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I.ÚVOD

Vážení spoluobčané, 
…Nacházíme se na přelomu roků 2014/2015, je tedy vhodná doba k hod-

nocení toho uplynulého a plánování věcí příštích….V naší obci stále pokračo-
valy „dozvuky“ budování kanalizace v její jižní části. Stavěli jsme kratší úseky 
řádů tak, aby občané měli svou přípojku co nejkratší, a tudíž nebyli zatíženi 
neúměrnými finančními náklady. Přesto, že všichni dostali bezúplatně mate-
riál a projektovou dokumentaci, si někteří nechali připojení se na kanalizaci 
a hlavně podpis příslušné smlouvy se společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava ( provozovatel kanalizace) na poslední měsíce roku. Tento 
fakt ovšem ohrozil vcelku příznivou cenu stočného pro rok 2015. 

Dále byla např. ukončena přestavba části objektu na ul. Hornosušské na Ro-
dinné centrum, proběhla rekonstrukce ulic Rekultivační a Hrabovčok a pod zá-
kladní školou s polským jazykem vyučovacím bylo vybudováno sportovní hřiš-
tě s umělým povrchem. Podstatným zvýšením bezpečnosti nejen dětí bylo pak 
komplexní dopravní řešení na ulici Těrlické v prostoru před základní školou. 
Zateplení budovy Policie ČR a přestavba poslední neekologické kotelny v majet-
ku obce na tuhá paliva na kotelnu plynovou byla příspěvkem obce ke zvýšení 
komfortu a snížení provozních nákladů pro její uživatele. 

Naopak se nepodařilo vybudovat kanalizaci v lokalitě Kouty. Proběhlo však 
již výběrové řízení na dodavatele stavby, která má již všechna potřebná povo-
lení, takže realizaci v roce 2015 již nestojí nic v cestě. Chceme také pokračovat 
v rekonstrukci objektu na ulici Hornosušské (bývalý Dům zahrádkářů), tento-
krát za účelem umístění Vzpěračské školy Oty Zaremby, jejíž „absolventi“ se vy-
pracovali na nejlepší mládežnický vzpěračský oddíl v České republice. Realitou 
by se také měla stát dlouho plánovaná cyklostezka, bezpečně spojující centrum 
obce s areálem Tělovýchovné jednoty Depos. 

Velkým úkolem pro nové zastupitelstvo obce pak jistě bude řešení zvýšené 
kriminality.

To vše pak v podmínkách neustále se snižujících příjmů ze skládky odpadů 
Depos.

Naštěstí se však již naplno pozitivně projevuje důsledek vybojované změny 
zákona o rozpočtovém určení daní, do obce plynou značné prostředky navíc, 
takže její finanční situace bude i v dalším roce stabilní.

 Starosta obce Ing. Jan Lipner
 ( Z kalendáře na rok 2015)

PŘÍLOHA č. 15, 43
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II.�NEJVÝZNAMNĚJŠÍ�UDÁLOSTI�V�OBCI�V�MĚSÍCÍCH

LEDEN

- Na posledním zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 18.12.2014 byl 
kromě jiných bodů schválen rozpočet obce Horní Suchá na rok 2015 ve výši 
131 mil. Kč na straně výdajů a 108 mil. Kč na straně příjmů. Schodek je 
vyrovnán z výsledku hospodaření v minulých letech. Obec Horní Suchá i na-
dále hospodaří bez jakýchkoliv úvěrů. Největší výdajovou položkou (cca 20 
mil. Kč) je vybudování kanalizace a čističky odpadních vod v lokalitě Kouty.

- 10.ledna se konal v Dělnickém domě „Obecní ples“.
Viz IV. Obecní akce

- Ve čtvrtek 15.ledna pořádala ZŠ „Den otevřených dveří“.

- V sobotu 17. ledna byl pořádán v prostorách Dělnického domu „Ples PZKO“.

 Společná polonéza – Suszanie a hosté

Další – fotogalerie na DVD
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- V sobotu 17. ledna se ve sportovní hale konal ligový zápas – MS liga elé-
vové, FbK Horní Suchá.

Další – fotogalerie na DVD

- V neděli 18. ledna proběhl ve sportovní hale ligový zápas – MS přebor 
starší žáci, FbK Horní Suchá.

- V pondělí a v úterý – 19. a 20. ledna – se konaly zápisy do 1. tříd ZŠ 
a do MŠ.

- V úterý 20. ledna se konal zápis do MŠ a ZŠ s PJV.
Viz V. ŠKOLY …

- V sobotu 24. ledna pořádala MŠ s PJV v Dělnickém domě karneval.
Viz V. ŠKOLY…

ÚNOR

- Od 1. února platí změny možnosti využití SENIOR TAXI. SENIOR TAXI 
mohou využít občané od 65 let s trvalým obytem v Horní Suché a občané, 
kteří jsou držiteli průkazu ZTP,ZTP/p (bez omezení věku). 
Cílová místa:
• katastr obce Horní Suchá
• Nemocnice s poliklinikou Havířov
• Dům zdraví s.r.o.Havířov
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• Zdravotní středisko Havířov – Prostřední Suchá
• Lékaři na ulici E.F.Buriana, Havířov a „Redon“- Havířov - Město
• Rehabilitační centrum Merkur Havířov - Podlesí
Cena zůstává – jedna osoba za jednu jízdu 10,- Kč, při jízdě tam a zpět 20,-Kč.

- Prostřednictvím únorového Informátoru poděkovali pracovníci Chari-
ty Český Těšín všem štědrým dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 
2015. Celkem bylo vykoledováno více než 900 tisíc korun, z toho v Horní 
Suché 29 619,-Kč. 
Z celkové částky se 65% vykoledovaných finančních prostředků vrací zpět 
do regionu, kde jsou použity v souladu se schválenými záměry. Pomohou 
při realizaci služeb pro seniory, využijí je matky s dětmi, budou použity 
pro podporu činnosti s dětmi a mládeží. Část výnosu sbírky bude použita 
také na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské a na huma-
nitární pomoc v zahraničí.

- Prostřednictvím únorového Informátoru bylo sděleno občanům, že v lo-
kalitě Kouty II (ul. Souběžná, Soustředěná, Zastavěná, Průjezdní) budou 
v letošním roce zahájeny stavební práce spojené s výstavbou splaškové ka-
nalizace. Občané a vlastníci nemovitostí v této lokalitě budou průběžně 
informováni přímo stavební firmou o termínech stavebních prací na jejich 
pozemcích.

- V pátek 6. února se konal v sále Dělnického domu „Havířský bál“.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 7. února se ve sportovní hale konal ligový zápas - muži Divize, 
Fbk Horní Suchá.

- V sobotu 7. února se ve sportovní hale pořádal Mezinárodní halový tur-
naj v kopané - mladší a starší žáci, TJ Depos, Horní Suchá.

- V neděli 8.února se ve sportovní hale odehrál ligový zápas - muži Divize, 
FbK Horní Suchá.

- V pátek 13. února se konal v Dělnickém domě školní ples ZŠ a MŠ s PJV. 
K tanci hráli hornosušští „Smolaři“, v programu vystoupil soubor „Suszanie“.

- V sobotu 14. února pořádala TJ Depos ve své budově TJ „Sportovní ples“.
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- V sobotu 14. února se konalo v havířovské vzpěračské hale Milana Roma-
na první kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání. 
Viz VI. Spolky…

- V neděli 15. února se konal ve sportovní hale ligový zápas - MS přebor 
mladší žáci, FbK Horní Suchá.

- V sobotu 21. února se v prostorách Dělnického domu konal „Jubilejní 15. 
školní ples“, který organizovala ZŠ ve spolupráci se Sdružením rodičů ZŠ. 
K tanci i poslechu hrála skupina Rafael Band.

- V neděli 21.února byl ve sportovní hale odehrán ligový zápas – 1. liga 
dorostenci, FbK Horní Suchá.

- V sobotu 28.února se ve sportovní hale hrál ligový zápas – 2. liga junioři, 
FbK Horní Suchá.

- V sobotu 28.února se v Dělnickém domě pořádal „Ples hasičů“.

BŘEZEN

- Prostřednictvím březnového Informátoru vyhlásila obec Horní Suchá 
soutěž „Nejkrásnější zahrada“. Tématikou soutěžních fotografií byly za-
hrady, předzahrádky, balkóny. Soutěž probíhala od 1.května do 31.srpna 
2015. V Informátoru vyšly podrobné pokyny k soutěži, přihláška k soutěži 
i odkaz na stránky obce, kde soutěžící nalezli více informací.

- V březnovém Informátoru bylo oznámeno vyvěšení profilu obce na svě-
toznámé sociální síti – na Facebooku. Občané tam najdou fotky a videa 
z konaných akcí, pozvánky na nadcházející společenské události a jiné 
aktuality ze života obce Horní Suché.

- V neděli 1.března se ve sportovní hale konal ligový zápas - 2.ligy žen, FbK 
Horní Suchá.

 - V pátek 6. března se konalo v Plzni první kolo ligy juniorek a žen ve vzpí-
rání, kterého se účastnily rovněž reprezentantky Horní Suché.
Viz VI. Spolky…
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- V pátek 6.března pořádal Obecní úřad Horní Suchá v Dělnickém domě 
oslavu Mezinárodního dne žen.
Viz IV. Obecní akce

 - V sobotu 7. března ve sportovní hale konal Mezinárodní halový turnaj 
v kopané mladší a starší přípravky TJ Depos.

Organizátor pan Ivan Marini

Vyhodnocení jednotlivců
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Závěrečný nástup družstev

Další - fotogalerie na DVD

- V sobotu a v neděli - 7. a 8. března - se ve sportovní hale konaly ligové 
zápasy – muži Divize, FbK Horní Suchá.

- V pátek 13.března byla pořádána v Domečku KHD DF výroční členská 
schůze.
Viz VI. Spolky…

- V pátek 13.března pořádala MŠ a ZŠ s PJV v sále Dělnického domu školní 
karneval.
Viz V. Školy…

- V sobotu 14.března se ve sportovní hale odehrál ligový zápas - MS přebor 
muži, FbK Horní Suchá.

- V sobotu 14.března se v prostorách PZKO slavil MDŽ.
Viz VI. Spolky…

- V neděli 15.března proběhl ve sportovní hale ligový zápas - MS liga elévo-
vé, FbK, Horní Suchá.

- V pátek 20. března pořádal Florbalový klub Horní Suchá v prostorách 
Dělnického domu „Florbalový ples“.

 - V sobotu 21. března se hrál ve sportovní hale ligový zápas – 1. liga doros-
tenci, FbK Horní Suchá.
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- V sobotu 21. března se konaly v sále Dělnického domu za účasti mnoha 
hostů včetně senátora Ing. Víchy, starosty SH ČMS Ing. Richtera a přátel 
z Polska volby do Okrasního sdružení hasičů Karviná. Přítomno bylo 160 
delegátů z okresu, kteří jednohlasně zvolil za nového starostu OHS Karvi-
ná Tomáše Stefana.
Viz VI. Spolky…

 - Ve čtvrtek 23. března se konala v sále Dělnického domu schůzka starostů.

Pohled do sálu Dělnického domu – uprostřed starosta Ing. Jan Lipner, 
vpravo místostarosta pan Josef Žerdík

 - V pátek 27. března se konal v Dělnickém domě Muzikantský rej.
Viz IV. Obecní akce

- V sobotu 28. března se ve sportovní hale hrál ligový zápas MS liga vete-
ráni, FbK Horní Suchá.

- Jako každoročně ocenila obec Horní Suchá v rámci oslav Dne učitelů prá-
ci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců obou základních i ma-
teřských škol.
Ze Základní školy a mateřské školy Horní Suchá, p. o. byla z pedagogic-
kých pracovníků oceněna Mgr. Lenka Machancová, z nepedagogických 
pracovníků Romana Vlašicová, Margita Ernstová, Darina Stolárová 
a Drahomíra Kozlová.
Ze Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní 
Suchá, p. o. byla z pedagogických pracovníků vybrána Mgr. Ewa Folwar-
czna a Mgr. Małgorzata Kołodziej-Rogala. Z nepedagogických pracovníků 
byly oceněny Lydie Biedrawová a Jana Swiatkowská.
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DUBEN

- Ve čtvrtek 9.4. se konalo převzetí investičních akcí tří objektů – nové 
hřiště pod školou s polským jazykem vyučovacím, zrekonstruovaná bu-
dova pro Rodinné centrum Budulínek v bývalém objektu pro zahrádkáře 
a čtyři malometrážní byty v suterénu bývalého rehabilitačního střediska.
Viz III. Obecní záležitosti

- V sobotu a v neděli, 11. – 12. dubna, proběhla v prostorách PZKO „Výsta-
va Klubu žen“.

- V sobotu 11. dubna se konalo v Bohumíně 2. kolo ligy žáků, které se zú-
častnili závodníci VŠOZ z Horní Suché.
Viz VI. Spolky…

- V neděli 12. dubna se ve sportovní hale hrál ligový zápas – MS přebor 
ml. žáci, FbK Horní Suchá

 - Ve čtvrtek 16.dubna se v sále PZKO na ulici Centrum konalo zasedání zastupitel-
stva obce, které mimo jiné projednalo poskytnutí finančního daru Charitě Český 
Těšín a Centru pro rodinu a sociální péči v celkové výši 99 000,- Kč. Dále projed-
nalo poskytnutí dotace 40 000,- Kč Spolku Tulipán se sídlem v „červené škole“, 
který poskytuje v katastru obce sociální služby a sociální poradenství. ZO schvá-
lilo rozdělení grantů pro rok 2015 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je 
rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských 
organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá v celkové výši 375 880,- Kč.

KVĚTEN

 - V neděli 3. května se pořádala v parku u Obecního úřadu, na ulici Spor-
tovní, na ulici Centrum, v areálu hasičské zbrojnice a na terase Dělnické-
ho domu tradiční hornosušská pouť.
Viz IV. Obecní akce

 - V pondělí 4. května v 15,00 hodin si občané v Parku hrdinů připomněli 
sedmdesáté výročí osvobození Horní Suché Rudou armádou.
Viz IV. Obecní akce

- V úterý 12. května se v „Domečku“ KHD DF „ skákalo přes kůži“.
Viz VI. Spolky… 
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- V sobotu 16. května proběhlo v Bohumíně Mistrovství ČR juniorů do 20 
a 23let. Z oddílu Horní Suché byli vybráni čtyři závodníci.
Viz VI. Spolky…

- Pátého ročníku malé evropské olympiády ve 14 sportech dětí do 15 let, 
která se konala v tureckém městě Konya, se zúčastnilo 23 evropských zemí. 
Z VŠOZ bylo nominováno šest závodníků, vedoucím celé výpravy byl Emil 
Brzóska a jedním ze tří trenérů Pavel Khek.
Viz VI. Spolky…

- Předseda TJ Depos Horní Suchá Ivan Marini byl oceněn nejvyšším fotba-
lovým vyznamenáním, cenou Dr. Václava Jíry.
Viz VI. Spolky…

- V pátek 15. května se v KHD DF slavil Svátek matek
Viz VI. Spolky…

- V neděli 17. května se v sále Dělnického domu a v prostorách PZKO konal 
koncert smíšeného pěveckého sboru Sucha.

- V sobotu 23.května pořádalo Sdružení rodičů ZŠ a MŠ v areálu TJ Depos 
2. ročník Retro diskotéky 80. a 90. let. Vstupné 100,- Kč, vstup od 18 let, 
dobové oblečení vítáno.

- V sobotu 23. května se konaly oslavy 85. výročí otevření budovy „žluté 
školy“ - ZŠ a MŠ s PJV. Oslava začala programem žáků v Dělnickém domě, 
pak se přesunula do budovy školy.
Viz V. Školy…

- Ve čtvrtek 28. května zhlédli diváci v sále Dělnického domu divadelní 
představení „ Svaté neřesti“ divadelní společnosti Artur.
Viz IV. Obecní akce

ČERVEN

- V pátek 5. června se v areálu KHD DF smažila vaječina. 
Viz VI. Spolky…

- V pátek a v sobotu - 5. a 6. června – pořádala Základní organizace české-
ho svazu včelařů v prostorách PZKO „Včelařské dny“.
Viz VI. Spolky…
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 - V sobotu 6. června uspořádalo Sdružení rodičů Horní Suchá a vedení ZŠ 
a MŠ v areálu školy tradiční školní radovánky.
Viz V. Školy … 

- V sobotu 13. června se v areálu hasičské zbrojnice konaly školní radován-
ky, které uspořádala MS spolu s učiteli ZŠ a MŠ s PJV.
Viz V. Školy…

- Ve dnech 19. a 20. června vyvrcholily oslavy 60. výročí založení měs-
ta Havířova. Oslav, jejichž součástí bylo setkání hornických a hutnických 
měst a obcí, se zúčastnili zástupci KHD DF a KKH DF z Horní Suché.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 20. června pořádal PZKO v areálu hasičské zbrojnice dětský den.

- V sobotu 20. června se konal na kurtech TO TJ Depos regionální amatér-
ský turnaj „Hornosušský kahanec“.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 27. června pořádala obec Horní Suchá v amfiteátru TJ Depos 
tradiční akci „Vítání léta“, jejíž součástí byl i mezinárodní turnaj ve fotba-
lu mužů „O pohár starosty obce Horní Suchá“.
Viz IV. Obecní akce

ČERVENEC

- V sobotu 4. července pořádal KKH DF v areálu hasičské zbrojnice 
„Zahradní slavnost“.
Viz VI. Spolky…

- V pátek 10. července pořádal KHD DF tradiční „Letní slavnost“.
Viz VI. Spolky…

- V úterý 14. července přijel do Horní Suché opět „Biograf Láska“. 
Viz IV. Obecní akce

- Od pondělí do pátku, 20.- 24. července, probíhal v areálu KHD DF 5. řez-
bářský plenér s názvem „Vtiskni stromu duši“.
Viz VI. Spolky…
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- V sobotu 25. července pořádal SDH Horní Suchá v areálu průmyslové 
zóny soutěž hasičských sborů pod názvem „Hornosušská věž“.
Viz VI. Spolky…

SRPEN

- V sobotu 15. srpna pořádal SDH Horní Suchá v areálu hasičské zbrojnice 
„Letní slavnost“. 

- V sobotu 29. srpna uspořádal Svaz postižených civilizačními chorobami 
v areálu Domečku KHD DF akci „Víkend se sportem“.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 29. července uspořádala MS PZKO v areálu hasičské zbrojnice 
„ Gulášový festival“.
Viz VI. Spolky…

ZÁŘÍ

- V pátek 4. září se konal v Dělnickém domě „Den horníků a jubilantů“ 
pořádaný tradičně KHD DF.
Viz VI. Spolky…

 - V sobotu 19. září se v prostorách Dělnického domu konala akce „Fedro-
vání s folklorem“s mezinárodní účastí.
Viz IV. Obecní akce

- V pátek 25. září se v „Domečku“ KHD DF rozloučili účastníci s létem.
Viz VI. Spolky…

ŘÍJEN

- Ve čtvrtek 1. října pořádalo Sdružení rodičů ZŠ a MŠ v centru obce cyk-
listické závody.
Viz V. Školy…

- V sobotu 3. října se konal ve sportovní hale 3. ročník Mezinárodní velké 
ceny Horní Suché ve vzpírání.
Viz VI. Spolky…



20

- V úterý 13. října proběhlo v Dělnickém domě setkání jubilantů. 
Viz IV. Obecní akce

- Ve čtvrtek 15. října zhlédli diváci divadelní představení Divadla Pavla 
Trávníčka „Sborovna“. 
Viz IV. Obecní akce

- V pátek 23. října prošel Horní Suchou tradiční lampionový průvod.
Viz V. Školy…

- V pátek 23. října měli členové KHD DF v „Domečku“ vinobraní.
Viz VI. Spolky…

- V sobotu 24. října pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá v pro-
storách Dělnického domu akci s názvem „Vepřové hody“.

LISTOPAD

- V sobotu 29. listopadu se konal ve sportovní hale turnaj ve stolním tenise 
pořádaný MS PZKO.
 Viz VI. Spolky…

- Dne 27. listopadu se zúčastnil Ing. Jan Lipner,starosta Horní Suché, a pan Ed-
ward Rychlik, bývalý zastupitel a spoluzakladatel kulturní spolupráce mezi Horní 
Suchou a Bielskem, oslavy 40. výročí Orkiestry Dęta. Orchestr byl založen v roce 
1974 při závodu na výrobu malolitrážních vozidel .a od roku 1991 vystupoval pod 
patronátem bielského Centra kultury. Byla to velká a důstojná oslava, na které 
kromě gratulací a dárků četných hostů byly předány zasloužilým členům orches-
tru čestné odznaky za zásluhy o polskou kulturu. Je důležité ještě uvést, že spolu-
práce mezi PZKO z Horní Suché a Centrem kultury v Bielsku trvá od roku 1986.

Starosta Ing. Jan Lipner gratuluje a předává havířský kylof
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Gratulace pana E. Rychlika

Vojenská část orchestru

PŘÍLOHA Č. 43

PROSINEC

- Ve čtvrtek 3. prosince pořádala ZŠ a MŠ v sále Dělnického domu „Vánoč-
ní koncert“. 
Viz V. Školy…

- V pátek 4. prosince oslavil v sále Dělnického domu KHD DF svátek sv. 
Barbory, patronky havířů. 
Viz VI. Spolky…
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III.�OBECNÍ�ZÁLEŽITOSTI

Rada a starosta
Členové Rady obce Horní Suchá pro volební období 2014 - 2018

Starosta obce - Ing. Jan Lipner

Místostarosta obce - p. Josef Žerdík

 
Člen rady - Ing. Martin Adamec

 

 
Člen rady - p. Evžen Faja

 

 
Člen rady - Ing. Marian Pilch
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Zastupitelstvo
Členové zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018

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, člen Finančního výboru

Ing. Marian Pilch, člen Rady obce, předseda Výboru pro životní prostředí, 
člen Kulturní a sportovní komise
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Ing. Petr Chlebik, člen Finančního výboru

Ing. Marian Weiser, předseda Finančního výboru

Mgr. Jan Zyder, místopředseda Finančního výboru
 

p. Ivan Marini, člen Kulturní a sportovní komise

p. Waldemar Wala, člen Kulturní a sportovní komise
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Ing. Karol Siwek

p. Rostislav Krhovjak, člen Kontrolního výboru

p. Jan Charvát, předseda Výboru pro národnostní menšiny, 
člen Komise k projednávání přestupků, člen Kulturní a sportovní komise

pí Halina Žylová, členka Finančního výboru

MUDr. Nikol Stefaniszeková, předsedkyně Kontrolního výboru
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Výbory a komise pro volební období 2014 – 2018

Finanční výbor
Ing. Marian Weiser - předseda 
Mgr. Jan Zyder - místopředseda
p. Evžen Faja 
Ing. Tomáš Hekera
Ing. Petr Chlebik
p. Folwarczny
p. Halina Žylová
 
Kontrolní výbor
MUDr. Nikol Stefaniszeková – předseda 
p. Bronislav Zyder - místopředseda
Ing. Martin Adamiec
Mgr. Eugenie Kaňová
p. Rostislav Krhovjak
Mgr. Karin Macková
p. Tomáš Rzyman
Výbor pro národnostní menšiny
p. Jan Charvát - předseda 
JUDr. Evžen Kiedroń - místopředseda
p. Henryk Malysz
Ing. Danuta Chlup
Ing. Zdeněk Chlup
 
Výbor pro životní prostředí
Ing. Marian Pilch - předseda 
p. Václav Zyder - místopředseda
Mgr. Jarmila Brodová
p. René Loder
Mgr. Renáta Rzymanová
Bc. Marek Buchta
Ing. Dominik Niemiec
Mgr. Ilona Zydrová
 
Kulturní a sportovní komise
p. Josef Žerdík - předseda 
Ing. Martin Adamiec
p. Pavlína Adamiecová
Mgr. Dagmar Havlásková
sl. Vladimíra Heinzová
p. Adam Farana
Mgr. Ilona Chalupová
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p. Jan Charvát
p. Rostislav Krhovjak
Mgr. Markéta Loderová
p. Ivan Marini
pí Mikulová Danuta
Ing. Marian Pilch
Mgr. Bohdan Prymus
pí Blanka Richterová
Ing. Beata Rzymanová
Ing. Jana Sikora
Mgr. Milena Tvardíková
p. Roman Vitoš
pí Iva Vitošová
p. Waldemar Wala
pí Renata Wdówková
pí Lucie Zsibritová
Mgr. Jan Zyder
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
pí Anna Sikorová
Ing. Jana Sikora
p. Zbyšek Lakota
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Ze�zasedání�Rady�obce�Horní�Suchá

Na zasedání Rady obce dne 8. 1. 2015 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Atris s.r.o. na vypra-
cování zjednodušené projektové dokumentace pro akci „Demolice objektu 
čp. 887 v Horní Suché“ ve výši 45.980,- Kč s DPH.
Poznámka kronikářky: Jednalo o dlouho odkládaný problém bývalé kasárny PTP.

 

Budova před demolicí – listopad 2015

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu 
nemovitosti – chladícího zařízení, v objektu bez č. popisného na parc. 
č. 117/2 v katastrálním území Horní Suchá na obecním hřbitově, uza-
vřené dne 2. 1. 2014 mezi pohřební službou Renáta Kuchejdová, Karvi-
ná – Hranice a Obcí Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, 
starostou obce, z důvodu ukončení činnosti firmy. Výpověď byla prona-
jímatelkou podána dne 18. 12. 2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou počí-
naje 1. 1. 2015 a pověřuje správce hřbitova nalezením dalších možností 
pronájmu výše uvedené nemovitosti.
Poznámka kronikářky: Pohřební služba Renaty Kuchejdové dala v rámci konkurenčního 
boje výpověď.
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- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí fi-
nančního daru z rozpočtu obce ve výši 50.000,-Kč Hasičskému záchranné-
mu sboru Moravskoslezského kraje pro zajištění potřeb spojených s provo-
zem nebo pořízením vybavení hasičské stanice Havířov v roce 2015. 
Poznámka kronikářky: Jednalo se o dar profesionálním hasičům.

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 10000,-Kč Weronice Schönwaldové, Horní Suchá, na sportov-
ní činnost v roce 2015.
Poznámka kronikářky: Weronika je mistryní ve voltiži.

- Rada obce Horní Suchá společně s finančním výborem projednala projek-
tovou dokumentaci na přestavbu „Červené školy čp. 227 na ul. Sportovní“ 
na OÚ. Byly dohodnuty tyto změny:
a) Výtah umístit na severní fasádě budovy, vstupy místo prvních oken 

na chodbě (u obřadní síně). Výtah bude neprůchozí, dveře pouze ze 
strany chodby

b) Ponechat stávající vstup do knihovny (dveře 90cm) a tento doplnit 
o rampu pro tělesně postižené, upravit stříšku

c) Vypustit z projektu nové dveře do knihovny z hlavního schodiště
d) V souvislosti s bodem b) a nutností zachování stávajícího plynového kot-

le na ÚT zachovat (upravit) stávající oddělovací stěnu v zázemí knihovny
e) Prověřit možnost umístění WC pro knihovnici v místnostech knihovny 

(pod budoucím WC v II NP)
f) Doplnit dveře do kuchyňky v přízemí ze strany knihovny
g) Vstupní venkovní schody upravit tak, jak byly původně – zbourat be-

tonové boční zídky a schodiště upravit „do kulata“
h) Hlavní vchodové dveře dle původního stavu, doplnit skleněnou stříškou
i) Doplnit okno ze západní strany do kanceláře starosty
j) Zadní vchod přesunout pod schodišťové rameno

Poznámka kronikářky: Tato historická budova si jistě zaslouží investice. Jelikož je repre-
zentativní, přestěhuje se do jejích prostor OÚ. Byla realizována výměna oken, dveří, stře-
chy. Probíhají úpravy interiéru.

Na zasedání Rady obce dne 22. 1. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí doručenou nabídku na „Dodáv-
ku 100 ks židlí pro Dělnický dům Horní Suchá“ firmou FORM, spol. s r.o., 
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a schválila dodání židlí typ FOXY Clip 545, celočalouněná v látce Florida FI 
3/nerez v celkové ceně 270 859,-Kč včetně DPH a dopravy, firmou FORM, 
spol. s r.o. 
Poznámka kronikářky: Vyšší kapacita sálu si vyžádala nákup židlí, které splňují požadav-
ky hasičů na bezpečnost při panice v momentě ohrožení.

- Rada obce Horní Suchá 
a) vzala na vědomí sdělení p. Jachníkové, vůdkyně Junák-svaz skautů 

a skautek ČR, střediska E Cedivody Karviná, že prostory objektu Spor-
tovní 227, Horní Suchá jsou oprávněny užívat tyto subjekty:

   - 9. oddíl Vlci
 -  10. oddíl Toulavej
 -  11. oddíl Gumídci 
b) Junák-svaz skautů a skautek ČR, vůdkyně střediska E. Cedivody Karviná 
 p. Kateřina Jachníková, bude písemně vyrozuměna o porušování ustano-

vení uzavřené smlouvy o výpůjčce a vyzvána k zamezení užívání prostor 
6. oddílem Jukijové, kteří zde nejsou oprávněni pobývat. Současně bude 
upozorněna, že po dobu výměny oken nebude možné prostory v r. 2015 
využívat ke klubové činnosti a také na opakované porušování smlouvy 
spočívající v neprovádění úklidů, nezamykání objektu, nehospodárném 
nakládání s energiemi. Při opakovaném porušování povinností vypůjči-
tele budeme zvažovat ukončení smlouvy o výpůjčce.

