Sinclairových bodů

Starosta Ing. Jan Lipner rozdává medaile vítězům

Ukončení soutěže
PŘÍLOHY č. 19, 22, 30, 37
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Tenisový oddíl
Jarní oddílový turnaj 2014
Jako každoročně i letos byla zahájena letní tenisová sezóna jarním oddílovým turnajem. Z důvodu nepříznivého počasí musel však být turnaj
z původně plánovaného termínu 17.-18.5.2014 o týden odložen. Jarní oddílové klání se tak konalo ve dnech 24. a 25. 5. 2014. Turnaje se zúčastnilo
17 soutěžících, kteří byli v základní části turnaje rozděleni do čtyř skupin A až D. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým na jeden set. Dva
nejlepší hráči z každé skupiny pak sehráli nadstavbovou finálovou část
vyřazovacím způsobem (čtvrtfinále, semifinále, finále). Celkovým vítězem
jarního oddílového turnaje se stal Ivo Brodecký, který ve finále porazil
Mirka Kožušníka 3:6, 6:0, 6:4. Čtyřhra se nehrála.

Hornosušský kahanec 2014
Tradiční tenisový turnaj o "Hornosušký kahanec", který letos vstoupil
do 35. ročníku, byl vypsán pro amatérské neregistrované hráče ve dvou
kategoriích. Turnaj se uskutečnil ve dnech 14. a 15.6.2014. Hlavní kategorií je turnaj hráčů do 49 let a druhou kategorií je turnaj hráčů od 50
let(dvouhry). Ve čtyřhře se hrálo bez věkového omezení. Turnaje se zúčastnilo deset hráčů v hlavní soutěži mužů do 49 let, v kategorii mužů od 50 let
osm hráčů. V obou kategoriích byla sehrána nejdříve základní část, v níž
se hrálo ve dvou skupinách systémem každý s každým na jeden set. První
dva z každé skupiny pak postoupili do finálové části, v níž se hrálo vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety. Soutěže ve čtyřhře se zúčastnilo
celkem sedm dvojic a hrálo se vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety.
Výsledky:
• Dvouhra - kategorie muži do 49 let: Marek Moják (Slavoj Český Těšín),
Moják - Kopecký 6/4, 6/2
• Dvouhra - kategorie muži 50 let a více: Vlastimil Sargánek (Depos Horní Suchá), Sargánek - Důbrava 6/2, 6/3
• Čtyřhra - bez věkového omezení: Marek Moják - Dan Klus, Moják, Klus
- Molek, Kopecký 6/3, 6/3
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Přátelské setkání tenisových klubů Depos Horní Suchá a Slavoj
Český Těšín
Již popáte se setkali borci tenisových klubů TJ Slavoj Český Těšín a TJ
Depos Horní Suchá v přátelskému utkání o "Putovní pohár tenisových utkání klubů". Tenisové utkání se letos konalo v pátek 27.6.2014 na domácích
dvorcích Deposu, začátek byl stanoven na 15 hodin. Vzhledem k tomu, že
po loňském vítězství Slavoje Český Těšín byl pohár v držení těšínského klubu, stanovil kapitán Deposu Vlasta Sargánek jasný cíl - v letošním roce získat putovní pohár do svého držení.
Utkání sestává z osmi zápasů ve dvouhře na jeden set v různých věkových kategoriích odsupňovaných po pěti letech a ze čtyřech zápasů ve čtyřhře
hraných na dva sety, za nerozhodného stavu 1:1 se rozhodující set nehraje.
Za každý vítězný set jak v dvouhře, tak i ve čtyřhře získává družstvo bod.
Ve hře je tedy celkem šestnáct bodů a je pouze na aktérech na tenisových
dvorcích, jakým způsobem si je rozdělí. Když v závěru utkání došlo ke konečnému zúčtování, bodové skóre se zastavilo na stavu 8:8. Samotné utkání tedy skončilo remízou, avšak díky pravidlu, že stávající držitel poháru
musí pro jeho obhajobu zvítězit, stává se novým držitelem putovního poháru družstvo TJ Depos Horní Suchá. Utkání proběhlo za pěkného počasí
a celková příjemná atmosféra byla podtržena výborným gulášem.

Podzimní oddílový turnaj 2014
Letošní podzimní oddílový turnaj se konal ve dnech 27. a 28.9.2014.
Bohužel sobotní chladné a sychravé počasí s přeháňkami tenisu moc nepřálo, což zřejmě ovlivnilo počet účastníků - zúčastnilo se pouze osm hráčů. Z důvodů počasí pak bylo také rozhodnuto, že v sobotu 27.9. se odehraje
poze dvouhra. Čtyřhra byla přesunuta na neděli 28.9. V neděli pak počasí
ukázalo lepší tvář a nedělní tenisový program se odehrál za příjemného
slunečného počasí.
Turnaj ve dvouhře byl sehrán vyřazovacím způsobem na dva vítězné
sety. Vítězem dvouhry se stal Ivo Brodecký, který v nedělním finále porazil
Vlastu Sargánka v poměru 1/6, 6/4, (10/7). Soutěže ve čtyřhře se zúčastnilo pět dvojic, hrálo se systémem každý s každým na jeden set. Vítěznou se
stala dvojice Petr Geryk - Milan Hladík, která jako jediná vyhrála všechna
svá utkání.
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VII. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Domov pro seniory
1.máj v Domově pro seniory
Prvomájová okružní cesta HASIČANKY po Horní Suché měla jednu zastávku samozřejmě i v areálu před Domovem pro seniory. Malou kytičku
písní poslali muzikanti do oken všem klientům i personálu.

Hasičanka před Domovem pro seniory

V areálu Domova pro seniory
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Hasičanka pokračuje na cestě po Horní Suché
Další – fotogalerie na DVD

„Pálení čarodějnic“ v Domově pro seniory
Slezská humanita připravila pro své klienty i letos příjemné jarní posezení pod kvetoucími stromy v areálu Domova pro seniory.
Tradiční „pálení čarodějnic“ se konalo 29.dubna. V parku byly připraveny stoly a lavičky, před nimi se tyčila vatra, jejíž vrchol zdobila dřevěná figurína čarodějnice. Personál domova byl rovněž v maskách čarodějnic. Celou
akci zabezpečovali hornosušští dobrovolní hasiči. Počasí bylo příznivé, a tak
posezení s pohoštěním klientům přineslo příjemné zpestření jarního dne.

Rej čarodějnic – personál Domova pro seniory
Další – fotogalerie na DVD
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Olympiáda
Ve středu 11. června se konala v areálu Domova pro seniory Slezské
humanity olympiáda seniorů. Byla pořádána již po několikáté, letos byla
ve znamení pětiletého výročí otevření Domova pro seniory. Olympiáda
začala jak jinak než zapálením olympijského ohně. V úvodu vystoupil personál domova jako „pěvecký sbor“ s krátkým repertoárem písní. Po programu pak mohli senioři vyzkoušet svou zručnost u pěti stanovišť, zaměřených na jemnou motoriku a postřeh. Byla to nejen příjemná zábava
v opravdu krásném a už skoro letním počasí, ale také bylo oč soutěžit,
neboť na vítěze čekaly lákavé ceny. Po soutěži si mohli změřit své síly i rodinní příslušníci a hlavně vnoučata seniorů, neboť ti všichni tvořili celou
dobu fandící obecenstvo.

„Pěvecký sbor“ zaměstnankyň domova

Klienti a jejich příbuzní
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Při plnění „olympijských disciplín“
Další – fotogalerie na DVD

Mikuláš
Žáci ZŠ nezapomínají na nejstarší občany Horní Suché a přicházejí za nimi
s programem i před vánočními svátky. V převlecích za Mikuláše, čerty a anděly, s pásmem básniček a koled navodí tu krásnou předvánoční atmosféru. Pod
vedením paní učitelky Szlachtové přinesli babičkám a dědečkům i malé dárky.

Žáci základní školy

Pan Jakub Mackovski, bývalý učitel
Další – fotogalerie na DVD
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Koledování pro občany Horní Suché
Další velmi pěknou akcí v Domově pro seniory Slezské humanity bylo
v úterý 9. prosince „Koledování pro občany Horní Suché“, ve kterém vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně. I tato škola dochází při různých slavnostních příležitostech s programem za hornosušskými seniory.

Lékaři
MUDr. Anna Býmová – stomatolog
MUDr. Dagmar Kubínová – stomatolog
MUDr. Eva Febrová – praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dáša Pastuchová – praktický lékař
MUDr. Jan Maťko – praktický lékař
Lékárna U Dvora
Rehabilitační zařízení
je umístěno ve sportovní hale a nabízí vodoléčbu, elektroléčbu, masáže
a léčebnou tělesnou výchovu.
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VIII. CÍRKVE

Římskokatolická farnost Horní Suchá
farář: Mgr. Miroslav Kazimierz
kostelník Alois Gruszkowski
Během týdne jsou bohoslužby v jazyce českém nebo polském.V neděli
jsou mše střídavě v jazyce českém a polském.