 - Rada obce Horní Suchá schválila:
a) zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 

která bude zadaná podle § 12 zákona 137/2006 Sb., O veřejných za-
kázkách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejnou zakázku 
na stavební práce „Výměna oken a dveří v budově č. p. 227 na ul. 
Sportovní, Horní Suchá“ v následujícím členění:

   - Výzva k podání cenové nabídky 
   - Zadávací podmínky
    - Obchodní podmínky – smlouva o dílo
 Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny díla.
b) seznam firem pro veřejnou zakázku na stavební práce zakázky „Vý-

měna oken a dveří v budově č. p. 227 na ul. Sportovní, Horní Suchá“:
  1) Roman Rychlik 
  2) OMLUX spol. s r.o.
  3) SAPPEX TRADE s.r.o.
  4) VAPES CE s.r.o.
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5) Fin-stal s.r.o.
6) DEC-PLAST s.r.o.

c)  hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otvírání obálek 
s nabídkami:

 Členové hodnotící komise: 
 1.  Ing. Jan Bárta  náhradník: Ing. Martin Adamiec 
 2.  P. Martin Miczka náhradník: p. Marie Dědková 
 3.  p. Evžen Faja náhradník: Ing. Marian Pilch 
 4.  p. Josef Žerdík náhradník: Ing. Beáta Rzymanová 
 5. Ing. Petr Chlebik náhradník: Ing. Zuzana Hykšová

 - Rada obce Horní Suchá:
a)  vzala na vědomí záznam z jednání s Ateliérem S2 – Ing. Arch. Starý, 

Ing. Arch. Stará ze dne 21. 1. 2015, ohledně předložených architekto-
nických návrhů řešení stavby „Park na ul. 6. srpna v Horní Suché“. 
Bylo také zjištěno, že územní plán obce Horné Suché umožňuje někte-
ré prvky umístit také v části pozemku, který je určen pro zemědělské 
účely. Návrhy byly předloženy ve dvou variantách včetně vybraných 
herních prvků a mobiliáře.

b)  rozhodla o:
 - zvolení varianty č. 1 (terénní modulace bude oddělovat park a hřiště 

od sousední nemovitosti na jeho západní straně)
 - dopracování volné travnaté plochy pro míčové hry o rozměrech min. 

10x20m
 - umístění altánu pro cca 15 osob
 - šíři chodníků: 2,0 m (hlavní chodník), 1,8m (vedlejší chodník)
 - pirátská loď bude nahrazena pirátskou věží z varianty č. 2
 - modulace terénu v západní části pozemku bude rozdělena na dvě 

části. Jižní část bude obsahovat nerezovou zapuštěnou skluzavku a se-
verní část bude určena pro sáňkování v zimních měsících. Prostor 
mezi oběma částmi modulace terénu bude obsahovat lanovou houpač-
ku s dopadovou plochou z kačírku

 - zrušení dvou vstupů z východní strany a nahradit jedním vstupem 
na ul. 6. srpna ve směru chodníku k ul. Volontérská

 - geodetickém zaměření území, které nebylo původně předmětem za-
dání, kde bude veden spojovací chodník přes tento park
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 - Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce UDI Morava 
p. Bystroňovou projednala PD dvou okružních křižovatek: 
a) dodána PD kanalizace a do konce ledna bude dodána dopravní část.
b) rada obce požaduje zrušit autobusový záliv se zastávkou směr Haví-

řov. Veškeré změny se však budou řešit v rámci stavby změnou před 
dokončením.

c) zpráva Ing. Bárty o jednání na SÚS, konané ve stejném termínu, tý-
kající se úprav ul. Stonavské (průtah obcí). Na tuto stavbu je zajištěno 
financování (IROP), ovšem bez okružních křižovatek. Teoreticky je ješ-
tě možno stavbu provést najednou, stavba rozdělena kvůli neexistenci 
stavebního povolení na okružní křižovatky

 -  proběhlo sčítání dopravy zaměřené na odbočování vlevo v obou smě-
rech. Zjistila se minimální frekvence (1 auto za hodinu), takže nebu-
dou odbočovací pruhy, jen rozšíření komunikace v místě odbočování 
(po zúžení komunikace na 2 pruhy)

 -  nutno dořešit (projektanti) 
  • Samuhel vjezd (parc.č. 341)
  • rozsah zúžení Stonavské
  • koordinace okružní křižovatky a průtah (zaslat projektantům 
   průtahu projektovou dokumentaci okružních křižovatek)
  • kabel O2 – Profinvestik – dořešit přeložku nebo likvidaci
d) v PZF zokruhování komunikací prozatím zrušeno, není jasné, jestli je 

reálný projekt fy Asental na propojení pozemků na sever od PZF s are-
álovou komunikací a také, jaké uspořádání dopravy bude vyhovovat 
dalším budoucím investorům v zóně., zachování chodníků, VO, 

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 9000,- Kč Českému svazu včelařů ZO Horní Suchá na projekt 
„Léčba a rozvoj včelařství“ v roce 2015.

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Bc. Daniela Kolka, Jar-
ní 775, 735 43 Albrechtice o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 
ve výši 10000,- Kč na náklady expedice „Winter Baikal 2015“ a schválila 
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 4.000,- Kč na náklady 
expedice „Winter Baikal 2015“ Bc. Danielu Kolkovi, Albrechtice.

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá medaile) panu Petru 
Palatinusovi, Horní Suchá. 
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- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
4 000,-Kč za 120 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž 2. třídy) panu 
Richardu Petřivalskému, Horní Suchá.     
    
 - Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Florbalový klub Horní Suchá o.s. 
ve výši 300.000,-Kč na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp, neligo-
vé turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, na dopravu, sportovní vy-
bavení (dresy, míčky, tréninkové vybavení, rozlišovací dresy apod.), star-
tovné do ligových soutěží pro rok 2015 a 80.000,-Kč na pokrytí nákladů 
spojených se zajištěním vedoucího trenéra. 

- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti ATELIER T&F, s. r. o. Brno, ze 
dne 18. 12. 2014 o vyjádření vlastníka pozemku parc. č. 1055/1 k doku-
mentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povo-
lení pro stavbu: Novostavba výrobní a skladové haly s administrativou II, 
ul. Průmyslová, parc. č. 1055/1, k. ú. Horní Suchá, vydala toto stanovisko:

Obec Horní Suchá souhlasí:
a) s projektovou dokumentací k žádosti pro vydání společného územní-

ho rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba výrobní 
a skladové haly s administrativou II, ul. Průmyslová, parc. č. 1055/1, 
k. ú. Horní Suchá

b) se vstupem na pozemek parc. č. 1055/1 za účelem zhotovení příjezdové 
komunikace, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní pří-
pojky, elektropřípojky NN

Obec Horní Suchá schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti k části pozemku parc. č. 1055/1 mezi vlastníkem pozemku – Obcí Hor-
ní Suchá a oprávněným ze služebnosti - TOMO služby spol. s r. o. a ukládá 
její uzavření před podáním žádosti o stavební povolení.

Souhlas ve výše uvedených bodech je vztažen na projektovou dokumen-
taci: Novostavba výrobní a skladové haly s administrativou II, ul. Průmys-
lová, Horní Suchá, parc. č. 1055/1, k. ú. Horní Suchá, dokumentace k žá-
dosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
architekt: Lukáš Tecl, datum: 12/2014.

- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zajištění programu mezi agen-
turou David Zbavitel, Havířov, zastoupenou Davidem Zbavitelem a pořa-
datelem obcí Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou 
obce. Předmětem smlouvy je zajištění programu v rámci akce Vítání léta 



34

2015 - zajištění vystoupení Lucie Bílé za doprovodu skupiny Petra Maláska, 
která se koná dne 27. 6. 2015. Celková cena činí: 300.000,- Kč + 21 % DPH.

- Rada obce Horní Suchá schválila na základě usn. RO č. 697/2014 Rám-
covou příkazní smlouvu na poskytování služeb s Allowance s.r.o Praha 
spočívající v:

-konzultační činnost při začlenění obce Horní Suchá do tarifní ob-
lasti stočného společnosti SMVaK, a.s.;
-poradenské podpoře při jednáních se SFŽP ČR, MŽP ČR a SM-
VaK, a.s.;
-účast na jednáních příkazce se SFŽP ČR, MŽP ČR a SMVaK, a.s.;

Cena za každé plnění poskytnuté na základě dílčí smlouvy je stanove-
na hodinovou sazbou za každou započatou hodinu plnění předmětu plně-
ní příslušné dílčí smlouvy ve výši 900,-/hod. + DPH z této částky účtované 
ve výši podle právních předpisů platných ke dni fakturace (dále také jako 
„jednotková cena“). Jedná se o objekty napojené na kanalizaci provozova-
né společností SmVaK na základě koncesní smlouvy uzavřené dne 12. 12. 
2013, kde díky pozdnímu napojení se či uzavření smlouvy na odvádění 
odpadních vod dochází ke skokovému navýšení stočného.
Poznámka kronikářky: Jsme totální výjimkou mezi evropskými státy, jež prodali kanali-
zaci a vodovody soukromé firmě.

Na zasedání Rady obce dne 5.2.2015 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 pro-
gramu na podporu výměny kotlů“ Ladislavu Pelikánovi, Horní Suchá. 
Poznámka kronikářky: Moravskoslezský kraj vyhlásil dotaci na výměnu 
kotlů. Rada obce se rozhodla přispívat 20 000,-Kč žadateli, který byl ak-
ceptován na krajském úřadě.

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenové nabídky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce stavby „Výměna oken a dveří v bu-
dově č.p. 227 na ul. Sportovní, Horní Suchá“ Cenové nabídky předložili:
VAPES CE s.r.o., Horní Suchá  Nabídková cena je: 984.468,09 Kč bez DPH
SAPPEX TRADE s.r.o., Ludgeřovice  Nabídková cena je: 946.093,00 Kč bez DPH
SYNEKIE RP s.r.o. , Horní Suchá  Nabídková cena je: 986.613,00 Kč bez DPH
Fin-stal s.r.o., Frýdek-Místek Nabídková cena je: 1.050.787,00 Kč bez DPH
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Firmy OMLUX spol. s r.o., Ostrava a DEC-PLAST s.r.o., Příbor, byly rovněž obe-
slány, nicméně nabídku nepodaly.

Rada schválila nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna oken a dveří v budově č.p. 227 na ul. Sportovní, Horní Suchá fir-
my SAPPEX TRADE s.r.o.. Dále schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
obcí Horní Suchá, zastoupena Ing. Janem Lipnerem, starostou obce, a fir-
mou SAPPEX TRADE s.r.o., Ludgeřovice.

- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce Horní Suchá 
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-Kč na dofinancování 
provozních nákladů Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, 
Hnojník, zastoupeného ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem.

- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit 
poskytnutí finančního daru ve výši 120.000,- Kč na krytí provozních nákladů 
SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.s., humanitární společenství pro zdravotnictví a sociál-
ní pomoc, Karviná – Nové Město, zastoupenou ředitelkou Gertrudou Remešovou.

 - Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit 
poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč pro Spolek Tulipán, se sídlem 
Frýdek - Místek, zastoupený předsedkyní Klotildou Gáborovou, na poskyto-
vání sociální služby sociální poradenství v obci Horní Suchá v roce 2015.

 - Rada obce Horní Suchá neschválila poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 20.000,-Kč společnosti AS-SENIOR o.p.s. se sídlem Havířov - Pro-
střední Suchá, zastoupenou ředitelkou Vladimírou Martinkovou.

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Centra pro rodinu a sociální 
péči z.s. Ostrava, podanou předsedou Janem Zajíčkem. Jedná se o spoluúčast obce 
Horní Suchá na poskytování osobní asistence pro občana Horní Suché ve výši 
59 000,- Kč. Doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit finanční spolu-
účast Obce Horní Suchá na rok 2015 ve výši 40 000,- Kč na osobní asistenci pro-
váděnou Centrem pro rodinu a sociální péči z.s., Ostrava, zastoupené předsedou 
Janem Zajíčkem, pro občana Horní Suché - Stellu Kowalczykovou, Horní Suchá. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru – jednoho 
kusu palety briket v hodnotě 4 813,- Kč spol. Vzájemné soužití o.p.s., Mo-
ravská Ostrava, zastoupené Mgr. Sri Kumarem Vishwanathanem, pro 
provoz odpoledního klubu pro děti na ul. Důlní v Horní Suché.
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 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí upravený architektonický ná-
vrh „Ateliéru S2“ (manželů Starých) řešení stavby „Park na ul. 6. srpna 
v Horní Suché“ dle zápisu z jednání RO ze dne 22. 1. 2015, číslo usnesení 
27. a rozhodla o:
 - umístění herní louky v severní části pozemku, rovnoběžně s komunikací ul. 
6. srpna
 - okótování herní louky v situaci + umístění branek
 - zrušení chodníku oddělující workoutové hřiště a herní louku, oddělit pouze keři
 - zrušení jednoho vchodu z ul. 6. srpna na hřiště
 - umístění strojů pro seniory dále od cesty 
 - výsadbě keřů v zóně se cvičebními stroji pro seniory ze strany od cesty
 - zakreslení stavby „Směrová úprava ul. 6. srpna, k.ú. Horní Suchá v úseku ul. 
Volontérská – ul. U Prodejny“ do situace parku

Na zasedání Rady obce dne 19. 2. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášení zá-
měru 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 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, minimálně 
však za 400,-Kč (bez DPH)/m2, určenou znaleckým posudkem

 - zájemci předloží písemné nabídky s uvedením nabízené ceny na sekreta-
riát 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 kon-
krétnímu zájemci. Toto nevylučuje podávání nabídek i jinými osobami

 - obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů
Poznámka kronikářky: Každému zájemci dáváme možnost odkoupení pozemku od obce po po-
stavení objektu s tím, že to podnikatel myslel vážně. Takto se obec brání spekulativním záměrům.

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
20.000,-Kč pro PZKO Místní skupina v Horní Suché, na zajištění dirigenta 
pro pěvecký sbor SUCHA v roce 2015.
Poznámka kronikářky: Po smrti dirigentky pěveckého sboru SUCHA A. Kiszka se ujal dirigování 
p.Piwko, který dojíždí z Těšína. Proto obec přispívá dotací na náklady spojené s vedením sboru.
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- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2015 v celkové výši Kč 400.000,- 
pro TJ Depos Horní Suchá, na provozní náklady, údržbu, odměnu hos-
podáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, 
halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů 
mládeže, sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev. 

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Charity Český Těšín poda-
nou ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem. Jedná se o spoluúčast obce Hor-
ní Suchá na poskytování osobní asistence pro občana Horní Suché ve výši 
50.000,- Kč. Rada doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit fi-
nanční spoluúčast Obce Horní Suchá na rok 2015 ve výši 40.000,- Kč na osob-
ní asistenci pro občana Horní Suché Libora Menšíka, nar. 19. 12. 1948. 

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí uložení finančních prostředků 
u Sberbank CZ, a.s.:
- 10 mil. Kč na Spořící účet pro veřejný sektor s úrokovou sazbou 0,8 % p.a.
 - 5 mil. Kč na 2- letý růstový termínovaný vklad s úrokovým výnosem 1,09 % p. a.
Poznámka kronikářky: Obec se snaží své volné finanční prostředky zúročit v různých 
finančních ústavech.

- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavře-
né dne 10.12.2014 mezi Obcí Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipne-
rem, starostou obce, a firmou UDI MORAVA s.r.o., Ostrava, zastoupenou 
Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti, na projekční práce na stav-
bu „Zokruhování komunikací v Průmyslové zóně František v Horní Suché“. 
Předmětem dodatku č.1 je změna původního názvu předmětu smlouvy „Zo-
kruhování komunikací v Průmyslové zóně František v Horní Suché“ na nový 
název „Zokruhování komunikací v Průmyslové zóně František v Horní Su-
ché – I. etapa“. Dále je předmětem dodatku č. 1 změna doby plnění, která 
byla ve smlouvě o dílo mylně uvedena v roce 2014 místo v roce 2015.

Na zasedání Rady obce dne 5. 3. 2015 byly projednány zejména body:

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
5.000,- Kč Tomáši Rzymanovi, Horní Suchá, který byl oceněn jako poli-
cista roku 2014 v rámci Územního odboru PČR Karviná. Oceněný bude 
pozván 20. 3. 2015 na jednání RO. 
Poznámka kronikářky: Každoročně obec oceňuje nejlepšího policistu PČR v naší obci.
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 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost VS projekt s.r.o., Na Obvo-
du 45/1100, 703 00 Ostrava Vítkovice o souhlas s kácením stromů v rámci 
stavby „Cyklistická stezka v úseku ul. Centrum – areál TJ Dělnická, k. ú. 
Horní Suchá“ na pozemcích obce parc. č. 3138/1 a 247 v k. ú. Horní Suchá. 
Obec jako majitel pozemků parc. č. 3138/1 a 247 v k. ú. Horní Suchá souhla-
sí s kácením stromů na těchto pozemcích v rámci výše jmenované stavby.
Poznámka kronikářky: Bohužel v rámci výstavby cyklostezky se musí pokácet i několik 
stromů, aby se spojilo bezpečně centrum obce s TJ Depos.

- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Ivanu Postlerovou 
a předsedu hlavní inventarizační komise p. Bronislava Zydra. V návaz-
nosti na usn. RO č. 99 ze dne 19. 2. 2015 bylo projednáno toto: 
a)  Zy: chybí dílčí seznamy a počty kusů na inventarizačních soupisech
 Po: dílčí seznamy si mají správci dílčích inventur vytisknout (na ško-

lení jsem říkala, co vše lze vytisknout) inventurní seznam (2 x), refe-
renti si mají po odevzdání zápisu nechat kopii také pro sebe, účtárna 
nezodpovídá za fyzické inventury,

 Zy: rozdíl v datech mezi provedenou faktickou inventurou a vytiště-
ným inv. soupisem?!?

 -  podpisy na seznamech mají být na konci, ne uprostřed formuláře
 -  datum pořízení majetku by mělo být v soupisech uváděno pro případ 

chybějících identifikačních čísel
 Ad: v inventarizačních zápisech ( košilkách ) uvádět počty stránek, 

celkový stav majetku podle inventury, celkový stav podle účetnictví, 
rozdíl mezi oběma stavy, návrhy na vyřazení majetku

 Zy: na košilkách musí být jméno a příjmení a ne pouze podpis 
b) Vzhledem k návrhům na změny v administraci na základě výše uvedené dis-

kuze rozhodla o úpravě inventarizačního zápisu, která spočívá zejména v :
	 • doplnění celkového stavu inventarizovaného majetku podle fyzic-

kých inventur
	 • doplnění celkového stavu majetku podle účetnictví a rozdílu mezi 

těmito stavy
	 • na konec inventarizačního zápisu nutno uvést prohlášení odpověd-

ného pracovníka a jeho podpis; dále pak jména a podpisy předsedy 
a členů inventarizační komise

	 • vyjmenování příloh inventarizačního zápisu a jejich počet. 
	 • očíslování a uvedení počtu listů příloh
	 • návrh předlohy inventarizačního zápisu zpracuje pro jednotlivé 

správce majetku pí Postlerová
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- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání ve-
řejné zakázky malého rozsahu, která bude zadaná podle § 12 zákona 
137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná 
se o veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna kamenného obkladu 
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.

Rada dále schválila seznam firem pro veřejnou zakázku na stavební práce 
zakázky „Výměna kamenného obkladu v budově obřadní síně na hřbitově 
v Horní Suché“.

Patrik Kubiczek 
Evžen Kubovics 
VAPES CE s.r.o.
Hornosušská stavební s.r.o.
REMAX-stav s.r.o.

- Rada obce Horní Suchá schválila záměr pronájmu nebytových prostor 
chladícího zařízení v objektu bez č. p. na parcele č.117/2 v katastrálním 
území obce Horní Suchá.
Podmínky záměru pronájmu:

 - nebytové prostory budou užívané výhradně jako chladírna zesnulých.
 - možnost využití od 1. 4. 2015 
- ve své nabídce zájemce uvede nabízenou cenu nájemného (minimálně 
 však 40 000,-Kč + DPH /rok).
- zájemci předloží písemné nabídky, doložené platným živnostenským 

oprávněním (činnost v oboru pohřebnictví) a nabízenou cenou na sekre-
tariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení tohoto 
záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá. Nutno podat 
inzerát v tisku a oznámit všem pohřebním službám v okolí.
Poznámka kronikářky: Konkurenční boj v oblasti pohřebních služeb způsobuje neobsaze-
nost lednice zesnulých“.

- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování knihovnických 
a informačních služeb v rámci regionálních funkcí na rok 2015 - posky-
tování služeb Regionální knihovnou Karviná, jako pověřenou knihovnou 
ze Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z Moravskoslezské vědecké 
knihovny, financování služeb je zajištěno smlouvou o poskytování dotace 
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z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Regionální knihov-
nou Karviná, zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou, a obcí 
Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Součástí 
smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Výčet regionálních funkcí na rok 2015 
a Příloha č. 2 – Specifikace prováděných prací pro obsluhované knihovny 
RKK.

Rada dále schválila Smlouvu o dílo na rok 2015, uzavřenou mezi Re-
gionální knihovnou Karviná, zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ře-
ditelkou, a obcí Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem Lipnerem, staros-
tou obce. Součástí smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Výčet regionálních 
funkcí na rok 2015, Příloha č. 2 – Specifikace prováděných prací pro ob-
sluhované knihovny RKK a příloha č. 3 – Ceník poplatků za poskytování 
knihovnických a informačních služeb Regionální knihovny Karviná.

 - Obec Horní Suchá navrhuje na základě zjištění jejich obsazenosti zasla-
ném ČSAD Havířov zrušení spojů v k. ú. Horní Suchá, linky 876 406 MHD 
Havířov, na území obce Horní Suchá, jedná se o spoje č. 2, 10, 754, 758, 
852, 856, 860 a dále spoje, na které tyto spoje navazují (příjezd z Havířo-
va). Termín zrušení spojů od 14. 6. 2015. 

 - Rada obce Horní Suchá:
a)  vzala na vědomí vyúčtování výše prokazatelné ztráty a přiměřeného 

zisku na zajištění závazku veřejné služby MHD na území obce Horní 
Suchá, které předložila společnost ČSAD Havířov a.s., Havířov - Pod-
lesí ve výši 123.406,- Kč 

b)  vzala na vědomí vyúčtování smlouvy na zajištění autobusových li-
nek zařazených do ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní 
Suchá, které předložila společnost ČSAD Karviná a.s., Karviná-Nové 
Město za rok 2014 ve výši 6.428,- Kč

c)  požaduje vrácení přeplatku v celkové výši 129.834,- Kč (nelze započíst 
s první splátkou za rok 2015, v účetnictví již vytvořená dohadná položka).

Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení soutěže „Nejkrásnější zahra-
da“ v termínu od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015 (4 kola), dále poskytnutí daru 
jako odměnu nejlepšímu účastníku soutěže „Nejkrásnější zahrada“ v da-
ném měsíci (kole). 

1. místo (poukázka na nákup v hodnotě 500 Kč) 
2. místo (poukázka na nákup v hodnotě 300 Kč) 
3. místo (poukázka na nákup v hodnotě 200 Kč) 
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-  poskytnutí finančního daru jako odměnu nejlepším třem účastníkům 
soutěže „Nejkrásnější zahrada“ po skončení soutěže.

1. místo (3 000 Kč) 
2. místo (2 500 Kč) 
3. místo (2 000 Kč) 

 - návrh na zařazení do úpravy rozpočtu na r. 2015 částku 11.500,- Kč.

- Rada obce Horní Suchá schválila zřízení facebookových stránek obce Horní 
Suchá za účelem zveřejňování pozvánek, plakátů na společenské akce obce, ji-
ných spolků, sdružení a škol, fotografií z akcí, anket, soutěží a jiných aktualit. 

- použití znaku obce Horní Suchá na zřízených facebookových stránkách
 - odpovědnou osobu za správu těchto stránek členku Kulturní a sportovní 

komise obce Horní Suchá - Ing. Beatu Rzymanovou.
Poznámka kronikářky: Facebook se stal novým fenoménem doby, moderním trendem, 
který zvyšuje a zrychluje přísun informací a umožňuje navázání rychlého kontaktu lidí 
po celém světě.

Na zasedání Rady obce dne 20. 3. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč 
Mgr. Bohdanu Prymusovi u příležitosti jeho životního jubilea. Poznám-
ka kronikářky: Mgr. Bohdan Prymus je ředitelem MŠ a ZŠ s PJV.

- Rada Obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh ředitelky Základní 
školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace na oceně-
ní těchto pedagogických a nepedagogických pracovníků ke dni učitelů: 
Mgr. Lenka Machancová, Romana Vlašicová, Margita Ernestová, Darina 
Stolárová a Drahomíra Kozlová a schválila oceněným pracovníkům po-
skytnutí finanční odměny v celkové výši 5.000,-Kč z rozpočtu zřizovatele, 
to je každému oceněnému zaměstnanci školy 1 000,-Kč.

 - Rada obce Horní Suchá:vzala na vědomí návrh ředitele Základní školy 
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěv-
ková organizace, na ocenění těchto pedagogických a nepedagogických 
pracovníků ke dni učitelů: Mgr. Ewa Folwarczna, P. magister Małgorza-
ta Kołodziej-Rogala, P. Lydie Biedrawová a P. Jana Światkowska a schvá-
lila oceněným pracovníkům poskytnutí finanční odměny v celkové výši 
4.000,-Kč z rozpočtu zřizovatele, to je každému oceněnému zaměstnanci 
školy 1 000,-Kč.
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 -  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o povolení oddlužení osoby pana 
Karla Dedka na základě pohledávky dle rozhodnutí Okresního soudu v Karviné-
-pobočka Havířov č.j. 114 C 158/2012-48 na částku ve výši 63.750,-Kč za dlužné 
nájemné, úrok s prodlení ve výši 7,75% od 26. 11. 2010 do zaplacení a náklady ří-
zení ve výši 26 650,-Kč za užívání nebytových prostor-stolárny- v č.p.126 v Horní 
Suché na ulici Centrum. Pan Karel Dedek dne 13.3.2015 podal návrh na oddluže-
ní u Krajského soudu v Ostravě. Požaduje vznést dotaz na Krajský soud v Ostravě 
za věřitele Obec Horní Suchá, která eviduje žádost a pohledávku vůči panu Karlu 
Dedkovi na základě rozhodnutí Okresního soudu v Karviné-pobočka Havířov 
na částku ve výši 63.750,-Kč za dlužné nájemné s příslušenstvím, která vznikla 
z podnikání a zda je možné provést v tomto případě oddlužení podnikatele. Po-
známka kronikářky: Ne každému vyjde záměr podnikání. Právní zástupce pana 
Karla Dedka požádal, aby mu bylo oddlužení povoleno.

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 20.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci ze „Společného pro-
gramu na podporu výměny kotlů“ Josefu Bandíkovi, Horní Suchá. P o -
známka kronikářky: Obec podporuje výměnu ekologických kotlů a mimo 
krajské dotace dává 20 000,- Kč každému úspěšnému žadateli, jehož žá-
dost byla krajem akceptována.

- Rada obce Horní Suchá provedla referenční návštěvu u firmy zabývající 
se chovem a prodejem kalifornských žížal vhodných ke zpracování veške-
rého biologického odpadu. Konstatovala že:
- prodej je zajištěn systémem služby vč. poradenské služby při založení 
kultury a dalším chovu

 - poměr množství nakoupené násady kalifornských žížal k množství zlik-
vidovaného odpadu je 1/10

- cena je 600,-Kč/tunu zlikvidovaného odpadu
- předpokládaná potřeba biologicky rozložitelného odpadu z údržby zeleně 
v obci Horní Suchá je 50 t/rok

Na zasedání Rady obce dne 2. 4. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu pro dodání 100 ks 
židlí typ FOXY Clip 545, celočalouněná v látce Florida FI 3/nerez v celkové 
ceně 270 859,- Kč včetně DPH a dopravy s firmou FORM, spol. s r.o. 
Poznámka kronikářky: Vzhledem k velkým akcím bylo nutno rozšířit kapacitu Dělnické-
ho domu. Stávající židle se skládaly ze tří druhů nábytku.
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- Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Zá-
kladní školu a Mateřskou školu Prameny, Karviná, p. o., Karviná – Ráj, 
u příležitosti pořádání devátého ročníku pěvecké soutěže mladých zpěvá-
ků „Karvinský talent 2015“.
Poznámka kronikářky: Této akce se zúčastňují i děti z naší obce.

 - Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy 
o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi nájemcem RN EXPRES, s. r. o., Hor-
ní Suchá a pronajímatelem Obcí Horní Suchá. Touto dohodou je ukončena 
platnost Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 29. 6. 2007, kterou pro-
najímatel pronajímal nájemci nebytové prostory v I. NP a II. NP objektu 
1370/5 v Průmyslové zóně František v Horní Suché. Nájemní vztah bude 
ukončen dnem 30. 4. 2015. 
Poznámka kronikářky: Úklidová firma RN EXPRES má těžké ekonomické období. Návaz-
nost firmy na OKD má zásadní dopad na chod podniku.

- Rada obce Horní Suchá zařadila do seznamu investičních akcí a velkých 
oprav:
- místo pro zastavení osobních vozidel před ZŠ s pol. jaz. vyučovacím (vý-
stup dětí) na ul. Těrlická, včetně řešení přechodu od ZŠ a domu čp. 424 
na chodník podél ul. Těrlická. Řešení dle usn. RO č.16c) ze dne 22. 1. 2015 
(školská rada)

- PZF – rozšíření horkovodu v rámci 4. etapy na části pozemku parc. č. 
1055/1 (sektor D1) pro napojení nových objektů. Délka prodloužení hor-
kovodu cca 140 m.