Sbor Církve bratrské
Kazatel sboru: ThDr. Tadeáš Firla
Aktivity:
- Bohoslužby: neděle v 9:00
- Besídka pro děti: neděle v 9:00
- Biblické vyučování: středa v 17:30
- Setkání dorostu a mládeže: pátek v 16:30 a v 18:00
- Hudební, generační, vztahové a další aktivity - na stránkách sboru
Klubová činnost (bývalá polská škola):
• Psychologické a duchovní poradenství, doučování dětí i dospělých, „bazárek“ (1. a 3. čtvrtek v měsíci v 16:30, nebo podle domluvy)
• Sport, posezení u kávy, hry a zábava pro děti, služba cizincům: (1. a 3.
čtvrtek v měsíci v 17:30)

Farní sbor Slezské církve evangelické, Havířov-Suchá
pastor: Mgr. Janusz Kozusznik
Kurátor: Ing. Zbyszek Nierostek
Bohoslužby:
Horní Suchá, kaple – 1. neděle v měsíci 7:45 h (společné česko-polské),
Horní Suchá, Domov pro seniory Slezské humanity – 1. a 3. čtvrtek v měsíci 9:00 h (společné česko-polské)
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IX. POČASÍ
Datum
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

Teplota v 7:00
1,4
-2,4
2,4
2,5
10,8
0,6
4,7
3,1
3,4
5,6
4
3,4
-3,4
0,3
3,3
-1,5
-1,7
1,1
3,1
4,4
1,1
-1,8
-3,7
-5,4
-11,9
-10,6
-11,4
-5,9
-5,9
-7,2
2,7
-0,5

Teplota v 14:00
5,6
6,6
7,9
6,7
11,6
7,9
7,5
9,3
6,9
7,5
6,4
5,5
3,3
3,7
3,4
6,8
7,5
3,7
9,2
4,4
1,9
-1,4
-2,6
-4,7
-10,6
-7,6
-3,7
-5,2
-3,7
-2,6
8,6
3,2

Datum
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.

Teplota v 7:00
5,4
3,4
-2,6
-4,1

Teplota v 14:00
10
6,7
5,5
9,4
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Stav počasí
zamračeno
zamračeno,vítr
ráno a večer přeháňka, v poledne slunečno
polojasno
zataženo,večer přeháňka
slunečno
zataženo
dopoledne mlha, smog,pak slunečno
mlha,zataženo,večer přeháňka
slunečno, celý den vítr
dopoledne slunečno, vítr
polojasno, vítr
slunečno
zataženo, večer smog
zataženo,smog, přeháňky
polojasno
zataženo
mlha,zataženo,smog, celý den mží
polojasno
zataženo,během dne přeháňky
zataženo, mží
zataženo
zataženo
zataženo,sníh, ( v noci -9,7)
zataženo,sníh, (v noci -11,7)
slunečno
smog, zataženo
polojasno, sníh
smog, polojasno, večer sníh
zataženo, (v noci -4,7)
polojasno, celý den vítr

Stav počasí
polojasno, celý den vítr
zataženo, dopoledne déšť
smog, slunečno, (v noci -5,1)
smog, slunečno, dopoledne vítr

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.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

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

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

Datum
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.

Teplota v 7:00
-1,3
-0,8
1,9
3,7
4,8
4,3
4,4
2,5
-0,3
-0,8
-1,4
-0,5
-0,2
-0,4
10

Teplota v 14:00
11,1
10,7
8,6
7,9
7,6
7,9
6
9,1
11,4
11,8
12,2
11,7
14,2
15,1
7,8

slunečno, vítr
polojasno
polojasno
slunečno
polojasno, k večeru déšť
smog, slunečno
zataženo, dopoledne déšť
zataženo, sníh
smog, slunečno
polojasno, (v noci -3,2)
polojasno
zatažno
smog, slunečno
slunečno,k večeru zataženo
zataženo,k večeru déšť
slunečno
zataženo
zataženo,dopoledne déšť
slunečno, (-3,1)
slunečno
smog,slunečno
slunečno
smog, slunečno
slunečno
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Stav počasí
polojasno, vítr
slunečno
zataženo
smog, zataženo
smog, zataženo
smog, zataženo
zataženo, mlha, vítr
ráno mlha, pakslunečno
slunečno, (v noci -1,7)
slunečno, (v noci -3,7)
slunečno, (v noci -2,5)
slunečno
slunečno
slunečno
vítr, zataženo,kroupy, přeháňky

16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

5,4
9,1
8
7,3
9,5
14
6,3
10,3
4,5
4,1
-2,1
-0,5
7,5
7,7
0,8
4
3,9

10,6
12,5
13,6
8,5
16,5
20,2
19,4
13,3
5,8
7,3
11,4
12,2
14,2
12,6
17,6
17
11,8

Datum
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.

Teplota v 7:00
2,9
2,5
3,9
7,9
6,1
9,1
7,3
10
8,5
6,4
6
2,3
4,9
8,1
4,6
5,1
4
3,1
7,5
9
7,2
14,6
12,1

Teplota v 14:00
15
14,7
20,3
18,5
12
15,2
18,5
22,6
10,8
7,3
12,9
13,9
12,3
11,3
4,8
5,2
11,6
15,7
15,4
18,5
17,8
21
19,5

zataženo, vítr, přeháňky
zataženo, dopoledne vítr
polojasno, vítr
kroupy,polojasno
slunečno, během dne vítr
slunečno, během dne vítr
slunečno
zataženo,přeháňky
přeháňky,zataženo, mží
mží, zataženo
polojasno
polojasno, vítr
polojasno, vítr
ráno mlha, pak slunečno,odpoledne vítr
slunečno
polojasno
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Stav počasí
slunečno
polojasno
slunečno
slunečno
zataženo, vítr
slunečno
slunečno, vítr
slunečno, vítr, přeháňky
polojasno, vítr
zataženo, přeháňky
polojasno
slunečno
zataženo
polojasno, vítr, přeháňky
zataženo, přeháňky
mží, zataženo, vítr
polojasno, vítr
slunečno, vír
mlha,vítr, polojasno
vítr, polojasno
polojasno, vítr
slunečno,pak zataženo, déšť
slunečno, bouřka, déšť

24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

11,6
11,9
12,7
11,8
12,4
12,4
12
7,9

19,5
19,6
18,8
21,2
20,6
19,1
18,8
15,7

Datum
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

Teplota v 7:00
11,6
10,1
7,9
5,2
7
0,4
15,1
12,5
11,9
10,2
14,5
10,3
10,3
9
7,4
8,6
10,6
10,2
13,5
14,8
16
19,3
18,7
18,6
16,8
14,3
16,9
15,7
13
9,2
5,7
11,8

Teplota v 14:00
21,5
17,2
8,4
13,8
13,3

mlha,vítr,slunečno
mlha, polojasno, bouřka
přeháňka, polojasno
slunečno
slunečno, vítr, bouřka
mlha,polojasno, bouřka
polojasno

Stav počasí
slunečno
polojasno, vítr
zataženo, odpoledne mží, přeháňka
polojasno, vítr
zataženo
polojasno

19,2
17,9
20,2
19,2
15,6
14,4
16,3
11,3
13,5
9,4
10,1
15,8
21,1
23,5
25,5
27,6
28,7

zataženo, k večeru přeháňka
dopoledne slunečno, pak zataženo
slunečno, celý den vítr, večer přeháňka
polojasno, večer přeháňka
mží, zataženo, k večeru přeháňky
přeháňka, polojasno, k večeru přeháňky
polojasno
zataženo, dopoledne a večer přeháňky
zataženo, dopoledne a večer přeháňky
zataženo,celý den přeháňky
zataženo, celý den mží
dopoledne zataženo, odpoledne slunečno
polojasno,celý den vítr
polojasno, vítr
polojasno, celý den vítr
slunečno, vítr
slunečno, odpoledne vítr
polojasno

22,8
23,3
21,3
21
11,7
13,1

slunečno
mlha, odpoledne přeháňky
polojasno,dopoledne přeháňky
slunečno, přeháňky
zataženo,přeháňky
zataženo
ráno mlha

17,7
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Datum
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

Teplota v 7:00
12,4
12
10,8
13,1
11,4
15
12,3
15,8
15,8
18,5
18,7
19,4
16,1
14,7
12,8
12,2
13,3
13,8
15
15,4
14
14,9
14,6
13,1
15
12,3
12,1
16,4
22,1
15,4
14,6

Teplota v 14:00
19,2
16,7
16,4
19,9
22
22,9
24,3
27,6
30,3
31,9
28,6
22,4
23,1
20,7
14,2
21,6
22,6
22,6
23,6
20
20,8
19,2
21,1
22
18,2
17,4
21,4
26
28
14,8
22,0

Datum
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.

Teplota v 7:00
13,9
14,6
14,1
14,9
19,9
21

Teplota v 14:00
19,3
17,1
22,2
26,4
27,5
29
216

Stav počasí
dopoledne zataženo,vítr, odpoledne slunečno
zataženo, vítr, odpoledne přeháňky
ráno přeháňky, zataženo
polojasno
polojasno, celý den vítr
slunečno
slunečno
slunečno,odpoledne vítr
slunečno
slunečno, odpoledne vítr
slunečno, vítr
polojasno, vítr
polojasno, vítr
polojasno, vítr, k večeru přeháňky
zataženo
polojasno
polojasno, vítr, k večeru přeháňky
polojasno,vítr
polojasno, k večeru přeháňky
polojasno,vítr, k večeru přeháňky
polojasno,vítr
polojasno, vítr, dopoledne přeháňky
polojasno, vítr
slunečno, vítr
zataženo, k večeru přeháňka
zataženo
polojasno, vítr
slunečno, víte
slunečno, vítr, k večeru přeháňky
zataženo, přeháňky

Stav počasí
polojasno, k večeru přeháňka
zataženo, přeháňky
polojasno, během dne vítr
slunečno
slunečno, během dne vítr
slunečno, odpoledne vítr

7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.7.
25.7.
26.7.
27.7.
28.7.
29.7.
30.7.
31.7.