- přístavba průmyslové haly (skladu) ke stávajícímu objektu č. p. 1395 
v PZF.

- oprava komunikace před obytnými domy č. p. 971-973 u nově budované-
ho autobusového zálivu na ul. Těrlické.

- propojení ul. Na Františku v areálu PZF s ul. Hořanskou.
- suchý poldr v části Podolkovice (přitok potoka Koutňák v lese)
- řešení veřejně přístupného WC
 a trvá na plnění bodů usnesení č. 6/2013/130a (řešení přechodu pro chod-
ce ul. Osvobození u PZF. (Rada 23/2012/568. 

Poznámka kronikářky: Obec rozšířila seznam investičních akcí a oprav o další potřebná 
zařízení.

- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zajištění přeložky plyná-
renského zařízení uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá, jako stavebníkem 
a společnosti RWE GasNet, s.r.o., jako vlastníkem plynárenského zařízení. 
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Jedná se stavbu nového „Autobusového zálivu na ul. Těrlická (Dělnický 
dům)“. Přeložku plynárenského zařízení provede stavebník na své nákla-
dy. Stavebník se dále zavazuje uhradit vlastníkovi nezbytně nutné vynalo-
žené náklady na zřízení Věcného břemene.
Poznámka kronikářky: Paradoxem celé situace je, že se firma ve stavebním řízení k pro-
jektové dokumentaci vyjádřila kladně a nyní požaduje po obci zaplacení svého omylu. 

- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dodávce povrchové vody mezi 
dodavatelem OKD, a. s., a obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je dodáv-
ka povrchové vody z vodovodu OKD, kdy odběrným místem je TJ Depos 
(zalévaní hřiště). Cena 1 m3 dodané povrchové vody činí 11,10 Kč bez DPH.

Na zasedání Rady obce dne 9. 4. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá schválila návrh na rozdělení grantů pro rok 2015 
na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, sportovní, 
zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení 
a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 375.880,- Kč, viz tabulka, a do-
poručuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá ke schválení.

organizace schvále-
no�v�Kč

1 Skupina matice školské při MŠ s polským jazykem vyučovacím 
v Horní Suché

16000

2 Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suché 21000
3 Kroužek krojovaných horníků Dolu František 9000
4 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO Horní Suchá 2880
5 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Horní Suchá 6000
6 Skupina matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím 

v Horní Suché
28000

7 Místní skupina PZKO v Horní Suché          86000
8 Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá 46000
9 Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Horní Suchá 61500
10 Ženský pěvecký soubor Šárka 8000
11 Vzpěračská škola Oty Zaremby Horní Suchá 55000
12 Kynologický klub č. 021, Horní Suchá 0
13 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, č. 16 Horní Suchá 7700
14 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 9000
15 Spolek Tulipán 4800
16 Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek 15000

CELKEM 375 880
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- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Doda-
tek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne 12. 12. 
2013 mezi vlastníkem Obcí Horní Suchá, a provozovatelem Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Dodatkem č. 2 se sjednává 
cena stočného na úrovni „solidární ceny“ pro celou obec Horní Suchá 
pro rok 2015 s účinností od 1. 1. 2015. Podmínkou „solidární ceny“ je 
vyrovnávací platba, kterou obec zaplatí SmVaKu ve výši 366.197,60Kč. 
Poznámka kronikářky: Obec tímto rozhodnutím zmírnila finanční do-
pad na občany H. Suché, aby nebyli potrestáni za připojení na novou 
kanalizaci.

 
Na zasedání Rady obce dne 30. 4. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu 
komunikace Zálesní a rozhodla o nutnosti opravy této komunikace v celé 
její délce. Dále rozhodla o tom, že obec tuto opravu bude spolufinancovat 
pouze v poměru vlastnických podílů na pozemcích pod komunikací.

- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o nájmu zahradního dom-
ku ve vlastnictví a Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů 
a stanovila podmínky pronájmu:

- cenu smluvního nájemného ve výši 504,-Kč/rok
 - smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2015
- pronajímatel nezajišťuje pro nájemce žádné služby

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku firmy 
DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., na výsadbu zeleně v prostoru 
parku u domu seniorů v Horní Suché, za cenu 236.240,- Kč bez DPH 
a zároveň schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Su-
chá, a firmou DK – PLANT zahradnické služby s.r.o. na provedení vý-
sadby zeleně „Park u domu seniorů na ul. Vnitřní, k. ú. Horní Suchá 
– sadové úpravy II. etapa“, za cenu 236.240,- Kč bez DPH.

- Rada obce Horní Suchá souhlasila s nominací Obce Horní Suchá, člena 
Svazu měst a obcí České republiky do Rady Svazu měst a obcí České re-
publiky za okres Karviná a zároveň schválila starostu obce Horní Suchá 
Ing. Jana Lipnera jako jejího zástupce na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.
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 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 20.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci ze „Společného pro-
gramu na podporu výměny kotlů“ Marku Hradzkému. 
Poznámka kronikářky: Obec podporuje výměnu starých kotlů na tuhá paliva a na nové 
poskytuje dotaci 20 000,- Kč.

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí poděkování učitelskému sboru 
ZŠ Horní Suchá zaslaného manželi Chroboczkovými za příkladný přístup 
a podporu při vzdělávání jejich syna a doporučila ředitelce školy vyzna-
menat učitele jmenované v poděkování u příležitosti dne učitelů. 
Poznámka kronikářky: Jedná se o postižené dítě.

Na zasedání Rady obce dne 14. 5. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucího orga-
nizační složky obce Sportovní hala pana Stanislava Faji ke dni 31. 5. 2015. 
Poznámka kronikářky: Odchod do důchodu.

- Rada obce Horní Suchá přijala na svém zasedání vedoucí pošty Horní 
Suchá pí Kotlorzovou a projednala následující:
 - úprava pracovní doby, návrh ze strany pošty zkrátit do 17,00 (z 18,00 hod.)
 - ubyla jedna pracovní síla od 1. 5. 2015, na pobočce již jen 3 zaměstnanci
 - návrh obce Horní Suchá na delší provoz ve dnech úředních dnů na OÚ, 

tzn. 2x týdně do 18,00 hodin - vedoucí tvrdí, že ani toto nelze, ve třech li-
dech je možná max. provozní doba do 17,00 s přerušením otvírací doby 
11,00 – 14,00

 - neustálý tlak ze strany nadřízených na nabízení bankovních a pojišťova-
cích služeb, prodej různého zboží a „produktů“, které zaměstnance pošty 
zdržuje od poskytování vlastních poštovních služeb.

 - vedoucí pošty tvrdí, že v případě neumožnění zkrácení provozní doby 
do 17,00 hodin je jediným řešením otevření jen jedné přepážky v dopoled-
ních hodinách.

 - souhlasila s návrhem České pošty s podmínkou dvouměsíčního zkušebního 
provozu a s jeho následným vyhodnocením

Poznámka kronikářky: Schůzka byla sjednána na základě stížností občanů.

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce ve výši 25.000,-Kč pro Polský kulturně-osvětový svaz, Místní skupina 
v Horní Suché, na projekt „Záchrana lidových krojů, kostýmů a vybavení“.
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 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace z grantového systé-
mu obce ve výši 15.000,-Kč pro Český svaz včelařů, o. s., ZO Horní Suchá, 
na provozní náklady akce „Včelařské dny“.  

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí a schválila informaci ředitelky 
Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, Mgr. Ilony Chalupové o zá-
jmu 15 dětí o zřízení přípravné třídy ve školním roce 2015/2016. 

 
Na zasedání Rady obce dne 26. 5. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá schválila 
zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná 
se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce stavby Přístavby 
výtahu u ZŠ v Horní Suché.
Poznámka kronikářky: Obec chce ulehčit přístup imobilním žákům.

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí a schválila cenovou nabídku 
firmy UDI MORAVA s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro vy-
dání rozhodnutí o umístění stavby „Chodník podél trati od ul. 6. srpna 
na ul. Těrlickou v Horní Suché“ za cenu 108. 000,- Kč bez DPH.

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí poděkování zaslané vedoucí 
útulku Max za společnost Technické služby Havířova a.s., IČ: 25375601, 
pro příkladný přístup žáků Základní školy a mateřské školy Horní Su-
chá, p. o., kteří pod vedením Mgr. Havláskové jsou vedeni a vychováváni 
k lásce ke zvířatům a zajímají se o osud opuštěných zvířat, kterým přinesli 
do útulku Max krmení na přilepšenou.

 - Rada obce Horní Suchá předkládá Zastupitelstvu obce Horní Suchá k vol-
bě nového kandidáta na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné, 
pana Mariana Kotačku.

 - Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce pojmenovat levo-
břežní přítok potoku Koutňák na „Havířský“.

 
 - Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Smlouvu 
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce ve výši 215.000,-Kč na akci 
„Zateplení budovy fary Horní Suchá“ mezi poskytovatelem Obcí Horní 
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Suchá a příjemcem Římskokatolickou farností Horní Suchá, zastoupenou 
administrátorem Mgr. Mirosławem Piotrem Kazimierzem. 

Na zasedání Rady obce dne 15. 6. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá
rozhodla o realizaci části stavby „Stavební úpravy komerčního objektu 
č. p. 20 v Horní Suché – II. etapa – klenby“ schválila smlouvu o dílo s fir-
mou Hornosušská stavební s.r.o., na zhotovení stavby „Stavební úpravy 
komerčního objektu č. p. 20 v Horní Suché – II. etapa – klenby“ za cenu 
233.162,79 Kč bez DPH.
 Poznámky kronikářky: Obec se rozhodla tento historický objekt opravit a odkoupila jej 
od zahrádkářů. Prostor pro působení zahrádkářů po dohodě s obcí zůstal.

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce Horní Suchá ve výši 2.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně po-
stižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka, zastoupenou Janem Pucherem, 
ředitelem IC Stonožka Ostrava. 

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výsledky měření veřejného 
osvětlení, které mělo porovnat 3 druhy LED svítidel s klasickými svítidly 
používanými v obci Horní Suchá. Obec pomalu přechází na nový druh 
osvětlení.
Poznámka kronikářky: Obec pomalu přechází na nový druh osvětlení. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 10.000,- Kč Nadaci LANDEK Ostrava. 
Poznámka kronikářky: Obec Horní Suchá, která je po staletí hornickou obcí, chce podpo-
řit hornické aktivity v regionu.

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru - poukázek 
na nákup jako odměnu třem vítězným účastníkům 1. kola (za měsíc kvě-
ten) soutěže „Nejkrásnější zahrada“.

–  poukázka na nákup v hodnotě 500 Kč: p. Taťána Molendová, Horní 
Suchá, 

 –  poukázka na nákup v hodnotě 300 Kč: p. Petr Kokáš, Horní Suchá, 
 –  poukázka na nákup v hodnotě 200 Kč: p. Kateřina Hekerová, Horní 

Suchá.
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- Na zasedání Rady obce dne 25. 6. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá schválila smlouvy o podmínkách zřízení stavby 
„Okružní křižovatka silnic II/474 a II/475 v Horní Suché“ a jejího provo-
zu, uzavřené mezi obcí Horní Suchá, zastoupena Ing. Janem Lipnerem, 
starostou obce a:

a)  VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
b)  Milena Malirzova, Horní Suchá
c)  Václav Vala, Petřvald 
d)  EX-PR-ES v.o.s., Horní Suchá

Poznámka kronikářky: Obec učinila další krok k budoucí realizaci okružních křižovatek 
na ulici Těrlické a Stonavské.

- Rada obce Horní Suchá schvaluje následující smlouvy se soubory vystu-
pujícími na akci Fedrování s folklorem 2015, která se koná 19. 9. 2015 
v Dělnickém domě: Smlouvu o realizaci uměleckého pořadu mezi Soubo-
rem písní a tanců KALINA, AWF (Wrocłav), Šmykňa, Plzeňským lidovým 
souborem Mladina a Obcí Horní Suchá. 

- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti JUBAR, spol. 
s r.o., Stonava, na provedení stavebně montážních prací pro stavbu „ Odka-
nalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – kanalizační přípoj-
ky, veřejná část – II. a III. etapa“. Cena na díla je 1.186 315,90 Kč bez DPH.

- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací a méně pra-
cí společnosti KARO inženýrské sítě s.r.o. na provádění stavebně montáž-
ních prací pro stavbu „Chodník podél ul. Těrlické od křižovatky ul. 6. srp-
na k ul. Dělnické v Horní Suché“. Cena víceprací je 91 904,20 Kč bez DPH. 
Cena méně prací je 9. 092,80 Kč bez DPH (neprovedení vnitřního obkladu 
podezdívky). Cena díla celkem je 999 930,00 + 82.811,40 = 1 082 741,40 Kč 
bez DPH, tj. 1 310 116,80 Kč vč. DPH.

- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí nadačního pří-
spěvku mezi Nadací OKD na základě plné moci ze dne 3. 6. 2015 a obcí 
Horní Suchá. Nadační příspěvek ve výši 80.000,- Kč je účelově určený 
na realizaci projektu „Fedrování s folklorem 2015“ a je poskytován z pro-
gramu Pro region. Poznámka kronikářky: Obec se snaží na tuto význam-
nou regionální akci získat prostředky z různých grantových programů.
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Na zasedání Rady obce dne 9. 7. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru jednoho kusu 
palety briket v hodnotě 4 813,- Kč. Poznámka kronikářky: Další dar, který 
pomáhá přesvědčit nové občany obce k nahlášení trvalého pobytu.

- Rada obce Horní Suchá schvaluje nájemné pro nově postavené suterénní 
byty v bytových domech K Prádlu 1015 a K Prádlu1373 ve výši 30,-Kč/m2/ 
za m2 bytové plochy na měsíc.
Poznámka kronikářky: Obec tímto nízkým nájmem chce pomoci mladým rodinám (startovací byty). 

- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání vedoucí MŠ pí Blanku 
Richterovou a projednala následující:

záměr realizace zahrady MŠ v přírodním stylu
 -  z části už je zahrada upravena 
 -  v současné době je trend tvoření přírodních zahrad a dostat děti od PC
 -  jsou tam dvě nefunkční pískoviště
 -  ptačí budky, smyslový chodníček, hra v přírodě 
 -  chybí finanční prostředky, otvírají se možnosti grantů 
 -  nutno zjistit cenu PD (zajistí p. Richterová) 
 -  nutno zařadit stavbu „Přírodní zahradu v MŠ na ul. Stavební“ do se-

znamu velkých oprav a investičních akcí
 -  nutno najít vzor zahrady, která by vyhovovala, ať si Zastupitelé mo-

hou udělat představu RO navštíví MŠ. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí 
Horní Suchá a fa VS projekt, s.r.o. na zpracování projektové dokumenta-
ce pro realizaci staveb vč. ing. činnosti a zajištění geodetického zaměření 
stávajícího stavu pro stavby „Oprava MK ul. Soustředěná v Horní Suché“, 
„Oprava MK ul. Souběžná v Horní Suché“ a „Oprava MK ul. Zastavěná 
v Horní Suché“. Poznámka kronikářky: Toto je důsledek po vybudování 
kanalizace (zahlazení stop).

Na zasedání Rady obce dne 23. 7. 2015 byly projednány zejména tyto body: 

- Rada obce Horní Suchá schválila
zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadá-

vaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná za-
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kázka malého rozsahu pro stavbu „ Oprava stávající MK ul. Lesní v Horní 
Suché – východní část II.etapa“ a to v následujícím členění: 
• zadávací podmínky
• výzva k podání nabídky
• SOD - Obchodní podmínky
  Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.

- Rada obce Horní Suchá schválila
zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadá-

vaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná za-
kázka malého rozsahu pro stavbu „ Odkanalizování a čištění odpadních 
vod v obci Horní Suchá – II. etapa – SO 05 ul. Průjezdní, SO 03 ul. Těrlická 
a III. etapa SO 06 Lokalita č. 6 – ul. Zastavěná“ a to v následujícím členění: 
• zadávací podmínky
• výzva k podání nabídky
• SOD- Obchodní podmínky
 Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.

- Rada obce Horní Suchá schválila
zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která bude zadá-

vaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná 
zakázka malého rozsahu pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních 
vod v obci Horní Suchá – III. etapa – SO 05 ul. Volontérská I a SO 05.1 ul. 
Volontérská II“ to v následujícím členění: 
• zadávací podmínky
• výzva k podání nabídky
• SOD- Obchodní podmínky
  Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.

 - Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku společnosti DOR-
-SPORT s.r.o. na provedení navýšení ochranných sítí na sportovišti u pol-
ské ZŠ. Cena montážních prací a dodávek je 33. 830,26 Kč bez DPH. 
Poznámka kronikářky:Jedná se o ochranu prostoru MŠ s PJV. 

- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí nadačního pří-
spěvku od firmy ČEZ. Předmětem smlouvy je poskytnutí nadačního pří-
spěvku na výši 100. 000,- Kč k úhradě nákladů na schválený projekt 
„Fedrování s folklorem 2015“ v grantovém řízení Podpora regionů.
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Na zasedání Rady obce dne 20. 8. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru poukázek 
na nákup jako odměnu třem vítězným účastníkům 3. kola (za měsíc čer-
venec) soutěže „Nejkrásnější zahrada“.
1. místo – poukázka na nákup v hodnotě 500 Kč: p. Petr Kokáš, Horní Suchá, 
2. místo – poukázka na nákup v hodnotě 300 Kč: p. Kateřina Hekerová, Horní Suchá,
3. místo – poukázka na nákup v hodnotě 200 Kč: p. Helena Funioková, Horní Suchá. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou 
JUBAR, spol. s r.o. na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou 
zakázku „Oprava chodníku podél ul. Těrlické v Horní Suché – 2.část v dl. 
cca 586 m“. Cena stavebně montážních prací 1 137 428,40 Kč bez DPH, 
1 376 288,40 Kč vč. DPH.

Na zasedání Rady obce dne 3. 9. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá rozhodla o přizvání nájemce Dělnického domu 
pí Waloszkové na další jednání RO k projednání těchto problémů:

- dořešení opravy poškozené podlahy v sále DD 
- způsob stanovení výše nájemného za pronájem prostor v DD
- otevírání a zamykání branky a brány do dvorku DD
- zhasínání VO na dvorku po zavírací době DD

Poznámka kronikářky: Jedná se o doladění užívání prostor Dělnického domu.

 - Rada obce Horní Suchá:
a) vzala na vědomí žádost Spolku Tulipán o vyjádření souhlasu obce Horní 

Suchá s projekty „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15ti do 26 
let věku“ a „Asistent prevence kriminality“, které chce spolek realizovat 
v obci Horní Suchá, za účelem podání žádosti o dotaci z MAS Pobeskydí 

b) vyslechla vyjádření Mgr. Majzlíkové, místopředsedkyně Spolku Tulipán,k 
výše jmenovaným projektům. Doporučila Mgr. Majzlíkové, aby jednala 
se společností RPG byty , s.r.o., Ostrava o možnosti pronájmu finského 
domu pro účely Nízkoprahového zařízení pro děti 15-26 let

c) souhlasí s tím, aby Spolek Tulipán se sídlem Skalice 113, Frýdek - Místek , 
zastoupený místopředsedkyní Mgr. Pavlou Majzlíkovou, realizoval pro-
jekty „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15ti do 26 let věku“ 
a „Asistent prevence kriminality“ v obci Horní Suchá. Toto stanovisko 
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se vydává za účelem podání žádosti Spolku Tulipán o dotaci z operační-
ho programu Zaměstnanost na rok 2014-2020. 

 - Rada obce Horní Suchá požaduje obnovení přechodu pro chodce přes sil-
nici II/475 ul. Stonavská v obci Horní Suchá u budovy Obvodního odděle-
ní Policie ČR. Přechod je spojnicí mezi lokalitou finské domky „ U Františ-
ku“ a centrem obce, zejména v ranních a odpoledních hodinách pro cestu 
dětí do a ze školy. V loňském roce bylo z tohoto důvodu vybudováno místo 
pro přecházení pro chodce na silnici II/474 ul. Těrlická u základních škol. 
Z důvodu zrušení přechodu byla porušena návaznost na již vybudované 
chodníky a zařízení, která zabezpečují dopravní bezpečnost občanů v obci. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro 
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat.

 - Rada obce Horní Suchá rozhodla o realizaci průzkumu veřejného míně-
ní (ankety) pro zjištění názoru občanů dotčených lokalit na vybudování 
chodníku podél ul. 6. srpna. 

 - Rada obce Horní Suchá navrhuje projednat na ZO výstavbu chodníku 
podél ul. 6. srpna po budoucí dětské hřiště v části Podolkovice.

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 5.000,- Kč Ing. Janu Wdówkovi, Horní Suchá. Poznámka 
kronikářky: Finanční dar je poskytnut u příležitosti odchodu do důchodu 
dlouholetému správci Průmyslové zóny František.

 - Rada obce Horní Suchá navštívila tři mateřské školy v Třinci a Albrech-
ticích, kde byly realizovány zahrady v přírodním stylu. Zahrady dvou ma-
teřských škol v Třinci byly realizovány na jaře letošního roku, takže nebylo 
možno zjistit reakci dětí a učitelů. Byl zde použit přírodní materiál, vodní 
plochy a výsadby užitkových rostlin. Vše má iniciovat u předškolních dětí 
zájem o přírodu a přirozené životní prostředí. Cena realizací byla ve výši 
2-2,5 mil. Kč a náklady byly spolufinancovány z dotací (SFŽP). Třetí zahra-
da v Albrechticích byla koncipována podobně, ovšem s menším počtem hra-
cích prvků a s vyšší cenou (3 mil. Kč). Tato zahrada již byla nějakou dobu 
užívána s tím, že ji ve vzácné shodě kritizuje jak samospráva, tak učitelský 
sbor. Tato zahrada MŠ je opravdu školním příkladem plýtvání dotačními 
prostředky na nesmyslné projekty, kde se často investuje tam, kde jsou zrov-
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na (evropské) dotace a nikoliv tam, kde je to opravu potřeba. Záměr vede-
ní MŠ realizovat zahradu (zejména její rozšíření na plochy bývalých jeslí) 
v přírodním stylu je jistě správný. Je však nutno zvážit, zda žádat o dotaci 
na tuto akci a pak být nuceni k realizaci mnohdy nesmyslných prvků jen 
proto, že je to v souladu s platnou „šablonou“ danou poskytovatelem dotace, 
aby se při hodnocení žádosti o dotaci dosáhlo potřebného počtu bodů.

Na zasedání Rady obce dne 17. 9. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá přizvala na jednání pana Vladimíra Skácela z te-
nisového oddílu TJ Depos. V letošním roce založili tenisovou školičku, probě-
hl nábor dětí na zdejších ZŠ, tréninky mají 2x týdně po 2 hodiny, 5 mladších 
žáků a 7 starších, z toho 10 ze školy v Horní Suché. Původně se mělo tréno-
vat pouze v letní sezóně, ale z důvodu zájmu dětí se rozhodli s pokračováním 
i v zimě. Je dohodnuta možnost využití tělocvičny v ZŠ. V rozpočtu TJ nebylo 
počítáno se zimním obdobím, a proto je vznesena žádost o finanční pomoc 
na toto období. Jedná se o dokrytí období 10-12/2015. Jedná se o pokrytí 
nákladů na trenéry. Původně bylo počítáno s jedním, aktuálně jsou dva.

Dořešení na další RO – po návratu RNDr. Bandíkové z dovolené. Rada 
obce se shoduje na tom, že uvedený záměr je třeba podpořit, otázka je 
jakým způsobem (novela zákona č. 250, zůstatek finančních prostředků 
v rozpočtu obce).

- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřej-
né zakázky „Demolice bytového domu Důlní 887/11, Horní Suchá-I. etapa“ 
a „Demolice bytového domu Důlní 887/11, Horní Suchá-II. etapa“, jediným 
hodnotícím kritériem bude cena díla.

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení RPG Byty s.r.o. ve věci 
žádosti o odkup finských domků v k. ú. Horní Suchá do majetku obce. Dle 
sdělení RPG Byty došlo v současné době k přerušení prodeje objektů tohoto 
typu, z důvodu změny majoritního vlastníka společnosti. O možném pro-
deji do majetku obce Horní Suchá budou obec informovat zřejmě počát-
kem roku 2016. Dle vyjádření místostarosty je potřeba tuto žádost poslat 
na RPG znovu, protože dle vyjádření vedení RPG jsou finské domky opět 
na prodej a proto je potřeba požádat znovu o odkup.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí 
Horní Suchá a firmou SLUŽBA KARVINÁ na provedení stavebních prací 
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pro stavbu „Vybudování chodníků na „nové parcele“ hřbitova v Horní Su-
ché“ za cenu 550.800,00 Kč bez DPH ( 666.468,00 Kč vč. DPH).

 - Rada obce schválila finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Slezskou dia-
konii, středisko BETANIA Komorní Lhotka, zastoupenou paní ředitelkou 
Mgr. Zuzanu Filipkovou, Ph.D.

Na zasedání Rady obce dne 1. 10. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí 
Horní Suchá a firmou VAPES CE s.r.o. na provedení stavebních prací pro 
stavbu „Sjezd a chodník při bytovém domě na ul. Stonavské v Horní Su-
ché“ za cenu 315.968,56 Kč bez DPH (382.321,96 Kč vč. DPH).

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost TJ Depos Horní Suchá 
o poskytnutí finančního příspěvku na odměny trenérů tenisové mládeže 
ve výši 12.000,-Kč
 - schválila poskytnutí dotace z grantového systému obce ve výši 9.120,-Kč 

pro TJ Depos Horní Suchá na odměny trenérů tenisové mládeže
 - schválila smlouvu o poskytnutí grantu na spolufinancování kulturních 

a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2015 na odměny trenérů 
tenisové mládeže ve výši 9.120,-Kč mezi poskytovatelem obcí Horní Su-
chá, zastoupenou starostou Ing. Janem Lipnerem a příjemcem TJ Depos 
Horní Suchá, zastoupenou předsedou Ivanem Marinim.

- Rada obce Horní Suchá schválila bezplatné užívání sportovní haly dne 3. 
10. 2015 a 24. 11. 2015 pro „3. ročník Mezinárodní velké ceny ve vzpírá-
ní“ a „4. kolo ligy žáků“ pořádané v Horní Suché. 

- Rada obce Horní Suchá schválila rozšíření služby SENIOR TAXI o další cílo-
vou stanici Havířov - Podlesí, OPTOMED s.r.o. - oční centrum, od 1. 11. 2015 

 - Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné 
zakázky, která bude zadávaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných za-
kázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Odkanalizování 
a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa – SO 14 ul. Lokalita 
č.14 – ul. Přímá III“. 
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Na zasedání Rady obce dne 15. 10. 2015 byly projednány zejména tyto body:

- Rada obce Horní Suchá schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 
2.100,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky sboru dobrovolných hasičů a 

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ve výši 2.100,-Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů mezi poskytovatelem Moravskoslezským krajem a příjemcem 
obcí Horní Suchá.

- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí 
Horní Suchá a Mrozek, a.s. na zakázku „Demolice bytového domu Důlní 
887/11, Horní Suchá-I. etapa“ a „Demolice bytového domu Důlní 887/11, 
Horní Suchá-II. etapa“. Cena demoličních prací 659.127,16 bez DPH, 
797.543,86 vč. DPH. Poznámka kronikářky: Tento objekt na příjezdové ko-
munikaci z Karviné byl dlouhodobě v neutěšeném stavu.

 
- Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar jako odměnu třem nejlep-
ším účastníkům soutěže „Nejkrásnější zahrada“ v r. 2015:
1. místo – finanční dar v hodnotě 3000 Kč: pí Taťána Molendová, Horní Suchá, 
2. místo – finanční dar v hodnotě 2500 Kč: pí Kateřina Hekerová, Horní Suchá,
3. místo – finanční dar v hodnotě 2000 Kč: pí Helena Funioková, Horní Suchá.

- Rada obce Horní Suchá na navazujícím společném jednání (30.4.2015) se 
zástupci Občanského sdružení Rodinné centrum Budulínek pí Tomáško-
vou, pí Horychovou a pí Šindelářovou byla informována o:
 - navýšení plateb od rodičů u všech dětí navštěvujících zařízení, platby 

jsou od září 2015 na částce 1000,-Kč za dítě a měsíc
 - od příštího roku má být vyhlášen grant, který bude určen i pro stávající 

zařízení, která se starají o děti v dětských skupinách
 - zákon upravující poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č. 

247/2014 Sb., sice nabyl účinnosti již 29. 11. 2014, ale teprve pozměňova-
cí novelou č. 127/2015 Sb., účinnou od 4. června 2015, jej lze realizovat 
v praxi 

 - od 4. 6. 2015 musí být každá dětská skupina evidována na Ministerstvu 
práce a soc. věcí, jinak nelze zák. zástupci uplatňovat daňové odpočty 
za úhrady pobytu dítěte

 - bez registrace dětské skupiny jsou omezené možnosti čerpání grantů 
a obdobných státních podpor
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 - Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek rovněž bude žádat o zápis 
dětské skupiny u Ministerstva práce a soc. věcí, čekají na vyjádření KHS

 - Další rozvoj nemají zpracovaný, předpokládají, že ještě dva roky bude 
činnost pokračovat a nadále budou rozšiřovat činnost kroužků pro men-
ší děti, takže se budou zaměřovat spíše na práci s mladšími dětmi, kde 
v dětské skupině mohou být děti už od 1 roku a přitom dětská skupina 
nemusí mít zdravotní personál. Tímto chtějí umožnit zaměstnaným ma-
minkám dřívější odchod do práce

 - Výhledově zvažují zavedení celotýdenní školky
 - Dnes je provoz školky zajištěn od 6,00 do 16,00 hodin, ve středu do 17,00 

hodin a ve čtvrtek do 17,30 hodin
 - Prostorově není možné v současné době v objektu zajišťovat aktivity, na-

příklad družiny, jednotlivé skupiny dětí by se vzájemně rušily 
 - Informace o Havířovské dětské skupině – tato má výrazně vyšší platby…, 

další informace v listopadu po jednání se zástupci dětské skupiny

- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí 
Horní Suchá a firmou VAPES CE s.r.o. na provedení stavebních prací pro 
provedení opravy fasády bytového domu 1226/ 2a a b na ul. Stavební 
v Horní Suché. Cena díla je 214 566,36 Kč bez DPH tj. 246 751,31vč DPH.