19,1
218
19,5
15,4
17,6
16
17
16,8
17,7
18,3
18,6
20,1
19,8
21,9
22,5
21,2
19,1
16,9
18
19,4
19,4
19,3
18,7
19
21,1
24,8

28
31,4
24,1
22,3
22
24
23,4
26,4
25,6
28,2
28,7
27,6
29,2
30
27,1
27,9
21,2
20,5
26,6
26,7
29,4
28,3
28,1
29,6
24,7
25,9

Datum
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.

Teplota v 7:00
18,4
20,4
20,7
19
18,2
17,6
18,4
18,8

Teplota v 14:00
21,5
29,5
25,1
19,9
23,7
24
23,7
25,9

9.8.

17,5

28,9

10.8.
11.8.
12.8.
13.8.

19,5
20,1
17,1
15,9

29,1
20,9
20,8
20,8

slunečno, vítr
polojasno, vítr
zataženo, během dne déšť
polojasno
dopoledne přeháňky, odpoledne déšť
polojasno, během dne vítr, k večeru přeháňky
polojasno, odpoledne vítr
polojasno, vítr
polojasno, odpoledne přeháňky
polojasno, vítr
polojasno, odpoledne vítr
polojasno, odpoledne vítr
slunečno, odpoledne vítr
slunečno
slunečno
slunečno, vítr
polojasno, přeháňky
zataženo
polojasno
polojasno
slunečno, vítr
slunečno, odpoledne vítr, přeháňka
polojasno
polojasno
zataženo, dopoledne přeháňka,odpoledne déšť

Stav počasí
zataženo, odpoledne přeháňka
slunečno, vítr, k večeru přeháňky
sluečno,odpoledne déšť
zataženo, odpoledne déšť
polojasno
polojasno
polojasno, odpoledne vítr, přeháňka
polojasno
polojasno, během dne vítr, k večeru přeháňka,
bouřka
slunečno, během dne vítr
slunečno,odpoledne přeháňky
polojasno, odpoledne přeháňka
polojasno, k večeru bouřka
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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.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.

16,7
13,3
14
13,1
14,6
16
13,9
13,3
10,5
15,4
13,9
10,1
12,7
13
13,2
11,3
14,9
16,9
15,8

Datum
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.

Teplota v 7:00
15,4
16,5
15,6
15,2
14
14,8
16,1
15,2
15,4
15,4
13,6
16,5
12,2
17
15,4
13,5
10,2
10,7
10,6
14,6

20,5
24,4
16,1
18,7
23,5
16
21,3
18,8
19,8
22,1
12,7
18,7
15,4
15,1
19,2
22,4
23,4
21,7
21,4

zataženo
polojasno, během dne vítr
zataženo, během dne četné přeháňky
polojasno, vítr
polojasno, během dne vítr
zataženo, dopoledne mží,odpoledne přeháňky
polojasno, během dne vítr
ráno přeháňky, pak slunečno
slunečno, pak zataženo
polojasno, ráno a k večeru přeháňka
zataženo, dopoledne přeháňky
polojasno,k večeru přeháňka
zataženo, během dne přeháňky
zataženo
polojano,dopoledne přeháňky
polojasno, večer přeháňky
polojasno,vítr
polojasno, přeháňky

Stav počasí
Teplota v 14:00
zataženo, přeháňky
17,1
zataženo, během dne přeháňky
18,1
zataženo, odpoledne vítr
19,6
polojasno,během dne vítr
21,6
ráno mlha, pak slunečno
21,5
slunečno
25,3
slunečno
24,3
slunečno
24,9
polojasno
23,5
polojasno
20,9
zataženo, k večeru přeháňky
17,2
zataženo,k večeru mlha
20,6
polojasno, ráno mlha, k večeru bouřka
18,8
zataženo, dopoledne a odpoledne pžeháňky
21,6
dopolede mlha, mží,zataženo, odpoledne slunečno
18,3
dopoledne mlha, polojasno

19,5
22,3
21,5
21,3

ráno mlha, pak slunečno
polojasno, během dne vítr
polojasno, vítr
polojasno
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21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.8.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

16,4
11,6
9,7
4,5
11
11,5
12,1
7,3
7,3
9,9
13,0

20,1
13,2
11,5
15
16,1
13

Datum
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.