Na zasedání Rady obce dne 29. 10. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá
schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a firmou 

Hornosušská stavební s.r.o. na stavební práce stavby „Stavební úpra-
vy komerčního objektu č.p. 20 v Horní Suché – II. etapa“. Cena díla je 
1.849.206,33 Kč bez DPH (tj. 2.237.539,66 Kč vč. DPH). Cena dle roz-
počtu projektanta je 2.086.637,15 bez DPH ( tj. 2.524.830,95 Kč vč. DPH).

- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí sdělení RPG Byty s. r. o., Ostra-
va ve věci žádosti o odkup finských domků v k. ú. Horní Suchá do majetku 
obce. Dle sdělení RPG Byty došlo k přerušení prodeje objektů tohoto typu. 
Po vyjasnění možné prodejní strategie obsazených objektů budou obec 
neprodleně informovat, pravděpodobně počátkem roku 2016. V tomto 
smyslu nutno informovat žadatele o odkup těchto pozemků
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 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 3.000,- Kč Hedvice Makówkové, Horní Suchá.
 Poznámka kronikářky: Jedná se o odchod do důchodu. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
4 000,-Kč za 120 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž II. třídy) panu 
Marku Gabzdylovi. 

 - Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit odkup 
pozemků parc. č. 242/3, 242/7 a 242/8 v k. ú. Horní Suchá včetně uni-
mobuňky a haly na nich stojící od společnosti Demonta T, s. r. o., za cenu 
430.000,-Kč do majetku obce. kronikářky: Jedná se o zaniklou sběrnu od-
padu. Jelikož tento pozemek sousedí s Rodinným centrem Budulínek, bude 
využíván jako parkovací plocha. 

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku Moravskoslezského kra-
je v rámci „Kotlíkové dotace“ na zapojení obce do financování jednotlivých 
projektů občanů při výměně starého zdroje tepla (kotle na tuhá paliva s ruč-
ním přikládáním). Obec Horní Suchá nebude spolupracovat s krajem a bude 
svým občanům přispívat na výměnu kotle formou daru, jako doposud. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí 
Horní Suchá, a firmou ELSPOL – Gattnar s.r.o. na stavební práce stavby 
„Oprava VO na ul. K Prádlu parc.č. 1076/1, k.ú. Horní Suchá“. Cena díla 
je 702.128,01 Kč bez DPH (tj. 849.574,89 Kč vč. DPH). 

 - Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení rekonstrukce chodníků (do-
posud neopravené) na „Staré parcele“ hřbitova, tzn. všechny chodníky 
s asfaltovým povrchem, do plánu velkých oprav a investičních akcí.

 
Na zasedání Rady obce dne 12. 11. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí odpověď České pošty na poža-
davek obce na vyhodnocení vhodnosti úpravy provozní doby pošty 73535 
Horní Suchá od 1. 7. 2015. V tomto sdělení se konstatuje, že změna hodin pro 
veřejnost odpovídá současné poptávce po službách a rozhodla o zveřejnění 
této informace v Informátoru s dotazem, zda se toto sdělení zakládá na prav-
dě a výzvou k podání zkušeností a podnětů na chod ČP na sekretariát obce.
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 - Rada obce Horní Suchá schválila:
a)  zařazení do Seznamu investičních akcí a velkých oprav obce H.S., jedná 
se o akce:

- přechod pro chodce přes ul. Těrlickou naproti nákupnímu centru 
jako bod č. 177a.

- zokruhování komunikací Na Františku a Průmyslová v areálu PZF
- legalizace vstupu na střechu skipové věže F4 v areálu PZF
- kanalizace ul. Na Stavech - Stonavská

b)  vyřazení akcí ze Seznamu investičních akcí a větších oprav. Jedná se 
o akce :

- č. 45 Úprava zahrady u bytového domu čp. 424 (předáno ZŠ pro MŠ)
 - č. 73 Hřiště penzijní dům, parc. č. 1296 (uváděno duplicitně)
 - č. 184 C přestavba půdního prostoru PZ pro ubytování mužstva 

(není zájmem obce)
 - č. 222 Kanalizační sběrač na parc. 2561/1 (odb. ul. Soustředěná) (již 

provedeno v rámci kanalizace Kouty II).

 - Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí stanovisko projektanta firmy At-
ris s.r.o. k žádosti o vysvětlení důvodu víceprací ze dne 13.10.2015, týkající 
se víceprací vzniklých na stavbě „Přístavba výtahu u ZŠ české v Horní Su-
ché“ a požaduje předložení časové osy všech kroků týkajících se této stavby.

- Rada obce Horní Suchá společně s finančním výborem projednala návrh 
rozpočtu obce na rok 2016. 
Předložené materiály:
• Návrh rozpočtu 2016, verze1.
• Zápis z dílčího jednání k investicím
• Požadavky pro sportovní, kulturní organizace
• Informace z jednání rozpočtům škol
 V rámci jednání navržené změny a doplnění položek rozpočtu – po-

známky z diskuze. 
 Konstrukce rozpočtu – příjmy mínus dotace mínus příjmy z Deposu, 

z toho ušetřit 10 % a tato suma by měla stačit na provozní výdaje.
Příjmy:
• Daň z nemovitostí – nemáme podklady z FÚ, nevíme, kolik činí roční 

předpis, FÚ žádné informace neposkytuje
• Sdílené daně navrženy podle predikce Ministerstva financí z 7/2015, od-

had růstu HDP dle MF bude 2,5 %
• Připravit program řešení PZF při poklesu nájmu
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• Realizovat kontrolu nájmů a služeb na hřbitově, zejména plnění zákazu 
pronájmu hrobových míst „spekulanty“, kteří postaví pomník a pak 
jej prodávají

• Hledat možnosti získání dotací na stavbu cyklostezky
Výdaje:
• Výstup na skip v PZF startovací balíček, doplnění do seznamu akcí 

12.11.2015
• Zokruhovaní komunikací v PZF – je v textové části ÚP, nemusí být v gra-

fice
• Hledat projektanty pro rozvody vody – návrhy Geoengineering Ostrava, 

Hydrokoneko Ostrava, ing. Łukasz Niemiec Albrechtice
• Předat návrh odkupu pozemků pro MK Havířskou (starosta)
• Pokračovat v řešení MK 6. srpna vč. chodníku
• MK Průjezdní pouze PD opravy (50 tis. Kč), oprava v návaznosti na rea-

lizaci vodovodu (2mil.Kč)
• Položku zastávka „školního“ autobusu na ul. Hornosušská přesunout 

z paragrafu dopravy do paragrafu 
• komunikací
• Odkup jen části pozemků pro přechody a chodníky (Jurášek, Skálová, 

Jiravský, Pelantová)
• Připravit variantu opravy chodníků u ul. Stonavská vč. pravé strany 

(Bajger – Bardoň) – návaznost opravy povrchu silnice
• Rozsah řešení odbočující části ul. 6. srpna u železničního mostu a chod-

níku podél trati směr Chalupnická, Těrlická – pochůzka Rady 
• Opravy MK v lokalitě Staré Finské domky v návaznosti na opravy ka-

nalizace 
• Snížení příspěvku základní škola č.p. 969 -100 tis. Kč – výsledek jednání 

týmu (sociální zařízení apod.)
• Pro budoucí zpracování rozpočtů připravit jednotný formulář pro žada-

tele -sportovní organizace apod. (Pastvová)
• Navýšení dotace pro rekonstrukci hřiště vzniklo změnou dotačních pod-

mínek – příspěvek snížen ze 75 na 70%, nutnost navýšení dotace obce 
na 3,9 mil Kč (vysvětlil p. Marini)

• Snížení příspěvku Obce na TJ Depos na 900 tis. Kč s připomínkou zlep-
šení využití budovy sálu TJ a tím i příjmů z nájmu

• V rámci ZO projednat návrh zřízení pracovního místa na OÚ pro sprá-
vu a údržbu nemovitého majetku obce 

• Řešit možnosti tzv. bodového osvětlení , např. spoj. chodník ul. Těrlická 
a 6. srpna
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• PD VO místa pro přecházení u „staré lékarny“
• Sportovní hala - v rámci výměny těles preference LED – konečná srovná-

vací cena vůči zářivkovým z výsledků výběrového řízení
• Veřejné osvětlení - upravit v návrhu rozpočtu rozsah výměny a ceny 

za nátěry stožárů VO na ul. Stonavské (pochůzka členů RO)
• Oprava fasády smuteční síně – pochůzka Rady
• Navržena možnost spojení řešení veřejného WC a žádosti farního úřadu 

o dotaci na opravu WC u kostela – projednat s Římskokatolickou farností
• Navýšení nákladů na PD park u ul. 6. srpna na 165 tis. Kč
• Upravit příspěvek pro Tulipán na max. 40 tis. Kč, 50 tis. Kč rezerva
• Navýšení darů na 75 tis. Kč (Schönwaldová)
• Referentské vozidlo řešit operativním nájmem místo koupě vozidla
• Žádost PZKO na půjčku na pořízení židlí navrženo řešit zvýšením dotace 

do výše 50%

Ze zasedání Rady obce dne 26. 11. 2015 byly projednány zejména tyto body: 

 - Rada obce Horní Suché vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Foukané 
izolace s.r.o. na zhotovení „Zateplení trámového stropu objektu obecního 
úřadu v Horní Suché“ za cenu 81.370,00 Kč bez DPH a schválila smlouvu 
o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá zastoupenou Ing. Janem Lipne-
rem, starostou obce, a firmou Foukané izolace s.r.o. zastoupenou Václavem 
Vafkem, jednatelem společnosti, na zhotovení „Zateplení trámového stropu 
objektu Obecního úřadu v Horní Suché“ za cenu 81.370,00 Kč bez DPH

 - Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce SDH v Horní 
Suché a projednala následující:
a) platby energií v hasičské zbrojnici: SDH trvá na výpovědi smlouvy o vý-

půjčce objektu, kde je zakotveno převedení úhrad za energie na SDH (jako 
u všech ostatních subjektů, užívajících budovy v majetku obce) a úhrada 
energií, spotřebovaných výjezdovou jednotkou obcí formou příspěvku. 
Navrhuje paušální úhradu nákladů ve výši 3.000,- Kč za všechny energie 
ročně. Dále navrhuje, aby současná faktura číslo 2015 0755 vystavená 
obcí na částku 5.758,-Kč, byla brána jako zálohová pro období 2014-2015. 
Je nutno vystavit novou fakturu na stejnou částku s novým zněním. Po-
žadují zpracovat dodatek ke smlouvě o výši a úhradě plateb za energie. 
Za těchto předpokladů, budou i nadále vykonávat činnost výjezdové jed-
notky a vezmou zpět podanou výpověď.
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b) Dne 10. 11. 2015 proběhla prohlídka objektu požární zbrojnice referent-
kou investic a zástupců SDH. Dnes byly předány návrhy úprav od refe-
rentky zástupcům SDH k připomínkování. Dále byla dohodnuta návště-
va Rady obce objektu hasičské zbrojnice na její příští schůzi, zejména 
z důvodu nedořešeného sociálního zázemí.

 
 - Rada Obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo na provedení renovace 
parketové podlahy sálu Dělnického domu s firmou Urbaník Vincent, práce 
provede v termínu od 14. 12. 015 do 31. 12. 2015 v ceně 202.810,-Kč bez 
DPH renovaci (nátěr 3mi vrstvami laku) podlahy sálu a přísálí o celko-
vé výměře 391,98m2 Dělnického domu, tak aby byla zajištěna potřebná 
skluznost pro tančení. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí 
Horní Suchá a fa Projekt 2010, s.r.o. na zpracování projektové dokumen-
tace pro Územní řízení a Stavební povolení vč. inž. činnosti pro stavbu 
„Kanalizace ul. Hluboká – Kuncovka, v Horní Suchá, vč. kanalizačních 
přípojek“. Cena projektových prací v členění a rozsahu dle nabídky zpra-
cované dne 25.11.2015 je 163 000,-Kč bez DPH tj. 197 230,- Kč vč. DPH. 

 

Na zasedání Rady obce dne 15. 12. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce:
a) zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunál-
ních odpadů ze dne 18. 10. 2012, 

b) schválit Obecně závaznou hlášku č. 2/2015 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunál-
ních odpadů.  

 - Rada obce Horní Suchá schválila od 1. 1. 2016 rozšíření služby SENIOR 
TAXI o další cílové stanice Havířov - Šumbark, Lidická 886/43, Havířov - 
Město, Svornosti 2/86 a Havířov - Podlesí, Junácká 1632/3. 

 - Rada obce Horní Suchá navštívila budovu hasičské zbrojnice (viz usn. 
715b ze dne 26.11.2015) a projednala následující:
 - Radě obce byl předán připomínkovaný seznam úprav hasičské zbrojnice, 

vypracovaný původně referentkou investic. Z něj vyplývá, že část drobných 
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úprav (oprava stropu a podlah garáže, výměna dřevěného schodiště) nepo-
kládají za nutné a vhodné, naopak jako nejpalčivější problém vidí sociální 
zázemí. Požadují tedy nikoliv rekonstrukci stávajících WC v 1.NP, ale výstav-
bu nových, nejlépe rozšířením budovy do šířky. Dále navrhují provedení ná-
stavby na východní i západní straně budovy a také realizaci půdní vestavby.

 - Jako další krok má být zhotovení studie výstavby sociálního zázemí. K to-
muto potřebuje projektant jako základní podklad zakreslení skutečného 
stavu budovy. Stavebním úřadem bylo však operativně zjištěno, že kromě 
projektu plynofikace nemá ve svém archivu o této budově žádný materi-
ál. Bylo proto rozhodnuto o vyhotovení PD skutečného stavu budovy. 

- Obec Horní Suchá byla, jako většina obcí okresu Karviná, oslovena městem 
Havířov s nabídkou účasti na vybudování zařízení na mechanicko-biologic-
kou úpravu odpadů (MBÚ) místo spalovny, kterou chce vybudovat kraj. Pro-
zatím se oficiálně přidala Karviná a Horní Bludovice. Havířov (Technické 
služby města Havířova) zorganizoval exkurzi do města Bielsko- Biala, kde 
je tato technologie nově vybudována. Zúčastnil se jí, jako člen Výboru pro 
životní prostředí, také p. Václav Zyder. Rada obce Horní Suchá :
a)  vzala na vědomí následující zprávu z výše uvedené exkurze :
 Je to jako ucelený projekt. PL je cca 20 let pozpátku v třídění odpadů 

a proto se rozhodli jít jinou cestou.
 Lidé netřídí doma, ale netříděný odpad se místo na skládku vozí na tří-

dicí linku, kde se třídí podle typu (plasty, papír, kovy, sklo) a dále i jed-
notlivé druhy plastů apod. Proces je automatizovaný a na konci je něko-
lik lidí, kteří dočišťují nevytříděné zbytky. Veškeré vytříděné komodity, 
vč. mokrého papíru, prodávají. Pokud pro mokrý papír není odbyt, pak 
jej dodají do bioplynové stanice, která je součástí celého komplexu. Ak-
tuálně má 15 reaktorů. Na to navazuje skládka odpadu na zbytky, které 
se již nedají jinak využít.

 Z celkového dovezeného odpadu jde na skládku cca 15%.
 Součástí je také vytřídění vysokokalorických odpadů, kde se tyto připra-

vují jako palivo pro cementárny. Aktuálně jsou v jednání s investory, 
kteří budují spalovny, s největší pravděpodobností Tychy, kde by vozili 
zbytky, které aktuálně ukládají na skládku.

 Na začátku je třídění nadsítná a podsítná frakce. To co je pod 3 cm jde 
rovnou na skládku.

 Linka je využívána kromě klasického třídění celého směsného odpadu, 
ale dotříďují i již předtříděný odpad od občanů. Roztříďují podle jednot-
livých druhů plastů.
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 V Havířově by zůstalo třídění v domácnostech jak je a tím pádem by se 
linka využívala také na dotřídění těchto odpadů a pak také na třídění 
směsných odpadů.

 Havířov to považuje za významný projekt a chtějí přibrat další obce 
a města ke spolupráci na tomto projektu. Pro umístění této technologie 
se nabízejí tři lokality, PZ Dukla, PZ František a případně PZ Barbora.

 Z našeho úhlu pohledu je ideální umístění v PZ František, odkud je ně-
kolik metrů na skládku na uložení nevytříděných zbytků.

 Ředitel TS Havířov oslovil V. Zydra, zda by byl ochoten pracovat v pra-
covní skupině, která bude připravovat tento projekt.

 Náklady na výstavbu jsou cca 200 mln Kč, při kapacitě cca 70 tis. tun 
odpadů. Pokud by se zapojily obce a města na území okresu Karviná, 
tak předpokládaná kapacita by byla cca 50 – 55 tis. tun odpadů, včetně 
již vytříděných od občanů a firem. Předpokladem pro realizaci je získá-
ní dotace, kde pro komunální sféru může být až 90% celkových nákladů.

b)  deleguje p. Václava Zydra, člena Výboru pro životní prostředí, do pra-
covní skupiny při Technických službách Havířov, která připravuje pro-
jekt řešení nakládání s komunálním odpadem systémem MBÚ, s úko-
lem prosazovat tento projekt v rámci stávající a.s. Depos Horní Suchá 
a s rozhodujícím slovem měst a obcí okresu Karviná.

- Rada obce Horní Suchá doporučuje ZO, aby si podle §84, ost. 4) zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění vyhradilo pravomoc schvalovat 
nákup dluhopisů, vč. schvalování smlouvy o úpisu.

 - Rada obce Horní Suchá schvaluje „Zásady obce Horní Suchá pro přijí-
mání a vedení žádostí o obecní byt a pro výběr uchazečů o obecní byt“, 
s účinností od 1. 1. 2016.

 - Rada obce Horní Suchá schválila Zásady pro poskytování dotací z roz-
počtu obce Horní Suchá. 

 - Rada obce Horní Suchá schválila budoucí pronájem části 9. patra a stře-
chy objektu bez č. p. umístěného na pozemku parc. č. 1055/81 v k. ú. Horní 
Suchá, grafická Příloha č.1 a č. 2, subjektu MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., 
Ostrava – Moravská Ostrava a Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě uza-
vřenou mezi společností MORAVSKÝ VÝZKUM, s. r. o., Ostrava – Moravská 
Ostrava , zastoupená Juliem Vidou, jednatelem a Obcí Horní Suchá, zastou-
penou Ing. Janem Lipnerem, starostou obce. Předmětem budoucí nájemní 
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smlouvy bude pronájem části 9. patra a střechy objektu bez č. p. umístěného 
na pozemku parc. č. 1055/81 v Průmyslové zóně František v Horní Suché, 
za navrženou cenu 50,- Kč/m2/rok.

Na zasedání Rady obce dne 31. 12. 2015 byly projednány zejména tyto body:

 - Rada obce Horní Suchá schválila výši ceny stočného pro rok 2016 s účin-
ností od 1. ledna 2016 společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. 
Jedná se o určení stočného pouze pro vodohospodářský majetek obce Hor-
ní Suchá, který na základě koncesní smlouvy společnost Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. provozuje. Cena vody odvedené (stoč-
né) je 33,53 Kč/m3 bez DPH tj. 38,56 Kč/m3 včetně DPH.

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa) Bohdanu 
Drábkovi, Ladislavovi Kasalovi a Romanu Rašovi.

- Rada obce Horní Suchá poskytla finanční dar ve výši 15 000,-Kč Weroni-
ce Schönwaldové, Horní Suchá, která reprezentuje obec ve voltiži.

 - Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí 
Horní Suchá a firmou UDI MORAVA s.r.o., na vyhotovení dokumentace 
pro provádění stavby „Chodníky na hřbitově (stará parcela) v Horní Suché 
- IV. etapa“, za cenu 52.030,00 Kč.

 - Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 6/2015/RO. Dů-
vodem je upřesnění příjmů z dotací poskytovaných ÚP na platy a odvody 
VPP a ve výdajích se jedná o přesun mezi paragrafy odpadového hospo-
dářství.
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Ze�zasedání�Zastupitelstva�obce:

Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 2. 2015 zejména tyto body: 
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2015/ZO. Objem rozpočtu na rok 2015 se nemění.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 20.000,- Kč na dofinancování provozních nákladů pro občany obce 
za první pololetí roku 2015 mezi obcí Horní Suchá a Integrovaným sociál-
ním ústavem, Komorní Lhotka.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje finanční dar ve výši 120.000,- 
Kč na krytí provozních nákladů našich občanů ve SLEZSKÉ HUMANITĚ. 

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje poskytnutí finančního 
daru z rozpočtu obce ve výši 50.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru 
Moravskoslezského kraje pro zajištění potřeb spojených s provozem nebo 
pořízením vybavení hasičské stanice Havířov v roce 2015.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu na poskytnutí ne-
investiční dotace z rozpočtu obce na rok 2015 v celkové výši Kč 300.000,- Kč 
mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem dotace Florbalovým 
klubem Horní Suchá o. s. na pronájem sportovišť, akce pro děti – kemp, 
neligové turnaje a jiné sportovní aktivity pro mládež, dopravu, sportovní 
vybavení, startovné do ligových soutěží pro rok 2015 a 80.000,-Kč na po-
krytí nákladů spojených se zajištěním vedoucího trenéra.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2015 v celkové výši Kč 795.000,- Kč 
mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem dotace TJ Depos Horní 
Suchá. Dotace je poskytnuta na provozní náklady, údržbu, odměnu hos-
podáře, poplatky telefon, internet, pojištění majetku, startovné, dopravu, 
halové turnaje, pronájmy sportovišť, úhrada rozhodčích, odměny trenérů 
mládeže, sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev.  
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Zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 4. 2015 zejména tyto body:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu Obce Horní Suchá na rok 2015 v celkové výši 40 000,- Kč Charitě 
Český Těšín. Jedná se o poskytnutí osobní asistence pro občana Horní Suché. 

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu Obce Horní Suchá na rok 2015 ve výši 59 000,- Kč Centru pro 
rodinu a sociální péči z. s. Jedná se o poskytování osobní asistence pro 
občana Horní Suché. 

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo „Smlouvu o poskytnutí do-
tace“ obcí Horní Suchá Spolku Tulipán na poskytování sociální služby - so-
ciální poradenství v obci Horní Suchá v roce 2015.

- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015/ZO.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozdělení grantů pro rok 2015 

na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní, sportovní, 
zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení 
a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 375 880,- Kč.

organizace schvále-
no�v�Kč

1 Skupina matice školské při MŠ s polským jazykem vyučovacím 
v Horní Suché

16000

2 Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suché 21000
3 Kroužek krojovaných horníků Dolu František 9000
4 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO Horní Suchá 2880
5 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Horní Suchá 6000
6 Skupina matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím 

v Horní Suché
28000

7 Místní skupina PZKO v Horní Suché 86000
8 Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá 46000
9 Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Horní Suchá 61500
10 Ženský pěvecký soubor Šárka 8000
11 Vzpěračská škola Oty Zaremby Horní Suchá 55000
12 Kynologický klub č. 021, Horní Suchá 0
13 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, č. 16 Horní Suchá 7700
14 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 9000
15 Spolek Tulipán 4800
16 Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek 15000

CELKEM 375880,-
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo:
a) nepořídit změnu Územního plánu Horní Suchá v souladu s ust. § 6 

odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů na pozemku parc.č. 3028/2 v k.ú. Horní Suchá - lokalita 1, jejímž 
předmětem je změna využití pozemku na návrhové plochy pro indivi-
duální bydlení.

b) pořídit změnu Územního plánu Horní Suchá v souladu s ust. § 6 odst. 
5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů na pozemku parc.č. 1076/2 v k.ú. Horní Suchá - lokalita 2, jejímž 
předmětem je změna využití pozemku na plochy pro drobnou výrobu 
a výrobní služby. 

Ze zasedání dne 16.4.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 4. 6. 2015 zejména tyto body:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o poskytnutí inves-
tiční dotace z rozpočtu obce ve výši 215.000,-Kč na akci „Zateplení budovy 
fary Horní Suchá“ mezi poskytovatelem Obcí Horní Suchá a příjemcem 
Římskokatolickou farností Horní Suchá.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá navrhuje Ing. Jana Lipnera, jako 
člena představenstva Depos Horní Suchá, a.s.
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 - Zastupitelstvo obce Horní Suchá zvolilo přísedícím Okresního soudu 
v Karviné pana Mariana Kotačku, nar. 7.5.1955, trvale bytem v Horní Suché.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo o pojmenování levobřežní-
ho přítoku potoku Koutňák jako Havířský potok.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo a schválilo vznik členství 
Statutárního města Havířova ve Svazku měst a obcí okresu Karviná.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 8. 2015 zejména tyto body:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná 
prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo realizaci přístavby průmys-
lové haly v majetku obce v Průmyslové zóně František a zařazení nákladů 
na projektovou dokumentaci na tuto přístavbu do rozpočtu obce na rok 2016.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 10. 2015 zejména tento bod:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o úpisu mezi emi-
tentem Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace, a.s. Předmětem 
smlouvy je úpis 20 ks dluhopisů, s datem emise 5. 10. 2015 a datem splat-
ností 30. 3. 2019. Poznámka kronikářky: Jedná se o zhodnocení volných 
finančních prostředků obce Horní Suchá.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 10. 11. 2015 zejména tento bod:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup pozemků včetně 
unimobuňky a haly na nich stojících od společnosti Demonta T za cenu 
430.000,-Kč do majetku obce. Poznámka kronikářky: Jedná se o prostory 
bývalých sběrných surovin. 
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Zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 12. 2015 zejména tyto body:

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
třídění a odstraňování komunálních odpadů. 

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá si podle § 84, odst. 4) zákona 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, vyhradilo pravomoc schvalovat nákup dlu-
hopisů, včetně schvalování smlouvy o úpisu.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá:
a) projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016 ve znění zveřejněném 

na úřední desce dne 1. 12. 2015, a to v objemu: příjmy 109 mil. Kč, vý-
daje 134 mil. Kč, financování 25 mil. Kč

b) schválilo pozměňovací návrh na přesuny finančních prostředků ve výši 
700 tis. Kč 

c) schválilo rozpočet obce na rok 2016 ve výši: příjmy 109 mil. Kč, výdaje 
134 mil. Kč, financování 25 mil. Kč

d) schválilo závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2016, dle přílohy č. 1

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtový výhled na roky 
2017 a 2018 dle přílohy č.2.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo radu obce prováděním roz-
počtových opatření, která mění závazné ukazatele rozpočtu 2016 takto:
a) zapojení nových příjmů k úhradě nových výdajů v plném rozsahu
b) přesuny rozpočtových prostředků mezi třídami v příjmové části roz-

počtu 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, ma-

ximálně do výše 500 tis. Kč
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Obec obdržela písemné poděkování za finanční dar pro Charitativní fond 
pro opuštěné a handicapované děti, ze kterého bylo financováno VII. Setkání 

postižených a opuštěných dětí ze severní a střední Moravy,které se konalo 
v Mořkově u Nového Jičína 5. září 2015.
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Z�REFERÁTŮ�OBECNÍHO�ÚŘADU�ZA�ROK�2015

Evidence obyvatel
(Srovnávací tabulka evidence obyvatel od roku 2009)

stav k 
31.12.2015

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 1968 1934 1943 1932 1889 1877 1852

Ženy 1907 1879 1916 1924 1914 1856 1846

Chlapci 410 419 421 423 427 409 402

Dívky 357 371 394 378 364 358 348

Celkem 4642 4603 4674 4657 4594 4500 4448

Cizinci 91 119 117 124 91 89 88

Celkem s cizinci 4733 4722 4791 4781 4685 4589 4536

Demografické údaje

rok 
2015

rok 
2014

rok 
2013

rok 
2012

rok 
2011

rok 
2010

rok 
2009

Narození chlapci 21 16 24 19 18 25 15

Narozené dívky 14 17 23 26 24 23 20

Úmrtí muži 22 21 37 26 26 20 23

Úmrtí ženy 16 31 36 25 22 32 22

Sňatky na území obce 23 18 19 26 18 20 23

Přihlášeni k trval. pobytu
z toho v rámci obce

307
78

284 366 319 301 254 151

Odhlášeni z trval. pobytu 167 213 168 146 146 103 94
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INVESTIČNÍ�AKCE

Obec Horní Suchá v roce 2015 realizovala stavby v celkové hodnotě přesa-
hující 36 miliónů korun.

Z nejvýznamnějších staveb přesahující částku 300 tisíc korun 
uvádíme:

Stavby splaškové kanalizace:
• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – Lo-

kalita Kouty II. Stavba byla zahájena 01/2015 a bude ukončena 04/2016. 
V roce 2015 byla ukončena stavba všech páteřních sběračů vč. veřejných 
části kanalizačních přípojek. Stavební práce prováděla fa INSTALL CZ, 
s.r.o. se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí za cenu 15.132.466,- Kč. Touto 
stavbou bude napojeno 70 rodinných domů na splaškovou kanalizaci za-
ústěnou na Čistírnu odpadních vod na ul. Soustředěné.

• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – kanali-
zační přípojky - veřejná část – II. a III. etapa. Stavba byla zahájena 07/2015 
a dokončena 08/2015. Stavební práce prováděla fa JUBAR, spol. s r.o. se 
sídlem ve Stonavě za cenu 1.435.442,- Kč. Celkový počet zrealizovaných 
veřejných částí kanalizačních přípojek je 80 ks, v celkové délce 0,284 km. 

• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. 
etapa, Lokalita č. 5 ul. Volontérská I. a SO 05.1 Lokalita 5.1 - Volontérská 
II. Stavba byla zahájena 11/2015 a ukončena 12/2015. Stavební práce pro-
váděla fa JUBAR, spol. s r.o. se sídlem ve Stonavě za cenu 1.659.031,- Kč. 
Touto stavbou budou napojeny další 4 rodinné domy.

• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. 
etapa Lokalita č. 9 ul. Modrá – stavba byla zahájena 01/2015 a ukončena 
06/2015. Stavební práce prováděla fa JUBAR, spol. s r.o. se sídlem ve Sto-
navě za cenu 701.189,- Kč. Touto stavbou budou napojené 4 rodinné domy.

• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa 
Lokalita č. 11 ul. Těrlická II. Stavba byla zahájena 01/2015 a ukončena 05/2015. 
Stavební práce prováděla fa SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo se sídlem 
v Karviné za cenu 322.569,- Kč. Touto stavbou budou napojeny 3 objekty.

• Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III. etapa, 
Lokalita č. 14 ul. Přímá III. Stavba byla zahájena na konci roku 2015 a dokon-
čena 12/2015. Stavební práce prováděla firma VAPES CE s.r.o. se sídlem v Horní 
Suché za cenu 833.232,- Kč. Touto stavbou budou napojeny další 4 rodinné domy.
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Dopravní stavby:
• Stavební úprava v prostoru před MŠ ul. Stavební v Horní Suché, 

včetně rekonstrukce chodníku ul. Polská. Stavba byla zahájena 10/2014 
a ukončena 08/2015. Stavební práce prováděla fa JUBAR, spol. s r.o. se 
sídlem ve Stonavě za cenu 1.260.771,- Kč.

• Chodník podél ul. Těrlické od křižovatky s ul. 6. srpna k ul. Dělnická 
v Horní Suché. Stavba byla zahájena 10/2014 a ukončena 08/2015. Staveb-
ní práce prováděla fa KARO inženýrské sítě s.r.o. se sídlem v Ostravě-Ma-
riánských Horách za cenu 1.310.116,- Kč.

• Autobusový záliv na parc. č. 124/1 v k. ú. Horní Suchá - včetně 
SO 401 - Přeložka VO, SO – 501 - Přeložka plynu. Stavba byla zahájena 
10/2014 a byla ukončena 11/2015. Stavební práce prováděla fa Aqualia in-
fraestructuras inženýring, s.r.o. se sídlem v Ostravě za cenu 1.998.399,- Kč.

• Oprava chodníku podél ul. Těrlická od ul. Polské po ul. Na Koutech 
– stavba byla rozdělena na tři části.
1.  část chodníku v délce 216 m (od sídliště Chrost po most ČD). Stavba byla 

zahájena 08/2015 a ukončena 10/2015. Stavební práce prováděla fa 
Ladislav Kotllár se sídlem v Českém Těšíně za cenu 561.493,- Kč.
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2.  část chodníku v délce 586 m (od mostu ČD po přechod pro chodce u Círk-
ve bratrské) Stavba byla zahájena 08/2015 a ukončena 11/2015. Staveb-
ní práce prováděla fa JUBAR, spol. s r.o. se sídlem ve Stonavě za cenu 
1.398.432,- Kč.

3.  část chodníku v délce 318 m (od přechodu pro chodce u Církve bratrské 
po ul. Na Koutech). Stavba byla zahájena 07/2015 a ukončena 09/2015. 
Stavební práce prováděla fa SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo se 
sídlem v Karviné za cenu 752.010,- Kč.

• Oprava stávající MK ul. Lesní v Horní Suché – východní část- II. 
etapa. Stavba byla zahájena 11/2015 a ukončena 12/2015. Stavební práce 
prováděla fa JANKOSTAV s.r.o. se sídlem v Ostravě za cenu 928.119,- Kč.

• Vybudování chodníků na „Nové parcele“ hřbitova v Horní Suché. 
Stavba byla zahájena 09/2015 a ukončena 10/2015. Stavební práce pro-
váděla firma SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo se sídlem v Karviné 
za cenu 826.358,- Kč.

• Sjezd a chodník při bytovém domě na ul. Stonavské v Horní Suché. 
Stavba byla zahájena 10/2015 a ukončena 11/2015. Stavební práce prová-
děla firma VAPES CE s.r.o. se sídlem v Horní Suché za cenu 407.880,- Kč. 

Rekonstrukce objektů:

• Stavební úpravy suterénních prostorů obytného domu č. p. 1015/25 
a 1373/25a na ul. K Prádlu v Horní Suché – bytové jednotky. Stavba byla 
zahájena 10/2014 a byla ukončena 03/2015. Stavební práce prováděla fir-
ma VAPES CE s.r.o. se sídlem v Horní Suché za cenu 3.818.916,- Kč. Jedná 
se o rekonstrukci z původních sklepních prostorů na 4 bytové jednotky.

Před zrekonstruovaným domem
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Interiér bytu - koupelna

Kuchyň

• Stavební úpravy komerčního objektu č. p. 20 – II. etapa – ŽB strop. 
Stavba byla zahájena 10/2015 a ukončena 12/2015. Stavební práce prová-
děla firma Hornosušská stavební s.r.o. se sídlem v Horní Suché za cenu 
459.877,- Kč. Jedná se o nový strop v druhé části objektu, kde bude v roce 
2016 probíhat celková rekonstrukce. V první části již funguje Rodinné cen-
trum Budulínek.
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• Výměna kamenného obkladu v budově obřadní síně na hřbitově 
v Horní Suché. Stavba byla zahájena 04/2015 a ukončena 06/2015. Sta-
vební práce prováděl Patrik Kubiczek z Havířova za cenu 345.939,- Kč. 
Došlo k výměně stávajícího obkladu z břidlice za obklad z ruly.

• Výměna oken a dveří na č. p. 227 („Červená škola“) na ul. Sportov-
ní. Stavba byla zahájena 02/2015 a ukončena 06/2015. Stavební práce 
prováděla firma SAPPEX TRADE s.r.o. se sídlem v Ludgeřovicích za cenu 
1.424.884,- Kč. V objektu bylo vyměněno 63 oken a 3 dveře.

Nová okna a dveře - „Červená škola“

Nové dveře a okna - knihovna

Rekonstrukce VO:
• Oprava VO na ul. K Prádlu parc. č. 1076/1, k. ú. Horní Suchá. Stav-

ba byla zahájena 11/2015 a ukončena 12/2015. Stavební práce prováděla 
firma ELSPOL – Gattnar s.r.o. se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách 
za cenu 844.262,- Kč. Ve stávající trase vedení veřejného osvětlení bylo vy-
měněno 13 nevyhovujících sloupů za sloupy ocelové. 
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Informace o komunálních odpadech

Údaje o produkci komunálních odpadů (dále KO), které likvidovala Obec 
Horní Suchá:

Porovnání produkce komunálních odpadů přepočtených na 1osobu, údaje 
jsou uvedené v kilogramech

papír plast sklo směsný KO objemný KO BRKO

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

2015 9,41 5,57 11,99 173,38 151,72 130,73

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 odváže-
ny na skládku. 
Ve sloupci BRKO – jsou uvedené biologicky rozložitelné komunální odpady ze zahrad 
a z domácností, které končí na kompostárně. Biologicky rozložitelný odpad je tvořen z pře-
vážné části posečenou trávou. Na množství tohoto odpadu má velký vliv počasí, v suchých 
letních měsících není nutné tak často sekat trávu, což je viditelné na množství tohoto odpa-
du např. v loňském roce, který byl na srážky skoupý. Vytříděný odpad (papír, plast a sklo) 
je dopravován po svozu přímo na třídící linky. V loňském roce občané vytřídili prozatím 
největší množství těchto odpadů. Do tohoto množství není započítán papír, který občané 
odevzdali do sběrných surovin ( máme údaj pouze ze Sběrny Demonta) a to činilo 7,6 t 
a papír, který děti předaly během loňského roku do školy, a to bylo 2,89 t, což znamená 
dohromady dalších více jak 10 t papíru.

Obec Horní Suchá uzavřela před léty smlouvu se společnosti EKO-KOM, 
a.s. o zajištění zpětného odběru obalů. Obce mají ze zákona o odpadech povin-
nost zajistit třídění některých druhů odpadu. Na základě smlouvy se společ-
ností EKO-KOM a.s. se obec zavázala, v rámci systému provozovaného v obci, 
zajišťovat zpětný odběr obalů a zajistit další využití těchto odpadů. Za tuto 
činnost dostává obec odměnu. Odměna v loňském roce činila 280 446,- Kč. 
Tato částka byla využita na zajištění systému třídění v obci. 

Od 1. 1. 2015 začala platit novela zákona o odpadech, ve které byly obci 
dány další povinnosti týkající se třídění odpadů. Nově je dle zákona povinnos-
ti obce třídit kovy a od l. l. 2015 a biologicky rozložitelný odpad od 1. 4. 2015. 
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Pro naši obec však tyto povinnosti nejsou žádnou novinkou. Biologicky roz-
ložitelné odpady byly již před touto novelou tříděny na cca 90 % území obce. 
Od loňského roku je třídění zavedeno na 100 % území obce. Povinnost třídění 
kovů byla stanovena ve vyhlášce obce již v roce 2012.

Poplatky a sociální agenda
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky 

na místních poplatcích v roce 2013, 2014 a 2015.

Místní poplatek za odpad 

 2013 2014 2015

Vybráno za rok (Kč) 1 273 182,56 1 239 702,91 1 346 943,93

Dlužná částka za rok (Kč) 222 508,44 274 219,09 54 602,07

Místní poplatek ze psů

 2013 2014 2015

Vybráno za rok (Kč) 159 983,00 163 919,00 175 418,00

Dlužná částka za rok (Kč) 35 634,00 19 708,00 16 865,00

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů nejčastěji ze mzdy 
a důchodových dávek a nově i prostřednictvím Exekutorského úřadu.

Procentuální vyčíslení nákladů na likvidaci odpadu v obci Horní Suchá.

náklady na odpad 
celkem

náklady na likvi-
daci odpadu hradí 

obec

příjem z poplatků 
hradí občané

příjem obce z 
EKO-KOMu

platby od podnikat. 
subjektů

2013 100% 3 910 890 52% 2 001 973 32% 1 273 182 6% 225 569 10% 410 166

2014 100% 4 108 137 55% 2 223 417 30% 1 239 702 5% 223 419 10% 421 599

2015 100% 4 408 301 55% 2 371 795 30% 1 346 943 6% 280 446 9% 409 117
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V sociální oblasti byla prováděna sociální šetření na dožádání soudů, 
probíhala spolupráce s Úřadem práce ČR v Havířově, Magistrátem města 
Havířova. V průběhu celého roku byly vydávány žádosti o umístění 
do zařízení Slezské Humanity i dalších podobných zařízení v okolí, 
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 5 nových osob, 3 osobám byl byt přidělen. 
Celkový počet zapsaných žadatelů k 31. 12. 2015 je 89 osob.

Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena opatrovníkem 
u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Jednalo se o 3 osoby. 
V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Úřadem práce v Havířově 
a Třinci ohledně příspěvku na péči a průkazů ZTP, s Městským úřadem v Třinci 
odboru dopravy. Za tyto osoby byly vyřizovány záležitosti denní potřeby, jako 
je zajištění stravy, návštěvy u lékaře, různé opravy v domácnosti a nákupy

Senior taxi
v průběhu roku 2015 došlo k rozšíření o trasu Horní Suchá - Havířov, 

Merkur rehabilitace (od února do srpna) a Horní Suchá -OPTOMED, Ha-
vířov - Podlesí (od října).

Vyhodnocení�provozu�SENIOR�TAXI
ROK�2015

z toho
ZTP

trasa
počet 
jízd

počet 
klientů

počet 
klientů

V katastru obce Horní Suchá 440 240 0

Horní Suchá - Nemocnice Havířov 732 438 0

Horní Suchá - Dům zdraví Havířov 630 343 2

Horní Suchá - E. F. Buriana (Redon)Havířov 141 75 1

Horní Suchá - Havířov Merkur rehabilitace 26 13 13

Horní Suchá - Zdrav. středisko Pr. Suchá 22 14 0

Horní Suchá - OPTOMED, Havířov - Podlesí 8 4 0

celkem�za�rok�2015 1999 1127 16

V roce 2014 využilo Senior taxi 1 205 klientů, v roce 2015 toto taxi bylo 
využito 1 127 klienty.
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Práce podatelny
Obec Horní Suchá v roce 2015 vypravila prostřednictvím pošty v Hor-

ní Suché 4205 kusů zásilek v celkové ceně 127 569,- Kč. V loňském roce to 
bylo 4410 ks za cenu 132 510,- Kč. Pro srovnání dále uvádíme údaje z roku 
2014 v závorkách. Do datových schránek jsme odeslali 2068 zpráv (2357). 
Doručeno nám bylo 1415 datových zpráv (1292).

Veřejně prospěšné práce za rok 2015
Obec Horní Suchá zaměstnala v roce 2015 celkem 32 zaměstnanců 

na veřejně prospěšné práce (údržba veřejných prostranství, úklid a údrž-
ba veřejných budov a komunikací). Mzdové náklady obce za rok 2015, 
tj. hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění 
a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 1 814 095,- Kč, příspěvek Úřa-
du práce za rok 2015 pak činil 1 591 704,- Kč. Rozdíl 222 391,- Kč hradila 
obec ze svých rozpočtových prostředků. Příspěvky Úřadu práce byly v roce 
2015 spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fon-
du, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také z Operač-
ního programu Zaměstnanost.

Tabulka porovnávající údaje od r. 2008

Rok
Počet 

zaměst.
Mzdové 

náklady obce
Příspěvek ÚP

Doplatek 
obce

Příspěvek ÚP 
na 1 zaměstnance

2015 32 1 814 095,- Kč 1 591 704,- Kč 222 391,- Kč 13,0 tis. Kč

2014 33 1 896 181,- Kč 1 744 897,- Kč 151 284,- Kč 13 – 15,0 tis. Kč

2013 25 1 875 538,- Kč 1 747 193,- Kč 128 345,- Kč 10 – 15,0 tis. Kč

2012 26 1 002 309,- Kč 645 227,- Kč 338 329,- Kč 7 – 10,0 tis. Kč

2011 31 1 517 590,- Kč 1 102 659,- Kč 414 931,- Kč 9 – 10,8 tis. Kč

2010 35 1 841 223,- Kč 1 432 542,- Kč 408 681,- Kč 10,8 tis. Kč

2009 25 1 690 807,- Kč 1 324 215,- Kč 366 592,- Kč 10,8 tis. Kč

2008 29 1 461 176,- Kč 1 041 348,- Kč 419 828,- Kč 10,8 tis. Kč
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Z činnosti komise k projednávání přestupků
V naší obci dlouhodobě pracuje komise k projednávání přestupků ve slo-

žení: 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 poděko-
vání za jejich práci. 

V uplynulém roce komise projednávala 89 osob, které byly podezřelé ze 
spáchání různých přestupků. Oproti roku 2014 se jedná o čtvrtinový po-
kles. Nejčastěji páchaným přestupkem byly přestupky proti občanskému 
soužití, následovaly přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku. 
V 51 případech byly věci odloženy, a to zejména z důvodu, že oprávněná 
osoba u návrhových přestupků nepodala správnímu orgánu návrh na je-
jich projednání. Návrhové přestupky jsou ty, které byly spáchány mezi 
blízkými osobami, a ty, kterými bylo ublíženo na cti. Ve 33 případech ko-
mise uložila sankce, a to buď napomenutí nebo pokutu. V jednom případě 
bylo uloženo propadnutí věci, a to benzínové pily, která byla použita při 
krádeži dřeva. Z důvodu dodržení procesní ekonomiky pak komise vyřeši-
la 20 případů ve zkráceném příkazním řízení. Z výše uvedeného množství 
přestupků neslo v sedmi případech jednání pachatele znaky domácího ná-
silí, kdy agresorem byl vždy muž. 

Majetkových přestupků ubylo skoro o 40%. Zcela zanikly krádeže ko-
vových věcí, jako jsou ploty, různé trubky u rodinných domů, zakopané 
vedení, kanálová víka,…, určitě se tak projevil vliv změněné legislativy 
(zákaz výkupu kovů za hotové…). 

Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny. V uply-
nulém roce bylo řešeno 29 žádostí o povolení kácení dřevin, to je více než 
dvojnásobný počet proti roku 2014. Správní orgán dvěma žádostem ne-
vyhověl a kácení dřevin nepovolil. V 17 případech pak uložil povinnost 
provést náhradní výsadbu jako kompenzaci za pokácené stromy. 

Oblast zemědělství a ochrany zvířat
Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné 

umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do útulků bylo v roce 2015 umís-
těno 37 psů, 4 kočky a 1 had. Náklady na jejich odchyt a následnou péči 
dosáhly částky skoro půl miliónu korun. Do této částky jsou rovněž zahr-
nuty náklady na hromadné očkování psů, které jako jedna z mála obcí 
provádíme pro evidované psy zdarma.
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Informace o činnosti stavebního úřadu

Vydaná�územní�rozhodnutí�a�stavební�povolení
Na území Obce Horní Suchá bylo v roce 2015 povoleno k realizaci z těch 

významnějších staveb stavba odkanalizování a čištění odpadních vod III. 
etapa – SO 14 Lokalita č. 14 - ul. Přímá, SO 12 Lokalita č. 12 - ul. Brigádnic-
ká, změna trasy kanalizace na ul. Sevřená, dětské hřiště na ul. Stonavská, 
zokruhování komunikací v průmyslové zóně František (PZF), provozně 
skladovací objekt v PZF, stavba výrobní a skladové haly a kryté stání pro 
osobní automobily u stávající výrobní haly v PZF, změna stavby bytových 
domů na ul. K Prádlu spočívající ve výstavbě čtyř nových obecních bytů, 
stavební úpravy komerčního objektu č. p. 20 na ul. Hornosušská, vybudo-
vání chodníků na „nové parcele“ hřbitova v Horní Suché, skládka odpa-
dů Solecká - V. etapa rekultivace, změna stavby základní školy spočívající 
v přístavbě výtahu, změna stavby anaerobní digesce v areálu společnosti 
DEPOS HORNÍ SUCHÁ a.s., boxové garáže pro 18 osobních vozidel u by-
tového domu na ul. Stonavská, změna stavby bytových domů společnosti 
RPG Byty, s.r.o. na sídlišti Chrost spočívající v provedení stavebních úprav 
šestnácti bytů za účelem vzniku třiceti dvou menších bytů. 

Stavební úřad dále povolil výstavbu devíti nových rodinných domů. 
Ve srovnání s rokem 2014 a 2013, kde bylo povoleno taky devět rodinných 
domů, vyplývá, že zájem o výstavbu nových rodinných domů v obci neklesá. 

Povolení�užívání�staveb�(kolaudace)
K užívání byla povolena stavba veřejného osvětlení na ul. Lesní, stavba 

veřejného osvětlení autobusového zálivu na ul. Těrlická, změna stavby za-
řízení pro péči o děti předškolního věku, stavba zpevněných ploch v prů-
myslové zóně František, změna stavby bytových domů na ul. K Prádlu 
spočívající v provedení čtyř nových obecních bytů, stavba NTL plynovodu 
Havířov – Hornosušská III., změna stavby bytových domů společnosti RPG 
Byty, s.r.o. spočívající v provedení třiceti menších bytů, stavba prodejny 
se skladem na ul. U Zastávky, stavba zahradní pergoly u Církve Bratrské. 

V loňském roce bylo dále povoleno k užívání dvanáct staveb rodinných 
domů a z toho tři v řízení o předčasném užívání stavby. Ve srovnání s ro-
kem 2014, kdy to bylo jedenáct rodinných domů a v roce 2013 devět, vyplý-
vá, že rok od roku dochází k nárůstu počtu dokončených rodinných domů 
v obci Horní Suchá.
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STATISTIKA�STAVEBNÍHO�ÚŘADU�ZA�OBDOBÍ�2013�-�2015

2013 2014 2015

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 37 32 17

ÚZEMNÍ SOUHLAS 23 30 25

OHLÁŠENÍ 15 16 14

STAVEBNÍ POVOLENÍ 10 7 23

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 0 8 12

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 9 7 7

KOL. SOUHLAS / KOL. ROZHODNUTÍ / OZN. O UŽÍVÁNÍ 33 32 54

ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ 2 4 3

DODATEČNÉ POVOLENÍ 15 7 4

VPS O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3 0 1

VPS O PROVEDENÍ STAVBY 2 0 1

149 143 161

VPS = veřejnoprávní smlouva

Co nového ve správě bytového fondu 
V roce 2015 bylo na nájmech a službách za byty vybráno celkem 5.099 tis. 

Kč. Dluh na nájemném byl k 31. 12. 2015 ve výši 550 tis. Kč, z toho převážná 
část dluhu je za již ukončené užívání bytů neplatícími nájemníky, kterým obec 
již ukončila užívání bytu a průběžně právní cestou vymáhá dlužné nájmy.

Koncem roku se rozšířil bytový fond o další čtyři bytové jednotky na ulici 
K Prádlu. 

Na opravy a údržbu bytového fondu byla v roce 2015 vynaložena částka 
1.266 tis. Kč, většina obecních objektů, již v předchozích letech prošla rozsáh-
lou rekonstrukcí rozvodů, výměnou oken a zateplením objektů. Tím se znatel-
ně snížily náklady na služby hrazené nájemníky. V loňském a letošním roce 
se postupně dokončují opravy společných prostor a zateplení domu č. p. 365 
na Stonavské ulici. Provedlo se vyčištění fasády na ulici Lokalitní od mechu 
a řas, čímž se rozjasnily a obnovily původní barvy na fasádě.

Opravy bytů jsou průběžně realizovány na základě potřeb. V následujících 
letech nás již čeká jen běžná údržba objektů a případné opravy uvolněných 
bytů po nájemnících, kteří se odstěhují.
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Nemovitý majetek obce Horní Suchá
Hodnota majetku k 31 12. 2014 byla 966,4 mil. Kč. Konečný stav k 31. 

12. 2015 je 1 000 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 33,6 mil. Kč. U po-
zemků jde zejména o následující pohyby majetku:

rok koupené
pozemky

darované
pozemky

celková
výměra

počet
majitelů

2014 643 815,- 109 142,- 5 110 m2 21

2015 1 501 695,- 58 922,- 8 739,9 m2 34

Pozemky, které obec získala do svého vlastnictví, jsou většinou pozem-
ky tvořící okolí a koryto potoků Sušanka a Koutňák nebo pozemky pod 
místními komunikacemi. Jde o mravenčí práci, protože získané pozemky 
tvořily spoluvlastnické podíly a bylo nutné otevírat i nová dědická řízení.

Získání takovýchto pozemků je velmi důležité pro realizaci investičních 
akcí obce. V majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností 
v hodnotě 32 mil. Kč. V loňském roce obec odkoupila do svého majetku 
areál bývalé sběrny na ul. Hornosušská od společnosti Demonta T s.r.o. 

Obec prodala pozemky v Průmyslové zóně František za cenu 246.598,- 
Kč. Obec pozemky obecně zásadně neprodává. Výjimkou jsou však zejmé-
na případy v Průmyslové zóně František. Jde o pozemky zastavěné stav-
bou podnikatelského objektu, který vytvoří v obci pracovní místa.

Průmyslová zóna František
V roce 2015 bylo zakončeno první desetiletí budování Průmyslové zóny 

František. V tomto období se bývalý povrch areálu Dolu František přeměnil 
v areál průmyslové zóny, kde své místo pro provozování podnikatelské čin-
nosti doposud našlo 33 firem. Z těchto firem již 30 aktivně vykonává svou 
podnikatelskou činnost. Tři podnikatelské subjekty, Organic Technology s. r. 
o., TOMO služby spol. s r. o. a firma Ing. Ivo Barteček jsou ve stádiu vyřizo-
vání stavebního povolení, nebo již stavějí své průmyslové objekty. Průmyslová 
zóna František se stále rozrůstá, vyvíjí a nacházejí zde své místo další nové 
podnikatelské subjekty. Zóna se rozrůstá nejen o nové firmy, ale i stávající 
rozšiřují své podnikatelské aktivity a plánují přistavět své průmyslové objekty 
o nové výrobní plochy. Mezi tyto firmy patří firma InnovaPlast s. r. o., která 
přístavbou ke stávající hale zvětší podnikatelské prostory o 1 000 m2, dále pak 
firma EXELSIOR PACKAGING, a. s. výstavbou nové haly rozšíří plochu výrob-
ních prostor o 6 000 m2, kde plánuje ve spolupráci s Čínou výrobu revolučního 
typu lithiové baterie vynalezenou českým vědcem Janem Procházkou. 
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Díky rozšiřování podnikatelských aktivit firem se vytvářejí nové pracov-
ní příležitosti jak pro občany Horní Suché, tak i pro občany z okolních obcí 
a měst. V současné době má v zóně pracovní uplatnění cca 600 zaměstnanců 
a další pracovní místa vznikají podle potřeb firem. Samotná obec zaměstnala 
v rámci Veřejně prospěšných prací (VPP) od roku 2004, kdy byl areál Dolů 
František převeden do majetku obce, 125 pracovníků a dalších více jak 80 
pracovníků bylo z řad obecně prospěšných pracovníků (OPP). Všichni tito pra-
covníci se podíleli a nadále podílejí na údržbě a dalších pomocných pracích 
při budování a rozvoji průmyslové zóny. 

Vytvářením příznivého prostředí pro podnikání, kdy jednotlivé subjekty 
oceňují příznivé ceny nájemného, služeb, pořádek a zajištění nepřetržité ochra-
ny majetku se daří postupně pronajímat zbývající plochy pozemků. Za rok 
2015 činily příjmy za pronájem obecního majetku u budov 2 786 276.- Kč 
a u pozemků 683 784.- Kč.

Za celé období budování Průmyslové zóny František bylo odvedeno kus 
práce, nejen díky zaměstnancům zóny, ale i referentům obecního úřadu a pře-
devším vedení obce, Rady a Zastupitelstva obce.

Slavnostní převzetí dokončených investičních objektů 

V pátek 9. dubna představitelé obce slavnostně přebírali tři investiční 
akce. Všechny byly financovány z rozpočtu obce.

Původní asfaltové hřiště u základní školy s polským vyučovacím jazykem 
nesplňovalo hygienické normy, a proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového.

Práce na stavbě byly zahájeny 1. srpna a ukončeny 30. října loňského 
roku. Zhotovitelem stavby se stala firma DOR-SPORT. Součástí hřiště je i do-
skočiště pro skok daleký. Sportovní zařízení má sloužit široké veřejnosti.
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Nové hřiště

S médii hovoří starosta obce Ing. Jan Lipnem

Další – fotogalerie na DVD
PŘÍLOHA Č. 11

Druhou investiční stavbou byla úprava a rekonstrukce objektu, ve kte-
rém v současné době vyvíjí svou činnost Rodinné centrum Budulínek. Re-
konstrukce objektu probíhala v průběhu loňského května až října a obec-
ní pokladnu stála tři a půl miliónu korun. Zhotovitelem rekonstrukce byla 
Hornosušská stavební. Součástí prací bylo také zateplení objektu včetně 
výměny oken za plastová, ale i výměna všech rozvodů elektroinstalace. 
Kolaudace proběhla v březnu letošního roku.

Budovu čeká v letošním roce další rekonstrukce. Má zde nově vznik-
nout Vzpěračská škola Oty Zaremby.
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Zastupitelé před zrekonstruovanou budovou

Nové prostory Budulínku

PŘÍLOHA Č.12

 
Stejně jako v mnoha jiných obcí, tak i v Horní Suché vznikla poptávka 

po malometrážních bytech. Do bytového fondu přibyly další čtyři byto-
vé jednotky. Ty vznikly z bývalého rehabilitačního střediska v suterénních 
prostorách stávajícího bytového domu na ulici K Prádlu. Rekonstrukce 
probíhala od října loňského roku do března letošního. Zhotovitelem se 
stala firma VAPES CE s.r.o.

Zastupitelé před zrekonstruovanou budovou
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Změna ceny vodného a stočného

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznámily, že na zákla-
dě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legisla-
tivou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016.
Voda pitná (vodné): 35,39 Kč/m3 (bez DPH), to je 40,70 Kč vč. 15% DPH
Voda odvedená (stočné): 32,33 Kč/m3 (bez DPH), to je 37,18 Kč vč. 15% DPH.