Teplota v 7:00
15,5
14,1
10,8
10,5
10,6
5,7
5,6
9,1
10
9,9
10,1
12,1
10,3
13,2
7
9,9
13,4
12,2
5,9
15,1
9,2
9

Teplota v 14:00
17
14,6
13,5
14,4
15,8
16,3
16,6
19,9
21,7
20,5
22,4
19,6
21,8
13,7
13,9
16,8
14,3
16,8
18,2
17,2
16,3
7,3

23.10.

8,1

7,3

24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.

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

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

polojasno,ráno a k večeru přeháňky
zataženo, během dne přeháňky
zataženo, dopoledne mlha, odpoledne vítr
slunečno
polojasno, během dne vítr, k večeru přeháňky
zataženo,dopoledne přeháňky, odpoledne mží
dopoledne mží, polojasno

17,2
20,1
21,5
19,5

slunečno
slunečno, během dne vítr
zataženo, ráno mlha,vítr

Stav počasí
zataženo, dopoledne mží,k večeru přeháňka
zataženo,dopoledne mlha,během dne mží
zataženo
zataženo
polojasno, dopoledne mlha
zataženo
polojasno, dopoledne mlha, během dne vítr
polojasno,dopoledne mlh, odpoledne vítr
slunečno, během dne vítr
slunečno,ráno mlha, odpoledne vítr
polojasno, ráno mlha
slunečno
slunečno, ráno mlha
zataženo,k večeru přeháňky
zataženo,k večeru přeháňky
polojasno, dopoledne mha,přeháňka
zataženo, odpoledne přeháňky
polojasno
slunečno,odpoledne vítr
zataženo, dopoledne přeháňky, odpoledne vítr
slunečno, ráno mlha, odpoledne vítr
zataženo,během dne přeháňky
zataženo, dopoledne mží, přeháňka, odpoledne
vítr, mží
zataženo, odpoledne vítr
slunečno
slunečno
dopoledne mlha, pak slunečno
slunečno
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29.10.
30.10.
31.10.

-1,1
-1,5
6,2
8,1

10,2
9,6
10,3
14,5

Datum
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.

Teplota v 7:00
4,7
3,9
2,9
8,8
13,3
16,1
9,2
10,1
9
6,8
6,9
11,5
7,9
8
7,7

Teplota v 14:00
12,9
13,3
14,9
14,8
17,9
18,7
12,6
10,2
12,5
16
17,4
16,4
13,4
8,9
12

16.11.

6,4

11,2

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.

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

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

Datum
1.12.
2.12.

Teplota v 7:00
-3,1
-1,9

Teplota v 14:00
-1,2
-0,4

slunečno
slunečno
dopoledne zataženo,pak slunečno

Stav počasí
polojasno
dopoledne mlha,pak slunečno
slunečno, vítr
polojasno, během dne vítr
slunečno, dopoledne vítr
polojasno, během dne vítr
zataženo, dopoledne mlha, odpolednepřeháňky
zataženo, během dne přeháňky
slunečno, dopoledne i odpoledne mlhy, dopol.mží
polojasno, dopoledne vítr
polojasno, vítr
slunečno
slunečno, k večeru mlha
zataženo,dopoledne lha a mží
polojasno, odpoledne vítr
dopoledne zataženo, přeháňky, odpoledne polojasno
zataženo, dopoledne mlha a smog
zataženo, dopoledne přeháňky
zataženo, dopoledne mlha, odpoledne smog, mží
zataženo, dopoledne přeháňky, odpoledne mží
zataženo, během dne mží
zataženo, dopoledne smog
zataženo
polojasno, dopoledne mlha a smog
polojasno, odpoledne smog
zataženo
dopoledne smog, slunečno, pak zataženo
zataženo
zataženo
slunečno
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Stav počasí
zataženo, vítr, mrzne
zataženo

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.

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

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

22.12.

5,7

7,4

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

8,7
7
2,9
3
-9,5

10,2
9
7,1
-0,8
-4,2

28.12.

-3,8

-4

29.12.
30.12.
31.12.

-4,7
-7
-7,3
1,7

-2,2

zataženo, dopoledne smog
zataženo, dopoledne i odpoledne smog, mlha
zataženo, ráno mlha, smog
zataženo, celý den smog, ráno a večer přeháňka
zataženo, během dne smog
zataženo
slunečno, dopoledne mlha
polojasno
polojasno,vítr, pak zataženo
slunečno, během dne vítr
slunečno, během dne vítr
polojasno
zataženo, dopoledne mlha, smog
zataženo,dopoledne mlha,k večeru přeháňka
polojasno
zataženo
zataženo, během dne vítr, k večeru zesiluje
polojasno, během dne vítr, k večeru zesiluje
zataženo, dopoledne kroupy,odpoledne vítr
zataženo, během dne silný vítr,ráno a večer přeháňka
zataženo, během dne silný vítr
polojasno, během dne vítr, k večeru silný
polojasno, během dne vítr, k večeru zesiluje
polojasno,dopoledne sněží, k večeru vítr
slunečno
zataženo,dopoledne sněží,odpoledne vítr, večer
sněží
zataženo,večer sněží

-1,5
4,5

polojasno
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X. RŮZNÉ

Vzhůru k oblakům
Ve čtvrtek 1.května vzlétli manželé Chlebíkovi ze školního hřiště české školy přímo k modré májové obloze. Let balonem dostali od svých dětí jako dárek
k výročí svatby. Jejich výlet k oblakům sledovala jejich rodina, přátelé a pár zvědavců. Den byl nádherný jako na objednávku. Ing. Chlebík musel asistovat při
přípravách a určitě si to užíval. Pro všechny zúčastněné to byl pěkný zážitek.

Manželé Chlebíkovi

Start

Další – fotogalerie na DVD
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XI. CO PÍŠÍ O HORNÍ SUCHÉ NOVINY  
SEZNAM PŘÍLOH 2014

Č.1 - „Sucha“ z nowym dyrygentem – Głos Ludu - 16.1.
Č.2 - Informátor obce Horní Suchá č.1
Č.3 - Tort i „Dwieście lat“ dla przedszkola – Głos Ludu – 4.2.
Č.4 - Informátor obce Horní Suchá č.2
Č.5 - V Horní Suché hráli bez hranic – Havířovsko – 4.3.
Č.6 - Zdražuje se pomalu, ale přece! – Blesk – 11.3.
Č.7 – Na Františku se maká dál, ale jinak! – Horník – 13.3.
Č.8 – Malíř a výtvarník hornického světa – Horník – 13.3.
Č.9 – Bez „Olzy“ i „Suszan“ nie ma Rzeszowa – Głos Ludu – 13.3.
Č.10 - Pamięć jest warunkiem naszej tożsamości – Głos Ludu – 15.3.
Č.11 – Informátor obce Horní Suchá č.3
Č.12 – Přípravky Deposu ovládly turnaj – Havířovsko – 29.4.
Č.13 – V areálu bývalého Dolu František v Horní Suché je dnes průmyslová zóna –
Havířovský a karvinský deník – duben
Č.14 – Informátor obce Horní Suchá č.4
Č.15 – Válečný veterán Bronislav Firla má dvě hodnosti: u nás je majorem, v Polsku kapitánem – Havířovský deník – 2.5.
Č.16 – Hornosušská pouť plná atrakcí – Havířovsko – 6.5.
Č.17 – Rodáci,které zná celá naše zem –Marie Glázrová – Havířovsko – 6.5.
Č.18 – Bolesne lata 1939-1945 – Głos Ludu – 17.5.
Č.19 – Pokorná sedmá – Havířovsko – 20.5.
Č.20 – Gwarą śpiewające „Babky“ – Głos Ludu – 22.5.
Č.21 – Misyjny tydzień – Głos Ludu - 27.5.
Č.22 – Bijoková byla v Turecku druhá – Havířovsko – 27.5.
Č.23 – Bez szkoły nie byłoby spotkań absolwentów – Głos Ludu – 27.5.
Č.24 – Dobře organizované odpady – Havířovsko – 27.5.
Č.25 – Jutro o medale igrzysk lekkoatletycznych PSP – Głos Ludu – 29.5.
Č.26 – Na oklaski zasłużyli wszyscy – Głos Ludu – 31.5.
Č.27 – Informátor obce Horní Suchá č.5
Č.28 – Dla mamy i taty – Głos Ludu – 5.6.
Č.29 – Slavné Quo Vadis ožije v hudební verzi (Izabela Firlová – rodačka z Horní
Suché) – Právo – 5.6.
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Č. 30 – Juniorky z Horní Suché opět zvítězily – Havířovsko – 10.6.
Č.31 – Na rynku w stroju i z folklorem – Głos Ludu – 10.6.
Č.32 – Człowiek z „iskrą Bożą“ – Głos Ludu – 14.6.
Č.33 – 90 lat minęło…To żaden wiek – Głos Ludu – 17.6.
Č.34 – Męska wyprawa na dorsze – Głos Ludu – 21.6.
Č.35 – Žena nedala přednost a zranila dívku – Havířovsko – 24.6.
Č.36 – Informátor obce Horní Suchá č.6
Č.37 – Matěj Moskál znovu překonal národní rekord a nadhodil 61 kg – Havířovské Radniční listy – červenec
Č.38 – Matěj Moskál má národní rekord – Havířovsko – 1.7.
Č.39 – Puchar Lata dla MK PZKO Sucha Górna – Głos Ludu – 8.7.
Č.40 – By pamięć pozostała – Głos Ludu – 10.7.
Č.41 – W domu na Kątach był początek tragedii – Głos Ludu – 12.7.
Č.42 – Mezi Poláky a válečnými veterány – Havířovsko – 22.7.
Č.43 – Železný hasič vás pobaví o víkendu – Havířovský deník – 22.7.
Č.44 – Współpraca umundurowanych górników ponad granicami – Horník – 24.7.
Č.45 – Wrócili pełni wrażeń – Głos Ludu – 31.7.
Č.46 – Informátor obce Horní Suchá č.7
Č.47 – K soudu jde další pančer – Havířovsko – 5.8.
Č.48 – W końcu będzie! Boisko, które rodziło się w bólach – Głos Ludu – 7.8.
Č.49 – Hornosušští hasiči zvou na pohárovou soutěž – Karvinský deník – 26.8.
Č.50 – Budu dělat šaty dostupné všem – Havířovsko – 26.8.
Č.51 – Informátor obce Horní Suchá č.8
Č.52 – Informátor obce Horní Suchá č.9
Č.53 – Puchar trafił do Suchej Górnej – Głos Ludu – 2.10.
Č.54 – Wycieczka przedszkolaków z Suchej – Głos Ludu – 2.10.
Č.55 – Sucha Górna – Głos Ludu – 14.10.
Č.56 – „Wykopki“ z nową płytą – Głos Ludu – 21.10.
Č.57 – Případ jedovatého alkoholu:soud vynesl rozsudek – Havířovsko – 21.10.
Č.58 – Informátor obce Horní Suchá č.10
Č.59 – Firla zmusza do myślenia – Głos Ludu – 20.11.
Č.60 – 4. Turniej Tenisa Stołowego w Suchej Górnej – Głos Ludu – 27.11.
Č.61 – Informátor obce Horní Suchá č.11
Č.62 – W nowym roku poprawimy rodzinny budżet – Głos Ludu – 30.12.
Č.63 – Kalendarz dla mieszkańca – Głos Ludu – 30.12.
Č.64 – Informátor obce Horní Suchá č.12
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PŘÍLOHY
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Příloha č.1
„Sucha“ z nowym dyrygentem – Głos Ludu - 16.1.
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Příloha č.2
Informátor obce Horní Suchá č.1
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Příloha č.3
Tort i „Dwieście lat“ dla przedszkola – Głos Ludu – 4.2.