Nezaměstnanost v Horní Suché v roce 2015

Měsíc
Dosažitelní 
uchazeči
15 - 64

Obyvatelstvo 
15-64

Podíl 
nezaměstnaných 

osob

Volná 
místa

leden 365 3 153 11,6% 33

únor 374 3 153 11,9% 29

březen 366 3 153 11,6% 33

duben 365 3 153 11,6% 33

květen 364 3 085 11,8% 36

červen 361 3 085 11,7% 41

červenec 347 3 085 11,2% 52

srpen 350 3 085 11,3% 48

září 341 3 085 11,1% 59

říjen 340 3 085 11,0% 53

listopad 335 3 085 10,9% 58

prosinec 348 3 085 11,3% 48
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Hřbitov

Během roku 2015
- byly vydlážděny chodníky na parcelách u smuteční síně
- proběhla revitalizace zeleně a oprava soklu na vyvýšeném záhonu u kříže
- byly vykáceny staré a přerostlé tisy
- byl opraven kamenný sokl
- byla vysázena nová zeleň formou skalky
- na zdech smuteční síně byly vyměněny žulou obložené plochy.

  
 
Listopad  2015 
 
Řada oprav v areálu hřbitova zkrášlila a zpříjemnila smutečním hostům návštěvy těchto míst. 
Poděkování za provedené úpravy není jistě jediné. 
 
 
Pane Starosto, chcemy serdecznie podziękować za te nove, ładne chodniki na cmentarzu. Tak 
się po nich dobrze chodzi i wyglądają super. 
                                                                       Z pozdrowieniami Zofia Buryjan z rodziną 
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Kácení topolů u Domova pro seniory

Dne 5. – 6. listopadu byly káceny topoly z vnější strany plotu kolen 
Domova pro seniory Slezské humanity. Staré stromy, jejichž větve se při 
silnějším větru lámaly, už ohrožovaly zdraví kolemjdoucích.

Další – fotogalerie na DVD

Revitalizace parku v areálu Domova pro seniory

V listopadu proběhla rovněž revitalizace parku v areálu Domova pro 
seniory. Byly vysázeny listnáče, jehličnany i kvetoucí keře, které vyplnily 
místa po vykáceném křoví.

Další - fotogalerie na DVD
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Ceny potravin - Potraviny na Těrlické ulici, Eva Lindtnerová

1.12.2015

chléb 900g  39,-  34,-
rohlík 45g  1,90,-

houska  2,5,-
loupák  4,50,-

kobliha s marmeládou  7,-
veka krájená  22,50,-

mléko trvanlivé 1l  16,90,-
máslo 250g  29,90,-
Rama 500g  39,80,-
tvaroh 1 Kg  97,-

cukr 1kg  21,50,-
sůl 1kg  6,-

mouka hladká  13,90,-
mouka polohrubá  13,90,-

mouka hrubá  13,90,-
maso  -------

 vepřová kýta  -------
 hovězí  --------

 kuře mražené 1 kg  79,-
ovoce  

 jablka 1kg  24,80,-
 banány 1kg  39,80,-

 hroznové víno 1kg  98,-
 citrony 1kg  43,-

zelenina  
 květák 1kg  49,50,-
 cibule 1kg  9,-
 česnek 1kg  89,-

 paprika 1kg  89,-
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IV.�Obecní�akce

Obecní ples 

V sobotu 10. ledna se v prostorách Dělnického domu konal obecní 
ples. Jako každý rok byl sál zcela vyprodán. Ples zahájil místostarosta 
obce pan Josef Žerdík, moderoval Mgr. Jiří Jekl. Účast přijali hosté z dru-
žebního města Lubomie.

Kromě bohaté tomboly byla velkým bonusem letošního plesu hudba. 
Na pódiu se střídaly dvě špičkové hudební skupiny – hornosušští Smo-
laři a Joker Band Ivana Muchy, a tak parket byl stále zaplněn. Během 
programu dvakrát vystoupil profesionální taneční pár – Filip Swětík 
z Horní Suché se svou partnerkou Lenkou Komínkovou z Ostravy. Tento 
taneční pár se pohybuje na vrcholné úrovni v latinskoamerických tan-
cích a reprezentuje svůj ostravský taneční klub a ČR nejen v soutěžích 
po celé Evropě, ale i na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

Cena vstupenky s večeří činila 400,- Kč.

Pohled do ještě prázdného sálu Dělnického domu

 Paní ředitelka ZŠ Mgr. Ilona Chalupová s manželem a Mgr. Jarmila Brodová s manželem
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Místostarosta pan Josef Žerdík a moderátor Mgr. Jiří Jekl u tomboly

MDŽ

V pátek 6. března se ve zcela zaplněném sále Dělnického domu konala tra-
diční oslava MDŽ, pořádaná OÚ Horní Suchá. Každá žena dostala při vstupu 
do předsálí růži a mohla si vybrat z dárečků, které pro tuto příležitost připravili 
žáci obou hornosušských škol. Rovněž o pestrý program se podělily obě základní 
i mateřské školy, vystoupily i děti z Budulínku, mažoretky PRINCESS Horní Su-
chá a absolventi ZUŠ Pavla Kalety. Třešničkou na dortu bylo vystoupení folklor-
ního souboru SUZSANIE, který prostřednictvím svého programu „Taneční cesta 
kolem světa“ umožnil divákům „nahlédnout“ do různých koutů světa. 

Mladší generaci určitě oslovila módní přehlídka firmy PASSIONFASHION 
MODEL, která tentokrát předvedla i módu pro mladé muže. 

K tanci i poslechu hrála hornosušská hudební skupina SMOLAŘI. Program 
moderovala Monika Dudová.
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Žáci ZŠ vítají přicházející ženy

Vystoupení dětí

Mateřská škola s PJV
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Vystoupení dětí z Budulínku

Mažoretky Princess

Další – fotogalerie na DVD

Muzikantský rej

V pořadí desátý Muzikantský rej přilákal v pátek 27. března do sálu Děl-
nického domu desítky milovníků bluesu, jazzu a funky. Rej zahájila havířov-
ská hudební skupina HB Blues, kterou vystřídal Bowle Band v mezinárodním 
složení. Po slovenské skupině Buc – Band se představil PETER LIPA a jeho 
mimořádná hudební skupina. 

Peter Lipa, nejvýznamnější osobnost slovenského jazzu, zpěvák, moderá-
tor, dlouholetý dramaturg, skladatel, hudební organizátor, manažer jazzové-
ho hudebního života, promotér předního evropského jazzového festivalu Bra-
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tislavské jazzové dni a od roku 1989 prezident Slovenské jazzové společnosti, 
byl opravdu tou pověstnou třešničkou na dortu. Roztančil a rozezpíval sál 
a přispěl k jedinečné atmosféře celého večera. Jako poslední v oficiální části 
vystoupily Blambory, tentokrát v hornosušském složení. 

Organizátorem této akce a zároveň frontmanem skupiny Bowle Band byl 
místostarosta pan Josef Žerdík.

HB Blues
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Bowle Band

Vpravo Peter Lipa

Další – fotogalerie na DVD
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Hornosušská pouť

První květnová neděle patří v Horní Suché tradičně pouti. Počasí bylo le-
tos sváteční, od rána svítilo sluníčko a vítalo první návštěvníky. Před desátou 
hodinou se u sochy sv. Jana Nepomuckého na ulici Sportovní formoval průvod 
vlajek, jehož čelo tvořila dechová hudba Hasičanka, za ní nesl vlajku Horní 
Suché člen souboru Suszanie, dále pak kráčeli zástupci dobrovolných hasičů, 
zástupci z Kroužku krojovaných horníků Dolu František s delegací z družeb-
ního Bukovce a konec tvořili členové Klubu hornických důchodců Dolu Fran-
tišek. Za obec se zúčastnil místostarosta pan Josef Žerdík a člen zastupitelstva 
pan Evžen Faja. Průvod se zúčastnil slavnostní mše v kostele sv. Josefa. 

Návštěvníci pouti si mohli jako každý rok vybírat z řady pouťových atrak-
cí, kterých bylo zase více než v loňském roce, a nakupovat v řadě stánků, 
ke kterým taky proti loňsku přibyly stánky s výrobky ze dřeva, proutí i stánek 
s exotickým sortimentem. 

Odpoledne zpestřili dětem zábavu klauni z Balónkova, známí už z dřívěj-
ších let. Občerstvení nabízely stánky v areálu hasičské zbrojnice a u PZKO, 
Dělnický dům hostům připravil přímo „pouťové menu“. Na terase Dělnického 
domu pak k poslechu hrála a zpívala Hasičanka. 

Připravuje se čelo průvodu

Hasičanka doprovází průvod ke kostelu
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Vlajkonoši před oltářem

Stánek s dřevěným sortimentem

Hraje a zpívá Hasičanka

Další - fotogalerie na DVD
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Kladení věnců 

Dne 3. května uplynulo 70 let od osvobození Horní Suché od německých 
okupantů. Pietní akt, který byl uctěním památky všech padlých a umuče-
ných ve 2. světové válce, se konal z technických důvodů 4. května v Parku 
hrdinů za přítomnosti velkého počtu účastníků. Kromě zástupců obce se 
zúčastnili pamětníci, delegace všech organizací a spolků v obci, vedení 
a žáci obou škol a hosté. Důležitost této vzpomínky zdůraznil ve svém 
projevu starosta obce Ing. Jan Lipner a za pamětníky pan Bronislaw Fi-
rla. Další vzpomínkové příspěvky pak zazněly v sále PZKO, kam byli 
účastníci aktu pozváni. Se vzpomínkami na válečné dny vystoupili pan 
Bronislav Kuczera, pan Bronisław Firla a bratři Mrözkovi, kteří při této 
příležitosti představili svou vzpomínkovou knihu s ilustracemi pana Bro-
nisława Firly. O občerstvení se tradičně postaraly členky Klubu Kobiet. 

Tento pietní akt, který patří k významným akcím obce Horní Suchá, 
neztrácí ani po sedmdesáti letech na své důležitosti.

Průvod se řadí u sochy sv. Barbory před „červenou“ školou

Členové organizace Junák
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Hovoří starosta obce Ing. Jan Lipner, vedle místostarosta pan Josef Žerdík, 
zastupitel pan Evžen Faja a pan Bronislav Firla

Další – fotogalerie na DVD

Divadlo Artur

Pražské Divadlo Artur vystoupilo 28.5. v Dělnickém domě s hrou Svaté 
neřesti. Komediální příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát 
lepšími, pobavil a rozesmál opět vyprodané hlediště.

 Manželé Vitošovi jako kontrola u vchodu, uprostřed pan Ripp.

Sál je opět plný
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 Představení splnilo své poslání

Další – fotogalerie na DVD

Vítání léta 

I letos zahajoval Vítání léta dne 27. června Mezinárodní fotbalový turnaj 
mužů za účasti fotbalových družstev z Polska, Slovenska a domácích - TJ 
Depos Horní Suchá.

Celý turnaj odstartoval v 9 hodin dopoledne zápasy ve skupinách, další 
zápasy pokračovaly v 11 hodin, ve 14 hodin se hrálo o třetí místo a v 16 ho-
din začal finálový zápas tohoto turnaje.

Během dopoledne hrála na pódiu k poslechu dechová hudba Hasičanka. 
Hlavní program odstartovala o půl čtvrté nejprve kapela DROPS, která se 
prezentovala country stylem. Pak diváci přivítali slovenskou rockovou ka-
pelu G-R-T. Hned po oficiálním zahájení přispěl svým osobitým humorem 
k dobré náladě ZDENĚK IZER. V podvečer přišly na řadu slavné hvězdy. 
Diváci mohli opět přivítat dobře známou skupinu ROCK’N’ROLL BAND 
MARCELA WOODMANA, která dokáže okamžitě strhnout ke zpěvu i k tan-
ci a která má u nás řadu příznivců. Závěr programu byl ve velkém stylu. 
Společně s bandem Petra Maláska se představila několikanásobná zlatá sla-
vice LUCIE BÍLÁ, kvůli které se sjeli fanoušci z širokého okolí a zaplnili celý 
amfiteátr. Celým programem prováděl moderátor rockového rádia ČAS 
ROCK David Zbavitel. Hornosušská kapela SMOLAŘI se postarala o závěr 
letošní zdařilé akce.

Je třeba doplnit, že se nezapomnělo na děti. Bylo pro ně připraveno „dět-
ské městečko“, umístěné trošku bokem od centra slavnosti, kde mohly jezdit 
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v autíčkách, skákat v nafukovacím hradě, koulet se v obřích koulích, soutě-
žit v hrách, které pro ně připravili už dobře známí klauni z Balónkova.

O občerstvení se postarala řada stánků, u kterých si mohli návštěvníci 
vybrat z pochoutek lákajících svou vůní už z dálky. Grilovaly se klobásy, 
maso, lákaly langoše, samozřejmě tu byly i sladkosti. Prostě každý si mohl 
vybrat podle chuti.

Pohled na dětské městečko

Mezinárodní turnaj je zahájen

 Tady se griluje to nejlepší….
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 „Woodmani“začali 

 
Poetický Petr Malásek 

Vrchol programu – Lucie Bílá

Další – fotogalerie na DVD
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Biograf Láska

Biograf „Láska“ už potřetí v Horní Suché
V neděli 12.července promítl mobilní biograf „Láska“ film Zdeňka Trošky 

BABOVŘESKY 3. Tentokrát se diváci sešli v areálu hasičské zbrojnice, neboť 
prostranství pod polskou školou se změnilo v hřiště. Tento přesun měl i své 
výhody, neboť kromě židlí, které si vozí mobilní kino s sebou, mohli návštěv-
níci využít i lavice a stoly v areálu. Účast byla opět velká, téměř všechna mís-
ta byla obsazena.

   

Další – fotogalerie na DVD

Návštěva ministra Mládka v Průmyslové zóně František

Při své cestě po Moravskoslezském kraji navštívil v pátek 17. července také 
obec Horní Suchou ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek spolu s Eduar-
dem Mařickým (náměstek ministra), Pavlou Slukovou (náměstkyní ministra), 
dále se zúčastni Zbyšek Sochor (ředitel oboru hornictví), Marian Pilcha ( ředi-
tel sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic) a další. Byli 
přivítáni starostou Ing. Janem Lipnerem, a zástupci jednotlivých firem.

Delegace si prohlédla výrobní halu důlních lokomotiv firmy FITE, dále 
výměníkovou stanici, která vyrábí z degazovaného plynu  uzavřeného Dolu 
František teplo a elektrickou energii pro PZF a navštívila inovační firmu Mo-
ravský výzkum s.r.o.

Ve správní budově bývalého Dolu František pak při občerstvení proběhla 
beseda o významu Průmyslové zóny František pro Horní Suchou a okolí. 

Delegaci bylo rovněž předloženo ocenění Brownfield roku, kterou PZF zís-
kala v roce 2010. PZF je ukázkou dobré spolupráce obce, státu a firem.

Po ukončení návštěvy Průmyslové zóny František odcestoval ministr prů-
myslu a obchodu Jan Mládek do Třince.
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Zleva ministr Mládek, zprava starosta Ing. Jan Lipner, uprostřed správce

  

Další – fotogalerie na DVD

PŘÍLOHA Č. 25
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Fedrování s folklorem

Pestré kroje, lidové písně a tance, úžasná choreografie….Velkolepá tříhodino-
vá podívaná před zcela vyprodaným sálem, takové bylo osmé Fedrování s folklo-
rem, které se po roční přestávce konalo v sobotu 19. září v sále Dělnického domu.

Již před zahájením akce hrál na několika místech obce skvělý dechový or-
chestr Akorďanka ze Stonavy. Potěšil obyvatele Domů s pečovatelskou službou 
pod obecním úřadem a Domova pro seniory Slezské humanity na ulici Vnitř-
ní. Postaral se rovněž o slavnostní úvod společně se členy Kroužku krojovaných 
horníků, zástupci Sboru dobrovolných hasičů a panem Tomaszem Suchankem, 
členem operního sboru Národního divadla Moravskoslezského, který zazpíval 
hornickou hymnu. 

Bohatý program zahájili domácí. Soubor Suszanie se představil pásmem tě-
šínských a hornických písní, Chórek a Kamraci potěšili a pohladili po duši rov-
něž těšínskými písněmi. S horalskými písněmi vystoupil soubor Lipka. Hlavní 
hvězdou programu byl slovenský profesionální Poddukelský umelecký ľudový 
súbor PUĹS z Prešova, jenž prezentoval rusínský a ukrajinský folklor. Svým 
uměním doslova uchvátil celý sál. Z jihozápadních Čech přijel špičkový Plzeňský 
lidový soubor Mladina, který předvedl chodské tance. Polsko reprezentoval sou-
bor Kalina, ten vystoupil s rzeszowskými a polskými šlechtickými tanci. Mezi již 
tradiční účastníky patřila ostravská Šmykňa, která se specializuje na slovenský 
folklor.

Večerem velmi vtipně provázela a humornými scénkami ze života horníků 
mezi jednotlivými vystoupeními zpestřila program oblíbená moderátorská dvoji-
ce Agata Rzymanová a Vojtěch Kadlubiec. Moderátoři neváhali zapojit do scénky 
i váženého hosta, rektora VŠB – TU, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Do programu patřilo několik soutěží, např. soutěž v řezání dřeva, pití piva, 
montáži šroubových spojů. 

Zábava nekončila programem, členové souborů se spolu s návštěvníky bavili 
až do časných ranních hodin.

Fedrování pořádala obec Horní Suchá ve spolupráci s MS PZKO Horní Suchá.
Patří mezi největší akce a těší se velké popularitě. Na akci se sjíždějí diváci 

z celého regionu, ze Slovenska i Polska. V tomto roce navštívili Fedrování i hosté 
ze vzdálenějších míst. Již druhý den se na Facebooku objevila nahrávka scénky 
z havířských koupelen, kterou pořídil Will Zun, host z Číny, který byl v Česku pra-
covně. Nadšeni byli i dva varhaníci z Itálie, kteří si do Horní Suché „odskočili“z 
festivalu Karvinské varhany.

To vše dokazuje a zároveň oceňuje vysokou úroveň akce a je zároveň velkým 
poděkováním všem, kteří celý rok akci připravovali. Za všechny je třeba uvést 
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aspoň tyto organizátory: Ing. Mariana Weisera, pana Janka Mračnu, paní Bar-
boru Mračnovou a za obecní úřad místostarostu pana Josefa Žerdíka.

 Akorďanka před Domovem pro seniory 

Slavnostní zahájení
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Polský soubor Kalina

Slovenský PUĹS z Prešova

Další – fotogalerie na DVD
PŘÍLOHY Č. 36, 37
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Setkání jubilantů

Dne 13. října se v sále Dělnického domu konalo tradiční setkání JUBI-
LANTŮ.Po gratulaci starostou a místostarostou obce manželským párům, 
které oslavily 50, 55 a 60 let společného života, popřáli milým vystoupením 
děti a žáci obou mateřských a základních škol a žáci ZUŠ Pavla Kalety z Čes-
kého Těšína. Hlavním bodem zábavného programu pak bylo vystoupení 
zpěváka Josefa Laufera a pak baviče Zdeňka Krásného.

 Děti z polské mateřské školy

Vystoupení české mateřské školy
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Gratulace manželským párům

  
Zpěvák a herec Josef Laufer                Bavič Zdeněk Krásný

Další – fotogalerie na DVD
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Druhé divadelní představení v tomto roce

Ve čtvrtek 15. října 2015 v 19 hodin se v sále Dělnického domu v Horní 
Suché konalo představení komedie „SBOROVNA“ Divadla Pavla Trávníčka. 
Zcela vyprodaný sál uchvátilo vystoupení Uršuly Klukové.

Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské 
mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé 
naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, v čem to 
vlastně žijeme.

Hráli: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Zdenek Ha-
vlas, Petra Jindrová, Hana Tunová a Monika Fialková .
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 Uršula Kluková

 Do představení byla zapojena i jedna divačka(uprostřed).
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V.�ŠKOLY,�PŘEDŠKOLNÍ�VÝCHOVA,�KNIHOVNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 12. ledna uspořádala česká MŠ karneval s klaunem Hopsa-
línem pod názvem Karneval v cirkuse. Děti si společně s Hopsalínem 
zazpívaly,zatančily a zahrály hry. Při pohledu na děti se bavili i dospělí.

 

Další – fotogalerie na DVD
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Zápisy do prvních tříd a mateřské školy probíhaly 19. a 20. ledna

Výchovná poradkyně Mgr. Markéta Tomíčková (Loderová)

Zápisu předcházel ve čtvrtek 16. ledna Den otevřených dveří, kdy se v průbě-
hu celého dne mohli návštěvníci podívat do tříd i do prostor jindy nepřístupných.

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 48 dětí, z toho jich do 1. ročníku ve škol-
ním roce 2015/2016 nastoupilo 41. Odklad povinné školní docházky byl povolen 
sedmi dětem, z toho šest dětí nastoupilo do přípravné třídy. V přípravné třídě 
bylo celkem 14 žáků včetně osmi pětiletých dětí. Celkový počet žáků i s příprav-
nou třídou byl 347 žáků.

Pasování na čtenáře

V úterý 17. února uspořádala obecní knihovna ve škole pro žáky 1. tříd 
„Pasování na čtenáře“. Autorka dětských knížek Zuzana Pospíšilová předčí-
tala ze svých knih a formou vyprávění motivovala začínající čtenáře k lásce 
ke knihám. Společně s knihovnicí, paní Bulavovou, pasovaly prváky na čte-
náře. Jako upomínku dostal každý žák knihu a pamětní list.
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 Spisovatelka Zuzana Pospíšilová

 Knihovnice paní Bulavová

   
 Pamětní list
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Den matek v KHD

V pátek 15. května přišly děti zazpívat a zatančit na oslavu Dne matek 
do Klubu hornických důchodců Dolu František. 

Školní radovánky

V sobotu 6. června se na školním hřišti konaly školní radovánky, které 
organizovalo SRZŠ ve spolupráci s učiteli ZŠ a MŠ. V bohatém programu 
s názvem „Letem světem“ vystoupily děti od těch nejmenších z Budulínku, 
mateřské školy, až po nejstarší žáky z 9. tříd. 

Na ploše se postupně vystřídali „obyvatelé“ Afriky, Grónska, Brazílie, La-
tinské Ameriky, zazněly melodie z Řecka, Indie a samozřejmě i naše české. 
Vystoupila malá družina Hambino Bambino, taneční kroužek, kroužek Vše 
pro život,děti z organizace Vzájemné soužití a mažoretky. Na závěr progra-
mu byli odměněni výherci výtvarné soutěže, kterou organizoval SDH. Výher-
ce vyhlásila a odměnila starostka SDH paní Lucie Zsibritová.

 Děti z Budulínku
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 Grónští tučňáci

Mažoretky

 

Další – fotogalerie na DVD
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Rozloučení s žáky 9. tříd

Ve čtvrtek 25. června se konalo v obřadní síni OÚ rozloučení s žáky 9. roč-
níků ZŠ. Obřadní síň zaplnili nejen rodinní příslušníci a přátelé absolventů, ale 
nechyběl samozřejmě ani předseda SRZŠ Ing. Martin Adamiec a starosta obce 
Ing. Jan Lipner, kteří popřáli absolventům úspěšný start do další etapy života.. 
Program s žáky připravila Mgr. Marcela Szlachtová. Za vedení školy se rozlou-
čila ředitelka školy Mgr. Ilona Chalupoá a zástupkyně Mgr. Dáša Havlásková.

 
Mgr. Dáša Havlásková

Starosta Ing. Jan Lipner, Ing. Martin Adamiec, zprava ředitelka Mgr. Ilona Chalupová

 
Další – fotogalerie na DVD
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Začátek školního roku

Začátek školního roku začal 1. září. Žáky ve třídách přivítala nejprve 
rozhlasovou relací ředitelka Mgr. Ilona Chalupová, pak předseda SRZŠ Ing.
Martin Adamec a starosta Ing. Jan Lipner. Poté osobně popřáli úspěchy žá-
kům v prvních třídách rozdali kornouty se sladkostmi.

 
Zástupkyně ředitelky Mgr.Dáša Havlásková

Zprava starosta Ing. Jan Lipner a Ing. Martim Adamiec, předseda SRZŠ

 V přípravné třídě
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Lampionový průvod

V pátek 23. října se již tradičně konal lampionový průvod organizovaný 
Sdružením rodičů základní školy a českou základní a mateřskou školou. Le-
tos poprvé vycházel z centra obce od drogérie a pokračoval po ulici Sportovní 
kolem kostela na školní hřiště u české školy. Změna trasy byla zvolena z dů-
vodu narůstajícího počtu účastníků v průvodu a tím nedostačující kapacitě 
v areálu hasičské zbrojnice.

Průvodu se účastnily děti z české i polské ZŠ i MŠ, děti z Budulínka, rodiče 
i prarodiče, učitelé a další zájemci. V čele průvod vyhrávala Hasičanka, kte-
rá v produkci pokračovala ještě v areálu školy. Tam už na všechny účastníky 
čekalo ve stáncích občerstvení, o které se postarali rodiče z SRZŠ. Děti dostaly 
občerstvení zdarma. V závěru stoupaly k večerní obloze „balonky štěstí“, kte-
ré už tradičně patří k této akci.

 Dechová hudba Hasičanka
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 Hasičanka hrála i na školním hřišti

 
Sdružení rodičů u občerstvení

Další – fotogalerie na DVD

Náklady na hospodaření školy v roce 2015 činily 27 637 394,- Kč.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM

Zápis do ZŠ a MŠ s PJV

V úterý 20. ledna proběhl zápis dětí do mateřské školy a do 1. třídy zá-
kladní školy.

Dětský karneval

V neděli 8. února se konal v Dělnickém domě karneval, který byl na tento 
termín přeložen ze dne 24.1. z důvodu zvýšeného výskytu chřipky. Námětem 
se stal den v indiánském táboře, a tak indiánské a kovbojské masky měli úpl-
ně všichni, děti i paní učitelky.

Součástí programu byla také výstavka a ocenění nejlepšího plakátu 
na tuto akci. V závěru vystoupili se svým programem i starší žáci.

Příprava na vystoupení
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V indiánském táboře

Starší žáci

Další – fotogalerie na DVD
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Den babičky a dědečka

V pátek 13. února se v aule školy konalo setkání dětí s prarodiči. Program 
byl plný písniček a básniček a na závěr děti předaly svým babičkám a dědeč-
kům dárečky, které pro ně se svými učitelkami vyrobily.

Děti zpívaly a recitovaly s velkou chutí 

 Předávání dárků babičkám
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 Dárky pro dědečky

Další – fotogalerie na DVD

Oslava MDŽ

V pátek 6. března vystoupily děti v sále Dělnického domu s krátkým pro-
gramem na oslavě MDŽ, kterou pořádal OÚ Horní Suchá.

Žáci ZŠ s PJV

 Děti z polské mateřské školy
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V pátek 15. května přišly děti z MŠ s PJV zatančit a zazpívat 
do Domečku KHD DF k Svátku matek.

  
 Děti z polské mateřské školy

Školní radovánky MS, ZŠ a MŠ s PJV

Školní radovánky na téma „ABBA“ se konaly v sobotu 13. června v areálu 
hasičské zbrojnice. V programu tanečků, písní a scének vystoupili postupně 
všichni žáci školy. Moderování se ujala dvojice žáků z 9.třídy. O občerstvení 
se jako vždy postarali rodiče z MS.
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 Závěrečný nástup všech účinkujících

Další – fotogalerie na DVD

Zahájení nového školního roku

V úterý 1. září zasedli do školních lavic noví prváčci. Nejprve je v aule školy 
přivítal ředitel Mgr. Bohdan Prymus, dále předseda MS a pak krátkým progra-
mem i starší žáci. Poté byli přivítáni i se svými rodiči ve slavnostně vyzdobených 
třídách. Zahájení školního roku se za OÚ zúčastnil místostarosta pan Josef Žerdík.

   
      Místostarosta pan Josef Žerdík          Mgr. Rzymanová 
            a sekretářka školy

 Prvňáčci

Další – fotogalerie na DVD



130

Vánoční koncert

Ve čtvrtek 17. prosince byl ve školní aule uspořádán vánoční koncert, 
na kterém vystoupili jako pokaždé všichni žáci školy. Aula byla plná rodičů 
a přátel školy, na závěrečném bohatém rautu se sešli a měli možnost si popo-
vídat i bývalí pedagogové. 

Pohled do auly

Ředitel školy Mgr. Bohdan Prymus

  

Další – fotogalerie na DVD
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Koncert pro Adru

V úterý 22. prosince uspořádala ZŠ a MŠ s PJV v aule školy ještě jeden kon-
cert, na který byli jako hosté přizváni zástupci havířovské ADRY. Při této příle-
žitosti jim byly předány zapečetěné pokladničky, do kterých od října sbírali žáci 
finanční prostředky pro děti z ukrajinského Mukačeva. 

Během tří měsíců bylo vybráno 17 181,- Kč, což znamená jedno teplé jídlo 
denně po dobu jednoho měsíce pro 57 žáků z Mukačeva. Iniciátorkou sbírky 
byla Mgr. Halina Piętaková. Celý obnos byl vložen na účet ukrajinského projek-
tu a bude z něj hrazen nákup potravin pro žáky 15. základní školy v Mukačevu.

 

   

 Předávání sbírky zástupci Adry

Další – fotogalerie na DVD

Náklady na hospodaření školy v roce 2015 činily 10 281 325,- Kč.
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RODINNÉ CENTRUM BUDULÍNEK

V tomto roce navštěvovala centrum více než polovina dětí mladších tří let. 
Pro každou věkovou kategorii byly přizpůsobeny aktivity. Rodiče mohou vy-
brat pro své děti kurz plavání, pohybový nebo dramatický kroužek. Centrum 
také pořádá akce spojené s veřejností jako „bazárek s oblečením“, Mikuláš-
skou nadílku, divadelní představení.

V pátek 11. září oslavilo Rodinné centrum Budulínek tři roky od svého 
založení. Letos se rovněž Budulínek přestěhoval z původního sídla v „červené 
škole“ na ulici Sportovní do zrekonstruovaných prostor bývalého domku pro 
zahrádkáře na ulici Hornosušské, což je spojeno i s možností užívání malé 
zahrádky.