229

Příloha č.4
Informátor obce Horní Suchá č.2
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Příloha č.5
V Horní Suché hráli bez hranic – Havířovsko – 4.3.

231

Příloha č.6
Zdražuje se pomalu, ale přece! – Blesk – 11.3.
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Příloha č.7
Na Františku se maká dál, ale jinak! – Horník – 13.3.
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Příloha č.8
Malíř a výtvarník hornického světa – Horník – 13.3.
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Příloha č.9
Bez „Olzy“ i „Suszan“ nie ma Rzeszowa – Głos Ludu – 13.3.
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Příloha č.10
Pamięć jest warunkiem naszej tożsamości – Głos Ludu – 15.3.
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Příloha č.11
Informátor obce Horní Suchá č.3
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Příloha č.12
Přípravky Deposu ovládly turnaj – Havířovsko – 29.4.
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Marie Glázrová, noblesní hvězda
Horní Suchá – Česká herečka Marie Glázrová se narodila 12. července 1911 v Horní Suché. Dcera
venkovského lékaře a nadšeného ochotníka nejdříve studovala herectví soukromě, následně pak
na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze. Po dokončení školy nastoupila na rok
do divadla v Plzni. V letech 1932 až 1937 hrála v pražském Divadle na Vinohradech. Od roku
1939 byla stálým hostem Národního divadla v Praze a o rok později se stala členkou činohry ND.
Její poslední divadelní rolí byla Adelaida Molnárová v Kočičí hře V letech 1934 až 1977 dostávala
také významné role v mnoha českých filmech, kupříkladu Velká filmová loupež nebo televizní
filmu Nejlepší žena mého života. Působila také v rozhlase, především v oboru umělecká recitace.
Glázrová byla manželkou operního pěvce a sólisty opery Národního divadla Eduarda Hakena.
Slavná hornosušská rodačka obdržela řadu vyznamenání, Národní cenu, titul Za vynikající
práci, Zasloužilá členka Národního divadla a Zasloužilý umělec. Zemřela 19. února 2000
v Praze. Je pochována spolu s manželem na Vyšehradském hřbitově. (jp)
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