Oslava byla pestrá, kromě progamu pro rodiče, který s dětmi připravily 
pracovnice Budulínku, byly pro děti připraveny soutěže, oblíbené malování 
na obličej a pro zpestření zábavy byli pozváni členové Pohybového centra pro 
děti a rodiče Baby fit z Ostravy Zábřehu. Ti zábavu opravdu rozproudili.

 Na zahradě Rodinného centra Budulínek na Hornosušské ulici 
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Z oslavy 

Nový ceník

 Nabídka aktivit

Další – fotogalerie na DVD
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OBECNÍ KNIHOVNA

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2015 celkem 16 862 knih, z toho 2 655 
polských. Přírůstek činil 777 knih a 68 dočasných dokumentů, z toho 141 pol-
ských knih a 16 polských dočasných dokumentů. Z důvodu opotřebení a zasta-
ralosti bylo vyřazeno 862 knih, z toho 293 polských. Knihovna má k dispozici 
39 titulů časopisů. Na nákup knihovního fondu v roce 2015 bylo vydáno cel-
kem 190 000 Kč, z toho finanční podporu 10 000,-Kč získala knihovna v rámci 
Projektu Obnova a doplnění fondu polských knih z Ministerstva kultury ČR. 

Knihovnu navštěvovalo 649 registrovaných čtenářů, z toho 243 dětí do 15 
let, kteří si v roce 2015 výpůjčili 31 502 knih. Oproti roku 2014 jsme zazname-
nali nárůst celkem o 36 uživatelů knihovny, z toho 6 dospělých a 30 dětí do 15 
– let, celkový počet výpůjček byl 31 502 - téměř stejný jako v loňském roce.

Knihovna uspořádala 20 kulturních besed a 2 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 Českotěšínského divadla Bajki. Do naší obce opět zaví-
talo i Listování, což je cyklus scénického čtení s představením Manolito Brej-
loun. Účinkovali herci Jakub Zedníček a Jiří Ressler. 

V knihovně jsou k dispozici uživatelům dva počítače s přístupem k interne-
tu a tiskárna s kopírkou. 

V roce 2015 proběhla v knihovně rekonstrukce, výměna oken, dveří a ma-
lování.

 Interier knihovny 
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VI.�SPOLKY,�SDRUŽENÍ,�SPORT

Klub�hornických�důchodců�Dolu�František�(KHD�DF),�Polský�kultur-
ně�–�osvětový�svaz�(PZKO),�Kroužek�krojovaných�horníků�(KKH),�Svaz�
postižených�civilizačními�chorobami�(SPCCH),�Základní�organizace�čes-
kého�svazu�včelařů�Horní�Suchá,�Základní�organizace�chovatelů�poš-
tovních�holubů�(ZOCHPH),�Základní�organizace�českého�zahrádkářské-
ho�svazu�č.16�(ZOČZS),�Ženský�pěvecký�sbor�Šárka,�Sbor�dobrovolných�
hasičů�(SDH),�Kynologický�klub,�sportovní�oddíly.

Klub�hornických�důchodců�Dolu�František

Havířský bál

Havířský bál Klubu hornických důchodců Dolu František, který se konal 
v sále Dělnického domu v pátek 6. února, byl letos první společenskou akcí 
klubu. Účast nebyla malá. Pozvání přijali zástupci Klubu důchodců Dolu Duk-
la a za Kroužek krojovaných horníků pan Bronislaw Tesarczyk s manželkou. 

Po slavnostním úvodu, ve kterém předseda KHD pan Roman Konop-
ka zmínil společné akce, které klub bude v letošním roce pořádat včetně 5. 
řezbářského plenéru a účasti na 19. setkání hornických a hutnických měst 
a obcí v Havířově, vystoupil s krátkým programem „ smíšený pěvecký sbor“ 
členů KHD. V textech písniček, které psala v průběhu let na známé melodie 
dlouholetá členka klubu paní Milada Adamiecová, se promítla historie i sou-
časnost života klubu, společné akce, zájezdy, brigády, přístavba “Domečku“ 
a v poslední písničce samozřejmě i úcta k havířské tradici. Byl to netradiční 
plesový program, který ukázal, že členové klubu se dobře pobaví i sami.

Jinak vše ostatní už odpovídalo tradici. Výborné koláčky a zákusky, kte-
ré napekly „kuchařinky“ v „Domečku“, bohatá tombola, dobrá hudba a vý-
borná nálada.

Lákavá tombola
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„Smíšený pěvecký sbor KHD DF“…

Muzikant pan Ryba (uprostřed) měl výjimečně volno

Další – fotogalerie na DVD

Valná hromada v Domečku KHD DF

Ve středu 18. února se sešli v Domečku KHD DF na valné hromadě Ko-
ordinačního výboru důchodců OKD delegáti z 38 seniorských organizací, 
kteří zastupovali na 10 tisíc členů odborových organizací z řad zaměst-
nanců OKD. Důležitost tohoto setkání zdůraznila účast hostů, mezi které 
patřila ředitelka Nadace OKD Karolína Drozdová, Marek Síbrt, mluvčí 
OKD, Jan Sábel, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geo-
logie a naftového průmyslu, Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců, 
Milan Machálek, předseda KKH DF. Za KHD DF se zúčastnil předseda pan 
Roman Konopka, za OÚ Horní Suchá starosta Ing. Jan Lipner.

Zprávu Koordinačního výboru důchodců OKD o činnosti za rok 2014 před-
nesl předseda Karel Bajtek, který byl v závěru opět zvolen předsedou výboru.

Po zprávách revizní a mandátové komise se ke slovu dostali hosté. Ředi-
telka NOKD Karolína Drozdová kladně hodnotila spolupráci s Koordinač-
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ním výborem důchodců OKD a informovala o založení fondu na podporu 
hornických tradic, ze kterého mohou čerpat i kluby důchodců.

O současné složité situaci OKD hovořil Marek Síbrt. Jan Sábel podrob-
ně informoval o úsilí odborů prosadit dřívější odchod horníků do důchodu, 
o činnosti tripartity, řešení energetické koncepce a o jednáních odborů s členy 
vlády, poslanci a senátory s cílem prosadit zájmy zaměstnanců i důchodců.

Ve svém diskusním příspěvku reagoval Oldřich Pospíšil na řadu pro-
blémů trápících seniory a doporučil obracet se s problémy na poslance 
a senátory či využít regionální pracoviště bezplatné právní poradny Rady 
seniorů, která se nachází v Ostravě. 

Příspěvky delegátů byly velmi kritické, týkaly se nedokonalých záko-
nů, nedostatečné právní ochrany seniorů, nedořešených odchodů horníků 
do důchodu, nízké valorizace mezd a výše důchodů, cen bytů v majetku 
RPG, nezaměstnanosti.

Přítomné potěšilo ujištění, že na své problémy nejsou sami a že Nadace 
OKD bude organizace hornických důchodců nadále podporovat.

Hovoří pan Milan Machálek, předseda KKH DF

Za obec hovoří starosta Ing. Jan Lipner

Další – fotogalerie na DVD
PŘÍLOHY Č. 5, 6, 7
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Výroční členská schůze KHD DF

Začátek března patří v Domečku tradičně rekapitulaci předchozího 
roku, což patří do programu výroční členské schůze, která se letos konala 
v pátek 13. března. Přestože byl pátek, a ještě třináctého, zúčastnilo se výroč-
ního setkání 119 členů klubu jak jinak než s dobrou náladou. Po hornické 
hymně, která zazněla v úvodu, byli přivítáni hosté. Za obecní úřad se zú-
častnil Ing. Marian Weiser, za Koordinační výbor důchodců OKD pan Karel 
Bajtek, za Kroužek krojovaných horníků předseda, pan Milan Machálek. 
Byl vyřízen pozdrav Ing. Jana Vincence, předsedy Klubu přátel Hornické-
ho muzea v Havířově, který se omluvil ze zdravotních důvodů. A na závěr 
byla přivítána početná delegace Klubu seniora z polského Jastrzębia, v čele 
s předsedou panem Wojciechem Chmielowcem. 

Na programu mimo jiné byla podrobná zpráva předsedy klubu pana Ro-
mana Konopky o činnosti a aktivitách klubu za rok 2014. Jmenovitě podě-
koval všem, kteří pomáhají při organizaci a zabezpečení akcí a bez kterých 
by tyto akce nebyly tak úspěšné. V závěru předseda pozval všechny na akce 
letošního roku, zvláště pak na 19. setkání hornických a hutnických měst 
a obcí v Havířově a na tradiční 5. řezbářský plenér v areálu Domečku.

Velmi milé byly pozdravy a pozvání do polského Jastrzębia předsedou 
Wojciechem Chmielowcem, stejně pak pozdravy horníků tlumočené Ing. Ma-
rianem Weiserem a jeho pozvání na jedinečnou akci „Fedrování s folklo-
rem“, pořádanou obecním úřadem. 

Po oficiální části programu bylo podáváno občerstvení, které bylo v režii 
klubu. Dále už volná část programu schůze plynula jako obvykle v přátel-
ských rozhovorech a vzpomínkách na společné akce.

Na žádné akci nesmí chybět dobroty
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 Nálada hostů je jako vždy výborná

Předseda pan Roman Konopka druhý zleva, správce „Domečku“ 
pan Jaroslav Pawlas uprostřed a polští hosté

Další – fotogalerie na DVD

V „Domečku“ KHD DF se skákalo přes kůži

Město Havířov slaví letos své šedesáté výročí. K tomuto jubileu probíhá 
ve městě řada akcí, z nichž hlavní událostí bude 19. setkání hornických a hut-
nických měst a obcí 19.-21. června. Do rámce oslav spadá i celostátní kni-
hovnická konference KNIHOVNA PRO VŠECHNY, kterou uspořádala Městská 
knihovna v Havířově ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 
v Ostravě. Na tento odborný seminář, určený knihovnicím a knihovníkům 
z celé republiky, přijeli účastníci z Ústí nad Orlicí, Hradce Králové, Prahy, 
byly zastoupeny České Budějovice, Moravská Třebová, Svitavy a samozřejmě 
i jižní Morava a Slezsko. Dvoudenní maratón přednášek byl účastníkům zpří-
jemněn večerním programem - SKOKEM PŘES KŮŽI, který se konal v Domeč-
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ku KHD DF. Celý večer se nesl v duchu hornických tradic, které jsou našemu 
regionu velice blízké, měl přesnou režii a pravidla. Hlavním organizátorem 
a režisérem večera byl pan Jaroslav Čihař, člen Klubu přátel Hornického mu-
zea Ostrava.

 A proč právě Domeček se stal místem konání tohoto hornického večera? 
Městská knihovna v Havířově spolupracuje s Klubem přátel Hornického mu-
zea Ostrava – s pobočkou v Havířově a členové tohoto klubu zase úzce spolu-
pracují s Klubem hornických důchodců Dolu František. A proto nejvhodněj-
ším místem pro večer hornických tradic byl zvolen právě Domeček. 

Hlavním bodem večera, jak už bylo naznačeno, byl „skok přes kůži“, který 
patří ke starým hornickým tradicím. První doložená zmínka o něm pochází 
z Příbrami z roku 1852, v Ostravě je pak zaznamenán poprvé roku 1945. Sko-
ku v Domečku se zúčastnil náměstek primátora města Havířova Mgr. Daniel 
Vachtarčík, starosta obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner, předseda KHD DF pan 
Roman Konopka, správce Domečku pan Jaroslav Pawlas a další z řad knihov-
níků. Hlavním členem „neomylného prezídia“ byl děkan Hornicko–geologic-
ké fakulty VŠB profesor Ing. Vojtěch Dirner, CSc. a samozřejmě organizátorka 
akce Knihovna pro všechny paní Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka Městské 
knihovny Havířov. 

Akce měla velký úspěch, účastníci velmi ocenili prostředí klubu a nešetřili 
chválou za výborný „havířský“ guláš, který připravily „kuchařinky“ z Do-
mečku. Ing. Dagmar Čuntová děkovala vedení a členům klubu za vstřícnost 
a ochotu při organizaci této akce a projevila zájem o další spolupráci.
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 Přes kůži skákal i pan Jaroslav Pawlas, správce Domečku

 …předseda klubu pan Roman Konopka …

 …skákal i starosta Ing. Jan Lipnem

Další – fotogalerie na DVD
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Den matek
V pátek 15. května se slavil v areálu klubu Den matek. Kromě karafiátu 

od předsedy klubu pana Romana Konopky dostaly ženy tu nejkrásnější kytič-
ku písní a tanečků od dětí z české a polské mateřské školy. A pak, jak bývá už 
zvykem, byly ženy obsluhovány muži, i když - samozřejmě – všechny dobroty 
předem připravila skupinka „kuchařinek“. 

Blahopřání od předsedy

 
V kuchyni „vládnou“ muži – zleva pan Duda a pan Mikula

 
„Oslavenkyně“ sledují program
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Střídání polské a české školky

Další - na DVD

Smažení vaječiny
V pátek 5. června se opět v areálu klubu smažila vaječina. Teplé počasí 

jako na objednávku umožnilo opět využít oblíbený altán a k tanci pak „par-
ket“ mezi klubem a Domovem seniorů. Účast byla hojná, nálada výborná. 
Vaječina se připravovala z 333 vajec, a kdo měl ještě chuť, dal si grilovanou 
klobásu, nebo zákusek. Další akcí bude v červenci „ Letní slavnost“, na kte-
rou v úvodu pozval všechny předseda klubu.

 Členové klubu připravují vaječinu

    
                                                                           Na „parketu“ se tančí
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KHD DF se účastnil oslav města Havířova

Ve dnech 19. – 21. června slavil Havířov 60 let od svého založení. Největší 
akcí k tomuto jubileu byl tradiční Havířov v květech, který měl však letos zcela 
netradiční pojetí. Byl ryze hornický, neboť Havířov se stal letos pořadatelem 
19. setkání hornických a hutnických měst a obcí. Po Českém Krumlovu, který 
byl v loňském roce hostitelem 18. setkání, měl Havířov před sebou nelehký 
úkol. Jako ještě pořád nejmladší město v republice nemohl nabídnout nic ze 
skvostů historických měst, přesto vytvořil jedinečnou atmosféru a zhostil se 
svého úkolu na výbornou. Bohatý program probíhal na dvou místech, na ná-
městí Republiky hlavní program a v areálu Městského hřiště pak program 
pro hornické spolky. Vedle vystoupení populárních sólistů, hudebních skupin 
a tanečních souborů byla vyhodnocena samozřejmě tradiční floristická soutěž 
na téma „Pohádkové postavičky z podzemí“. Pro hornické a hutnické spolky 
byla nabídka nejen kulturních, ale i poznávacích akcí. Zájemci si mohli vybrat 
z exkurzí do míst spjatých s hornictvím, např. do Hornického muzea Landek, 
na Důl Michal, do Dolní oblasti Vítkovice, do Průmyslové zóny Dukla a Prů-
myslové zóny František, do areálu Dolu Jeremenko atd.

 Sobotní průvod alegorických vozů byl tentokrát protkán slavnostními uni-
formami 42 hornických a hutnických spolků, které se sjely nejen z celé repub-
liky, ale přijeli i hosté ze Slovenska a Polska. Celkem se účastnilo průvodu 94 
spolků, skupin, organizací. Horní Suchá byla na tomto setkání zastoupena 
starostou obce Ing. Janem Lipnerem, Klubem hornických důchodců Dolu Fran-
tišek a Kroužkem krojovaných horníků. 

Průvod se formuje

Sv. Barbora
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 KHD DF – zleva panové Lukšík, Bajtek, přededa Roman Konopka, Staš, 
s číslem Hýsek, vzadu Cihlář, uprostřed Pawlas, vpravo Rychlík

 Stužkování vlajek – za KHD pan Staš

Další – fotogalerie na DVD
PŘÍLOHA Č. 27

Červenec v KHD DF

Teplé červencové dny patřily v Domečku KHD DF dvěma akcím. První z nich - 
letní slavnost - se konala 10. července a pravé letní počasí opět umožnilo příjemné 
posezení v altánu i tanec na „parketu“ mezi klubem a Domovem pro seniory. 

Druhou akcí s podporou obce byl již 5. řezbářský plenér s názvem „VTISKNI 
STROMU DUŠI“ konaný ve dnech 20. – 24.července. Během pěti dnů byly vytvoře-
ny skulptury, které už našly svá místa v areálu Domova seniorů a Klubu hornic-
kých důchodců. 

Na letošní plenér se již v loňském roce hlásili někteří ze zúčastněných řezbářů, 
takže se návštěvníci mohli opět setkat se stálicemi plenéru- Mgr. Čestmírem Slívou, 
který letos vytvořil hudebníka s basou, a Ing. Igorem Kučerou, který je autorem 
houslistky. Z Kyjova přijel pan Adam Balajka, Dis., autor harmonikáře, jenž se 
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zúčastnil plenéru podruhé, stejně jako pan Pavel Herák z Orlové, který vytvořil 
impozantní orly. Nově se zapojil pan Milan Lysek z Českého Těšína a obohatil are-
ál postavou vodníka. Domeček reprezentoval „hornosušský řezbář“ pan Jaroslav 
Pawlas, jenž vloni vyrobil velké koryto, které plní úlohu žardiniéry a je umístěno 
před Domečkem. 

V sále Domečku pak mohli návštěvníci nahlédnout do starých i současných kro-
nik klubu a na četných fotografiích z Dolu František hledat sebe nebo své známé.

A jak se líbil plenér řezbářům? Od „vedoucího“ řezbářů Mgr. Čestmíra Slívy 
jsme se dověděli o velkém posunu v řezbářském umění, se kterým se setkáváme 
intenzivněji v posledních dvanácti letech. Jedná se především o práci s motorovou 
pilou. Řezbáři hledají inspiraci a zkušenosti na plenérech a soutěžích nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Např. Ing. Igor Kučera se zúčastnil plenérů a soutěže v Anglii 
a USA. Největším zážitkem pro něj byl letos v únoru plenér v Pensylvánii, kterého 
se účastnil jako jeden ze dvou Čechů a celkem šesti Evropanů. Obhájil tam um čes-
kých ruku v konkurenci celkem 180 řezbářů. S dílem pana Slívy se zase můžeme 
setkat v ulicích Havířova a pokud navštívíme Lysou horu při příležitosti otevření 
Bezručovy chaty, můžeme si odpočinout na jeho lavičce doplněné dvěma figura-
mi. Přes své četné zkušenosti hodnotili řezbáři velmi kladně naše domácí prostředí 
i zázemí plenéru, organizaci a samozřejmě pochoutky, které nejen pro ně, ale i pro 
všechny návštěvníky připravila „děvčata“ v kuchyni. Udily se klobásy, pekla ku-
řátka, voněla sekaná, delikatesou byl zvěřinový guláš. Kromě zákusků se dvakrát 
pekly koláčky, které byly rozebrány ještě teplé, tak byly vynikající. 

K příjemné náladě na konci plenéru vedle besedy s řezbáři přispěla i harmo-
nika a kytara. V závěru zaznělo poděkování obci nejen za finanční podporu, ale 
i za projevený zájem o celý průběh plenéru.

Další poděkování předsedy klubu pana Romana Konopky bylo na adresu zá-
stupců Klubu Kobiet, Klubu Chlopa a zástupce KKH pana Brandýse. Za Koordi-
nační výbor důchodců OKD poděkoval předseda panu Karlu Bajtkovi a všem, kteří 
svou účastí akci podpořili. Členové KHD DF na přípravě a realizaci plenéru odpra-
covali celkem 732 hodin.

Plenér zahájil starosta Ing. Jan Lipner
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 Řezbáři a pracovní četa členů KHD DF ( vlevo dole pan Pawlas, 
nahoře zleva pan Cihlář, vpravo z kraje pan Rychlík)

 
Mgr. Čestmír Slíva (vedoucí skupiny řezbářů) a jeho basista

Další - fotogalerie na DVD
PŘÍLOHY Č. 26, 30

Září v Klubu hornických důchodců Dolu František

V tomto měsíci se v klubu tradičně pořádají dvě akce. 
Oslava Dne horníků v pátek 4. září v Dělnickém domě byla jako vždy vzpo-

mínkou a uctěním památky všech, kteří v dole nechali svůj život, a současně 
i vzpomínáním na všechny veselé i vážné události, práci a výsledky, na kte-
rých se členové podíleli a které je spojovaly s Dolem František. Nic na tom 
nezmění skutečnost, že důl už neexistuje. Povinností členů KHD, jak zdůraznil 
předseda klubu pan Roman Konopka, je dál ctít a udržovat hornické tradice. 
A proto v úvodu oslavy zazněla hornická hymna a hornické písně v podání 
Ženského pěveckého sboru Šárka a mezi členy klubu se objevilo dost slavnost-
ních hornických uniforem, které tuto atmosféru podtrhly.



148

Součástí setkání je i blahopřání jubilantům, kteří v tomto roce oslavili ku-
laté nebo půlkulaté narozeniny. Z přítomných 165 hostů bylo 71 oslavenců.  

V druhé části oslavy už přišla na řadu volná zábava spojená samozřejmě s tan-
cem, zpěvem a hudbou, kterou tentokrát zajistili muzikanti pan Kupka a pan Drobek. 

ŽPS Šárka pod vedením dirigentky Dagmar Heroutové

 Předseda Roman Konopka vpravo, 
vlevo místostarosta Josef Žerdík s chotí a další hosté 

Další – fotogalerie na DVD

Druhou akcí bylo Loučení s létem, kterou klub pořádal v pátek 25. září v „Do-
mečku“. Počasí už nejevilo žádné známky léta, o to víc se účastníci rozehřívali jak 
tancem, tak i zpěvem. Muzikant pan Ryba měl tentokrát ve zpěvu skvělé náhrad-
níky, vystoupily jak ženské, tak mužské dvojice, které by mohly Horní Suchou 
„reprezentovat i v SUPERSTAR“. Bylo to opět velmi příjemné a veselé setkání. 

Manželé Lukšíkovi

Další – fotogalerie na DVD



149

Vinobraní v KHD DF…

K podzimu patří vinobraní a k vinobraní zase dobré víno, jídlo, hudba a ve-
selá nálada…. Letošní VINOBRANÍ v KHD DF se konalo 23.září v sále klubu, kde 
se sešla téměř stovka hostů. Kuřecí steaky, klobásy přímo z udírny a slané pečivo 
chutnaly k dobrému vínu, ke kávě zase ladily „koláče na pechu“ a zákusky. Známé 
skladby v podání muzikanta pana Ryby přivábily na „parket“ milovníky tance. 

A tak jako každé vinobraní je zhodnocením celoroční náročné práce vinařů, 
bylo to letošní vinobraní v KHD navíc obohaceno o vyhodnocení práce jednoho 
člena klubu. Za svou dvacetiletou aktivní činnost v KHD DF byla nominována 
na Cenu SENIOR 2015, vyhlášenou Nadací charty 77 a konkrétně v rámci projek-
tu SenSen (Senzační senioři), paní Anička Sztalmachová. 

Nominaci si zasloužila za náročnou a obětavou práci první místopředsedkyně 
ve výboru klubu, za organizaci akcí, zájezdů i rekreačních pobytů a za práci v ku-
chyni na všech akcích pořádaných v Domečku, kterého je neodmyslitelnou součástí. 
Mezi hosty, které v úvodu akce přivítal předseda klubu pan Roman Konopka, byli 
čelní představitelé bývalého Dolu František: Ing. Bohumír Bednář – hlavní inženýr, 
Ing. Jan Friesl – ekonomický náměstek, Ing. Karel Chodura – výrobní náměstek, 
Ing. Otto Garkisch – ekonomický náměstek, prof. Ivo Černý – investiční náměstek. 

Poslední letošní akcí, na kterou předseda klubu pozval všechny členy a zájem-
ce, bude oslava sv. Barbory, patronky havířů, v pátek 4. prosince v 15,00 hod. 
v Dělnickém domě. Všichni jsou srdečně zváni.

Předávání diplomu za nominaci paní Anně Sztalmachové

Další – fotogalerie na DVD
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KHD DF oslavil sv. Barboru

Svátek sv. Barbory, patronky horníků, přišlo oslavit v pátek 4.prosince 
do Dělnického domu sto dvacet členů a příznivců Klubu hornických důchod-
ců Dolu František. Mezi hosty přivítal předseda klubu pan Roman Konopka 
místostarostu obce pana Josefa Žerdíka, pana Karla Bajtka, předsedu Koor-
dinačního výboru důchodců OKD, členy Kroužku krojovaných horníků Dolu 
František a jejich nového předsedu pana Rostislava Grima, členy Spolku kro-
jovaných horníků při obci Stonava a členy Klubu důchodců Dolu Dukla. Po-
těšující bylo, že přišli i ti členové, kteří se ze zdravotních důvodů už všech akcí 
nemohou účastnit. „Barborky“ na stolech a slavnostní hornické uniformy byly 
symboly tohoto tradičního setkání bývalých kolegů, přátel a kamarádů.

 Členky klubu – paní Marie Panzerbergerová, 
paní Adelheid Vahalíková, paní Helena Dudová

 Členové KHD DF a KKH DF ve slavnostních uniformách

Další – fotogalerie na DVD
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PZKO

11.1.2015 Walne Zebranie

W niedzielę 1 stycznia przy zapełnionej do ostatniego miejsca świetlicy 
Domu PZKO odbyło się Walne Zebranie naszego Koła. Wśród gości nie zabra-
kło wójta Jana Lipnera oraz przewodniczącego komisji ds. mniejszości naro-
dowych Jana Charváta.

Punktem głównym zebrania było liczące 16 stron maszynopisu sprawoz-
danie z działalności przedstawione przez prezesa Bronisława Zydra formą 
prezentacji wizualnej. Forma, którą prezes Bronek wprowadził przed laty do-
kumentuje nie tylko słownie, ale też fotograficznie pracę naszego Koła. A ta 
przedstawia się imponująco. 

Baza członkowska liczy 473 członków, co daje jej jedno z czołowych miejsc 
pod względem liczebności wśród kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowe-
go. W Kole działa 6 zespołów. Są to : chór ,,Sucha”, Zespół Pieśni i Tańca ,,Susza-
nie”, kikunastoosobowy zespół śpiewaczy ,,Chórek”, Klub Kobiet, Klub Chłopa 
i Klub Sportowy. Wszystkie one rozwjają swoją działalność, ale też włączają się 
w pracę Koła. Całokształt koordynuje 28-osobowy zarząd złożony z przedstawi-
cieli wszystkich generacji. Sam fakt, że w kronice zanotowano ponad 60 wpisów 
dotyczących urządzanych przez Koło imprez, ale też wyjazdów zespołów i ich 
udziału w balach/ Suszanie/, koncertach i festiwalach nie wymaga komentar-
za. Koło współpracuje z przedszkolem i szkołą – tu największe zasługi ma Klub 
Kobiet pomagający w oprawie kulinarnej szkolnych imprez oraz Klub Chłopa 
współpracujący z Macierzą Szkolną w przygotowaniach zaplecza gospodarcze-
go. Dobrze kształtuje się również współpraca z Urzędem Gminnym, w którego 
Radzie Gminnej lub komisjach zasiada łącznie 21 członków naszego Koła.

 Wójt Jan Lipner nie krył słów podziwu nad całokształtem dorobku. Wyra-
ził nadzieję, że współpraca w kolejnych latach będzie kształtowała się podob-
nie, ponieważ, jak powiedział- ,, Kiedy gmina potrzebowała się czymś poch-
walić, to zawsze było to MK PZKO''.

Zebranie wybrało nowy zarząd oraz uchwaliło ramowy plan pracy i plan 
budżetu. Nowe piosenki przedstawił ,,Chórek”, zaś grupka kolędników z Do-
miniką Wróbel w roli aniołka zachwyciła ,,Opowiadaniem o przygodzie 
pasterzy betlejemskich i narodzeniu Dzieciątka”.

W dwa dni po Walnym Zebraniu odbyło się pierwsze zebranie nowowy-
branego zarządu Koła, na którym funkcję prezesa objął Jan Zyder.

PŘÍLOHA Č. 1
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7.1.2015 Bal PZKO

Bal PZKO odbył się tradycyjnie w sali Domu Robotniczego przy udziale 110 
osób. Ze względu na niewielką liczbę sprzedanych biletów postanowiono skon-
centrować większość zaplecza na sali. Dobrym pomysłem był bar na parterze, 
bo oddzielony murem stwarza wrażenie prywatności, ale jego goście posiadają 
stały kontakt z salą. Bal zagaił prezes Jan Zyder, zaś wiceprezes Marian Pilch 
poinformował gości o sprawach organizacyjnych. Polonez poprowadzili ,,Su-
szanie”, którzy potem przedstawili program kulturalny. Do tańca grała kapela 
,,Sonata” Wiesława Farany , początkowo borykająca się z problemem nagłoś-
nienia. Ale problem rozwiązano i przy przewadze polskich utworów sala bawi-
ła się do godzin poranych. Panie z Klubu Kobiet przygotowały kotyliony oraz 
smaczną kolację, panowie zaś przygotowali dla pań 350 goździków. Atrakcją 
byla loteria, której nagrody zostały ufundowane głównie z darów sponsorskich.

Bal był udany, a zysk w wysokości 33 458 Kc zadowalający.

Zákusky se prodaly rychle

Tombola
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Další – fotogalerie na DVD

 4.2.2015 Drogi Polaków do Kazachstanu

Co pewien czas Klub Chłopa w ramach swej działalności organizuje prelek-
cje, na które zaprasza wszystkich zainteresowanych. Tym razem zaciekawiły 
ich losy Polaków w Kazachstanie, o których opowiadali B. i Z. Przeczkowie.

Prelekcja ,,Drogi Polaków do Kazachstanu” to historia rodziny synowej 
państwa Przeczków, Swietłany Ciszewskiej, która przesiedlając się z Polski 
na Kresy, podzieliła losy setek tysięcy Polaków zesłanych w różne miejsca 
Związku Radzieckiego. Nim jednak rozpoczęło się opowiadanie o konkretnej 
rodzinie na tle wydarzeń historii, Z. Przeczek  opowiedział licznie zebranym 
słuchaczom o Kazachstanie dawniej i dziś, oraz przedstawił najważniejsze 
wydarzenia w historii Polski rzutujące na zmianę granic i migrację ludności. 
Po jego wystąpieniu B. Przeczek przedstawiła losy jednej rodziny na przes-
trzeni kilku wieków, dokumentując opowiadanie zdjęciami . Z Wielkopolski 
wyjechali Ciszewscy w 16. wieku na Ukrainę będącą częścią Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, a potem w roku 1936, na skutek represji stalinowskich, 
zostali zesłani do Kazachstanu, gdzie mieszkają do dziś. Pozytywnym w całej 
historii jest fakt, że po kilku wiekach najmłodsza generacja wraca do Polski.

V plném sále bylo 65 posluchačů
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Pan Z. Przeczek

 Paní B. Przeczková

Święto Kobiet - 14.3.2015

Umiejętności panów górnosuskiego koła PZKO znane są od dawna. 
Wiedzą o tym panie, które podczas każdej imprezy, mogą liczyć na męską 
pomoc. Ale jest taki dzień, w którym panowie wyręczają panie we wszyst-
kim. To Święto Kobiet. Owiane do końca tajemnicą zgromadziło w sobotę 14 
marca ponad 40 pań.

Były życzenia złożone przez prezesa Koła Jana Zydra, kwiatek i pro-
gram na wesoło, który rozpoczęła starsza gwardia ZPiT ,,Suszanie” inaugu-
racyjnym występem grupy muzycznej ,,No name 2”. Piosenka o komarze, w 
trakcie której okazało się, że owad jest rodzaju żeńskiego, posiadała wszelkie 
walory rodzącego się przeboju.

Gość programu, Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego ,,Niezapomi-
najki” przedstawił 12 znanych piosenek we własnej aranżacji. Lekko, humo-
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rystycznie, z wielkim dystansem do siebie. Ale dysponują panowie i jedyna 
występująca z nimi pani dobrymi głosami, a piosenki posiadają dobrą opra-
wę muzyczną autorstwa kierownika zespołu Bronisława Podleśnego. Pogodna 
konferansjerka Henryka Kiedronia oraz bon moty głównego solisty zespołu 
Mirosława Pastorka uzupełniają koncepcję programową ,,Niezapominajek”. 
A sala śpiewała z nimi, oklaskując poszczególne utwory po i w trakcie.

Występ grupy suszańskiej w scence ,,Jak się cieszę, że cię widzę” zakońc-
zył bogatą, wesołą i wartościową ofertę programową. To opowieść o przypad-
kowym spotkaniu grupki dawnych kolegów z podstawówki, którym w życiu 
różnie się powiodło. Kierownikiem programu ,,Suszan” był Jakub Toman.

Uczta kulinarna to nieodzowna część tego typu spotkań. Ale i tu panie do-
znały zaskoczenia, bowiem z panami Fają i Kwiczalą gotował 9- letni kucharz 
Wojtek Zyder.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że tegoroczne Święto Kobiet w Kole na-
leżało do bardzo udanych.

11.- 12.4. 2015 Wystawa Klubu Kobiet

Zorganizowana w cyklu dwuletnim tegoroczna wystawa Klubu Kobiet od-
biegała od utartej latami koncepcji. Panie założyły, że trzeba ocalić od zapo-
mnienia rzeczy, które służyły poprzednim pokoleniom, ukryte w domowych 
szafach. 

Tytuł wystawy ,,Co ukrywają szafki w naszych domach” zainspirował 
nie tylko panie z Klubu Kobiet. Do poszukiwań włączyło się wielu członków 
Koła - również panów. Efekt wystawy był imponujący, a zainteresowanie prze-
szło oczekiwania organizatorek. Zwiedzający mogli podziwiać z gustem za-
aranżowane wspomnienia: dawne meble, zastawy stołowe, pościel, bieliznę, 
ubrania, rzeczy używane do higieny, naczynia kuchenne, przybory do pisa-
nia, stare książki i kancyonały, broń, medale, żelazka, moździeże, zabawki 
dziecięce... Zainteresowanie było wyjątkowe, bowiem do Domu PZKO zawi-
tało na przestrzeni dwu dni wystawowych ponad 300 gości.

Panie stanęły na wysokości zadania pod każdym względem. Przed wysta-
wą odbyło się uroczyste zagajenie, gdzie program kulturalny wykonały dzieci 
i wnuki pań z Klubu Kobiet, zaś wszyscy zwiedzający mogli skorzystać z boga-
tej oferty kulinarnej. Wystawę odwiedziły 23 delegacje Klubów Kobiet, przy-
była również pani konsul Anna Olszewska.

PŘÍLOHA Č. 14
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4.5.2015 W rocznicę wyzwolenia 

Coroczne spotkanie w Parku Bohaterów upamiętniające Dzień Wyzwole-
nia w tym roku odbyło się z jednodniowym opóźnieniem. Powodem był od-
pust, który przypadł właśnie w jego 70. rocznicę. 

W poniedziałek 4 mają licznie zebrani mieszkańcy gminy oraz młodzież 
obu szkół przeszli spod czerwonej szkoły do Parku Bohaterów, gdzie oddano 
hołd ofiarom 2. wojny światowej. Po złożeniu kwiatów i przemówieniach od-
było się spotkanie w Domu PZKO. Świetlica zapełniła się do reszty. Najstarsi 
uczestnicy piety- Bronisław Firla i Bronisław Kuczera opowiadali o przeży-
tych doświadczeniach wojennych, a potem głos zabrał Józef Mrózek, współau-
tor książki ,,W cieniu Żywocic”, traktującej o wojennych losach jego rodziny. 
On sam przeżył tułaczkę wojenną jako kilkuletnie dziecko. 

Zaplecze kulinarne tego spotkania przygotował Klub Kobiet.

PŘÍLOHY Č. 18, 20

Zleva starosta Ing. Jan Lipner, místostarosta Josef Žerdík, pan Bronislav Firla
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17.5.2015 Koncert Wiosenny 

Był to pierwszy koncert, który zorganizował chór ,,Sucha” pod batutą dyry-
genta Tomasza Piwki. Przyświecała mu myśl podkreślenia kontynuacji pracy 
zespołu, jak również chęć kolejnego zespolenia górnosuskiego śpiewactwa. To 
dlatego do programu dołączył ,,Chórek”, polskie i czeskie przedszkole i obydwie 
szkoły. Gościem programu byli soliści Beata Czendlik-Šelová i Władysław Cze-
piec, zespół wokalny ,,TA-Grupa” oraz Estarada Ludowa ,,Czantoria” z Ustro-
nia. Chórzystów ,,Suchej” wsparli chórzyści czeskocieszyńskiej ,,Harfy”, która 
przed czasem zawiesiła swą działalność. Program koncertu, chociaż obszerny, 
był przez publiczność dobrze odebrany. Prowadziła go Agata Rzyman. Organi-
zatorem głównym była kierowniczka organizacyjna chóru ,,Sucha” Krystyna 
Faja, a poczęstunek dla wykonawców koncertu przygotował Klub Kobiet.

PŘÍLOHA Č. 19

23.5.2015 Wycieczka na Dolny Śląsk 

Była to już 16. wycieczka, której organizacji podjął się Alfred Lotter. Cykl 
zwiedzania Dolnego Śląska zapoczątkował w roku 2010 wycieczką do Wro-
cławia. Potem przyszła kolej na Paczków, Otmuchów i Nysę, a w tym roku 
celem zwiedzania stała się Góra świętej Anny i miasto Brzeg. Góra św. Anny 
jest miejscem maryjnym z bazyliką św. Anny, grotą na wzór groty w Lourdes 
oraz 40 kaplicami kalwaryjnymi z początku 18. wieku. Na górze odegrała 
się w roku 1921 największea bitwa o polskość Dolnego Śląska. Upamiętnia 
ją wielki monument stojący u podnóża góry. Z kolei zamek Piastów śląskich 
w Brzegu podkreśla dawną przynależność tej części Śląska do korony, utra-
coną w 14. wieku. Wycieczka była udana,a uczestnicy zadowoleni. Do gór-
nosuszan dołaczyło kilka osóc z Olbrachcic , Karwiny i Czeskiego Cieszyna.
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30.5.2015 Festiwal PZKO 

Zaangażowanie naszego Koła w przygotowanie festiwalu przebiegało 
na wielu płaszczyznach.Od kilku tygodni do programu szykowały się ze-
społy. Chór ,,Sucha” ćwiczył piosenki do wspólnego występu połączonych 
chórow w inauguracji Festiwalu, ,,Chórek” oraz ,,Suszanie” przygotowywa-
li się do występów w części programowej. Zarząd Koła zdecydował się zor-
ganizować dwa stoiska ze sprzedażą kotletów mielonych, kołaczy i napojów, 
a odpowiedzialnością obarczył Marka Kriša – oczywiście za jego zgodą. Ten 
z zadania wywiązał się należycie. W zbudowaniu stoisk i namiotów pomagał 
Klub Chłopa-/ przywieźli, zmontowali, a po festiwalu rozebrali i odwieźli/, pa-
nie z Klubu Kobiet napiekły kołacze, Bronek Faja, Leszek Buchta i ich pomoc-
nicy przygotowali dania mięsne, a kolejnych 10 osób uwijało się cały festiwa-
lowy dzień w stoiskach. Praca przełożyła się w efekt finansowy- 32 682 koron.

Kolejny ukłon należy się Basi Mračna, która przygotowała scenariusz pro-
gramu festiwalowego oraz wyćwiczyła /nie po raz pierwszy/ wspólny występ 
połączonych zespołów tanecznych.

20.6.2015 Dzień Dziecka 

Ów dzień z wieloletnią tradycją i tradycyjną obsadą autorską ekipa z Ka-
milem Wróblem na czele przygotowała jak zawsze- w remizie strażackiej. 
Z zaproszenia skorzystało 54 dzieci i 74 dorosłych. Dzieci mogły korzystać 
z wszystkiego bezpłatnie- /strzelnica, zamek nadmuchiwany, wystąpienie klau-
na /, bilet dla dorosłych kosztował 350 koron. W tym pakiecie organizatorzy 
oferowali posiłek i napoje , program w wykonaniu grupy akrobatycznej Pole 
Dance, pokaz ekwilibrystyki ogniem oraz muzykę reprodukowaną do tańca. 
Pomimo wsparcia finansowego fundacji OKD zawnioskowano, żeby w przy-
szłości podnieść cenę biletu dla dorosłych. Spotkanie było bardzo udane.

17.7. Závody ve střelbě

Klub Chłopa uspořádal v areálu hasičské zbrojnice závody ve střelbě, kte-
rých se zúčastnil samozřejmě i Klub Kobiet. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 
v kategorii žen a v kategorii mužů. První místo obsadila paní Klimas, druhé 
paní Lukesz a třetí byla paní B. Przeczková.

V kategprii mužů obhájil první místo pan Czendlik, druhý byl pan B.Faja 
a na třetím místě skončil pan Micka.
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Vítězové – pan Czendlik v kategorii mužů a paní Klimas v kategorii žen

Trojice vítězek - zleva paní Przeczková,uprostřed paní Klimas, vpravo paní Lukesz

29.8.2015 Gulasz Fest 2015 wspólną imprezą PZKO i OSP

Gdy przed dwoma laty kilku zapaleńców MK PZKO zorganizowało w 
remizie strażackiej Gulasz Fest, nikt nie gwarantował im sukcesu. A że spo-
tkanie było udane i dobrze oceniane, postanowiono je ponowić. W tym roku 
do współpracy zaproszono gospodarza remizy- miejscową Organizację Straży 
Pożarnej. Strażacy przyjęli zaproszenie, co okazało się korzystne dla obu 
stron. W ostatnie wakacyjne sobotnie popołudnie spotkali się na kolejnym 
Gulasz Feście w remizie strażackiej członkowie obu organizacji, ich przyja-
ciele i sympatycy. Jak z nazwy imprezy wynika, rolę główną spełniał gulasz, 
a właściwie pięć jego odmian autorstwa Ilony i Václava Zydrów, Jana Mračny 
i Mariana Weisera, Zdeňka Wróbla, Dušana Kupčíka oraz ekipy strażaków. 
Pomimo faktu, że wszystkie rodzaje gulaszu były wyśmienite i każdy z nich 
posiadał swych zwolenników, tajne głosowanie wyłoniło zwycięzcę. Został nim 
Dušan Kupčík z Suchej Średniej. Stoisko Klubu Kobiet oferowało ciasta i gof-
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ry. Tu panie oceniły pomoc nastolatek- Beatki, Karoliny i Natalki. W innych 
stoiskach proponowano różnorodne napoje. Dzieci mogły poskakać w dwu 
nadmuchiwanych zamkach, zaś wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się 
strzelnica przeznaczona dla wszystkich , a oblegana przede wszystkim przez 
młodzież. Bo jak tu nie skorzystać, skoro gospodarz strzelnicy Leon Kolesár 
cierpliwie i fachowo odkrywał zgromadzonym młodocianym tajniki posłu-
giwania się wiatrówką. Klimat tego międzygenracyjnego spotkania , jak rów-
nież opinie o nim na pewno mogły zadowolić głównych organizatorów - Jana 
Zydra i Pawła Tomiczka, jak również gospodarzy obiektu i współorganiza-
torów- OSP. Przy dźwiękach muzyki reprodukowanej i przyjacielskich poga-
wędkach trwało ono aż do późnych godzin wieczornych.

Pan Dušan Kupčík – vítěz soutěže

Další – fotogalerie na DVD
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Fedrowani z folklorym 19.9.2015 

Fedrowani z folklorym organizowane w cyklu dwuletnim przez Gminę Su-
cha Górna oraz Mariana Weisera i Jana Mračnę z ramienia MK PZKO rów-
nież w tym roku przyciągnęło komplet widzów. 

A propozycja programowa była bardzo atrakcyjna. Oprócz ,,Suszan” i ,,Chór-
ku”- corocznych uczestników programu, do Suchej przyjechała ,,Šmykňa”, ,,Ka-
mraci” i ,,Lipka”, zaś gośćmi z daleka były zespoły: pilzneńska ,, Mladina ”, 
wrocławski zespół ,, Kalina ” i słowacki PULS z Preszowa. Wieczór sobotni ot-
worzył hymn górniczy w wykonaniu śpiewaka operowego Tomasza Suchanka. 
Całość programową w humorystycznym stylu prowadzili Agata Rzyman i Woj-
ciech Kadłubiec. Konferansjerka zawsze poświęcona jest jedemu tematowi zwią-
zanemu z kopalnią. W tym roku był to problem ze zbytem węgla, wobec czego 
prowadzący starali się szukać sposobów, jak dobrze węgiel sprzedać. Publiczność 
była programem zachwycona. Głównymi sponsorami były fundacje ČEZ i OKD.

Celým večerem vtipně a profesionálně provázela už známá 
moderátorská dvojice Agáta Rzymanová a Wojciech Kadłubiec

Další - fotogalerie na DVD
PŘÍLOHY Č. 33, 35, 39

Mezinárodní den mužů

Dne 20.listopadu se v PZKO sešlo 17 členů Klubu Chłopa, aby spolu poprvé 
oslavili MDM -Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad a slaví se 
od roku 1999 ve více než 60 zemích světa. První částí oslavy byl turnaj v bow-
lingu, který se odehrál v dopoledních hodinách v Bowlingu na ulici Centrum.

Odpoledne se muži setkali na společném posezení v sále PZKO. Tuto část 
zahájil pan Bronislav Zyder, který přítomné seznámil s historií svátku, na zá-
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věr přidal několik vtípků o mužích a ženách. Poté následovala projekce foto-
grafií z historie klubu, o které hovořil předseda klubu pan Mikula. K večeři se 
podával „bigos“ připravený členkami z Kłubu Kobiet. Krásné kytičky a podě-
kování jim bylo odměnou za jejich pomoc.

Setkání se zúčastnil jako host místostarosta pan Josef Žerdík.

Na bowlingu

Odpolední posezení – hovoří pan Mikula, předseda klubu

Další – fotogalerie na DVD

Górnosuska niedziela z tenisem stołowym 

Górnosuski turniej tenisa stołowego zatacza coraz szersze kręgi. W jego 
5. edycji w ostatnią listopadową niedzielę wzięło udział rekordowych 49 za-
wodników. Reprezentowali oni 12 miejscowości nie tylko z Zaolzia, a przybył 
również zawodnik z Wrocławia. W przestronnej, dobrze wyposarzonej hali 
sportowej w Suchej Górnej sześć kategorii rozegrało na sześciu stołach pojedy-
nek o zwycięstwo. Dobra organizacja pod okiem pomysłodawcy i kierowni-
ka turnieju z ramienia MK PZKO, Marka Kriša oraz sprawny przebieg, nad 
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którym czuwał sędzia główny Bohdan Firla sprawiły, że wczesnym popołud-
niem poznaliśmy zwycięzców w sześciu kategoriach. Byli to:

• W kategorii dziewcząt: 1. Barbara Fierla / Czeski Cieszyn/, 2. Karolina Żyla 
/ Sucha Górna/, 3. Anna Fierla / Czeski Cieszyn/

• W kategorii chłopców: 1. Zdeněk Jáchym / Vlčovice/, 2. Filip Kux / Sucha 
Górna/, 3. Wiktor Przeczek / Wrocław/

• W kategorii pań: 1. Jarmila Domesová / Żywocice/, 2. Marcela Krauzovičo-
vá / Olbrachcice/, 3. Beata Gabzdyl / Marklowice/

• W kategorii A panów: 1. Jaromír Buček / Hawierzów/, 2. Jan Hořavka / 
Hawierzów/, 3. Stanislav Kalous / Cierlicko/

• W kategorii B panów: 1. Josef Surý / Olbrachcice/, 2. Daniel Klus / Hawie-
rzów/, 3. Piotr Kwiczala / Sucha Górna/

• W kategorii C panów: 1. Petr Kastner / Hawierzów/, 2. Radim Hyvnar / 
Vlčovice/, 3. Lukáš Martinec / Hawierzów/

• Zwycięzcą absolutnym został Jaromír Buček z Hawierzowa.

Medale i wartościowe nagrody ufundował organizator- MK PZKO przy 
wsparciu urzędu gminnego oraz sponsorów prywatnych.

Wypożyczenie hali na dogodnych warunkach, jak również możliwość skor-
zystania ze stołów do gry to kolejny bonus, za który organizatorzy dziękują 
urzędowi gminnemu oraz szkole czeskiej.

Porota – vlevo pan Marek Kriš, jeden z organizátorů 
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Další – fotogalerie na DVD

Terminy występów i akcji w roku 2015

• 10.1.2015 (SO) – Bal Gorolski, Dom PZKO Mosty koło Jabłonkowa
• 10.1.2015 (SO) – Wesele Basia Suchanek + Ladislav Hub
• 11.1.2015 (NIE) – Walne zebranie MK PZKO Sucha Górna, Dom PZKO Sucha 

Górna
• 15.1.2015 (CZT) – Konkursowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych GOK 

Jasienica – filia GOK Rudzica
• 17.1.2015 (SO) – Bal PZKO, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 23.1.2015 (PI) – Reprezentacyjny Bal Polski, Dom Przyjaźni, Karwina - Frysztat
• 24.1.2015 (SO) – 3. Společenský ples ZŠ „Pod Zvonek“ Český Těšín, Kulturní 

dům Chotěbuz
• 24.1.2015 (SO) – Ples Úsvit + Coexistencia + ČSSD, Dom PZKO Trzyniec - Leszna 

Dolna
• 31.1.2015 (SO) – Bal PZKO Orłowa – Poręba i Dąbrowa, Dom Narodowy 

Dąbrowa
• 31.1.2015 (SO) – Obecní ples Albrechtice, Dělnický dům Albrechtice
• 1.2.2015 (NIE) – Gala Finałowa GOK Jasienica – filia Rudzica
• 6.2.2015 (PI) – Bal PZKO Czeski Cieszyn – Osiedle, Restauracja Na Brandysie 

Czeski Cieszyn
• 7.2.2015 (SO) – Bal Macierzy przy PSP Lutynia Dolna, Dom Kultury Lutynia 

Dolna
• 7.2.2015 (SO) – Bal PZKO Wierzniowice, Dom PZKO Lutynia Dolna - Wierzni-

owice
• 13.2.2015 (PI) – Ples ZŠ Dělnická Karviná, Obecní dům Družba, Karviná – 

Fryštát 
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• 13.2.2015 (PI) - Bal PSP Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 14.2.2015 (SO) – Bal Papuciowy PZKO Hawierzów – Sucha Średnia, Dom PZKO
• 14.2.2015 (SO) – Bal Ostatkowy PZKO Stonawa, Dom PZKO Stonawa
• 6.3.2015 (PI) – MDK Gminy Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 7.3.2015 (SO) – Uroczystość rodzinna babci Beaty Owczarzy, DK Śmiłowice
• 13.3.2015 (PI) – Balik PSP Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 14.3.2015 (SO) – MDK PZKO Sucha Górna, Dom PZKO Sucha Górna (występ)
• 28.3.2015 (SO) – Spotkanie w ramach Projektu partnerstwa Grundtvig orga-

nizowane Centrum Służb Socjalnych w Cz. Cieszynie, Kawiarnia Avion Czeski 
Cieszyn

• 6.4.2015 (PO) – Śmiergust
• 10.-12.4.2015 (PI-NIE) – Wiosenne zgrupowanie, Dom PZKO Guty
• 18.4.2015 (NIE) – Próba układu walczyka na Festiwal PZKO, Czeski Cieszyn, 

ul. Bożka
• 1.5.2015 (PI) – 20 Maj nad Olzą, Park Uzdrowiskowy Karwina – Darków
• 2.5.2015 (SO) – Koncert z okazji 60-lecia zespołu Slezan, Teatr Cieszyński
• 3.5.2015 (NIE) – Odpust Sucha Górna (udział pary w strojach)
• 8.5.2015 (PI) – Májový ples ZOOS KOVO Karviná, Dům PZKO Stonava
• 16.5.2015 (SO) – V. Folklorní festival Lovosice, Václavské náměstí
• 23.5.2015 (SO) – Folklórní Majáles s FS Jánošíček Brno, u Rest. Sherwood 
• 24.5.2015 (NIE) - Próba układu walczyka na Festiwal PZKO, DR Sucha Górna
• 30.5.2015 (SO) – Festiwal PZKO 2015, Rynek TGM i amfiteatr Karwina – Fry-

sztat
• 14.6.2015 (NIE) – Dni Gminy Wilkowice i 110-lecie OSP, Polska
• 20.6.2015 (SO) – Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny Bys-

trzyca nad Olzą
• 4.7.2015 (SO) - Wesele Asia Filuś + Adam Durčák, Jaškovská krčma Cierlicko
• 3.-5.7.2015 (PI-SO) – 61. MFF Východná 2015
• 9.-12.7.2015 (CZT-NIE) – Zgrupowanie zespołu, TJ Slavoj Velké Pavlovice
• 14.-31.7.2015 – Inwentaryzacja – szatnia zespołu
• 15.8.2015 (SO) – Wesele Magdzia + Rysiek, Restauracja Grunt Cierlicko - Grod-

ziszcz
• 22.8.2015 (SO) – Wesele Lucka + Marek, Dom Zdrojowy Karwina - Darków 
• 6.9.2015 (NIE) – Przegląd kapel + 25-lecie Domu PZKO, Trzyniec – Leszna Dolna
• 19.9.2015 (SO) – Fedrowanie z Folklorem, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 24.10.2015 (SO) – „Cysorski Jarmark”, Koncert z okazji 10-lecia zespołu Młode 

Oldzychowice, DK Trisia Trzyniec
• 6.-8.11.2015 (PI-NIE) - Jesienne zgrupowanie, Dom PZKO Guty
• 19.12.2015 (SO) – Koncert Świąteczny, DK Trisia Trzyniec 
• 20.12.2015 (NIE) – Wigilijka zespołu 
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Sprawozdanie z czynności ZpiT Suszanie za rok 2015 

Do sezonu karnawałowego 2015 przygotowaliśmy się tym razem bardzo 
rzetelnie i wyćwiczyliśmy zupełnie nową wiązankę tańców standartowych, 
składającą się z walca angielskiego i walczyka, dalej skorzystaliśmy z bard-
zo fajnie przez publiczność przyjętych układów z zeszłorocznej Małej Czarnej. 
Wznikła więc aż 20-minutowa wiązanka „Podróż taneczna dookoła świata” 
składająca się z siedmiu tańców z różnych stron świata połączona marynarski-
mi scenkami tanecznymi. Program ten miał bardzo duże wzięcie i wystąpiliśmy 
z nim aż 17 razy (4x w Suchej Górnej, 2x w Karwinie, 2x w Stonawie i dalej 
w Kocobędzu, Lesznej Dolnej, Dąbrowie, Olbrachcicach, Czeskim Cieszynie, 
Lutyni Dolnej, Wierzniowicach, Suchej Średniej i Śmiłowicach). Byli suszańscy 
tancerze (Maryś Pilch, Kuba Toman i Marian Bura) wraz z choreografem Jan-
kiem Mračną i aniołkiem Dominiką Wróbel w styczniu i lutym mieli okazję 
wystąpić jeszcze 3 razy z odnowionym obrazkiem „O przygodzie pasterzy bet-
lejemskich i narodzeniu Jezuska” – na walnym zebraniu naszego MK PZKO w 
Suchej Górnej w obecności kamer Telewizji Czeskiej oraz w poskiej Jasienicy 
– Rudzicy na przeglądzie konkursowym i na gali finałowej. Pod koniec marca 
cztery pary z zespołu wystąpiły już z programem ludowym dolańskim na spo-
tkaniu partnerskim czeskocieszyńskiego Centrum Służb Socjalnych w Kawi-
arni Avion w Czeskim Cieszynie. Na wiosnę rozpoczęły się na całego przygo-
towania do Festiwalu PZKO, którego program tworzyła nasza kierowniczka 
Basia Mračna Najpierw chodziło głównie o wyćwiczenie wspólnego progra-
mu – standartowego walca wiedeńskiego z udziałem Suszan i dalszych 3 ze-
społów, no i potem przygotowanie naszego wstępu do programu głównego. 
Festiwalowy program, aż na drobne niedociągnięcia, się udał, o czym mogli 
przekonać się uczestnicy Festiwalu na Rynku TGM oraz w areale amfiteatru 
w Karwinie – Frysztacie w sobotę 30.5.2015. Udział w Festiwalu PZKO nie był 
jedynym występem w okresie wiosenno-letnim. Z ponad godzinowym progra-
mem wraz z Chórkiem zespół wystąpił na zagajeniu Maju nad Olzą 1.5.2015 
w staronowym miejscu koło Domu Zdrojowego darkowskiego Uzdrowiska, 
w połowie maja odbył najdłuższą tegoroczną podróż na V rocznik Festiwalu 
Folklorystycznego do Lovosic i zaraz w tydzień później wziął udział w „Folklor-
ním majálesu” wraz ZF Jánošíček w pięknym areale koło Restauraci Sherwood 
w Brnie (tam popsuła szyki organizatorom niesprzyjająca pogoda). W czerw-
cu odbyły się jeszcze 2 występy – 14.6.2015 na Dniach Gminy Wilkowice w 
Polsce oraz 20.6.2015 na Świętojańskim festiwalu Folklorystycznym w Bystr-
zycy nad Olzą. Z przyczyn od nas niezależnych nie doszedł do skutku zapla-
nowany wyjazd na festiwal folklorystyczny w niemieckim Erfurcie. Zamiast 
niego zespół zafundował sobie za wybrane pieniądze wyjazdowe zgrupowanie 
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z nietypowym programem w areale TJ Slavoj w Velkých Pavlovicach. Oprócz 
prób na parkiecie Suszanie oglądnęli wspaniały występ VUS Ondráš na ryn-
ku za starym Ratuszem w Brnie, zrelaksowali się w Aqualandzie Moravia w 
Pasohlávkách, odwiedzili piwniczkę winną w Bořeticach a kto chciał, również 
sklep z materiałami na wyrób strojów w Brumovicach. W żadnym wypadku 
nie był to zmarnowany czas, o czym zapewniali wszyscy uczestnicy zgrupo-
wania. Z programem folklorystycznym zespół wystąpił jeszcze na 3 akcjach w 
tym sezonie – we wrześniu na Przeglądzie kapel wraz z 25-leciem Domu PZKO 
w Trzyńcu – Lesznej Dolnej i na bardzo udanym pod wszystkimi względami 
Fedrowaniu z Folklorem a w grudniu jeszcze na tradycyjnym Koncercie Świą-
tecznym w trzynieckiej Trisii. Oprócz wyżej wymienionego zespołowi chłop-
cy zapewnili część programu na PZKO-wskim MDK w świetlicy Domu PZKO. 
Tancerze też jak zawsze szlifowali układy taneczne na dwóch tradycyjnych 
zgrupowaniach – wiosennym i jesiennym, oba odbyły się w Domu PZKO w 
Gutach. Przez wakacje żadnych wyjazdów i występów nie było – bardzo dużo 
czasu zajęła nam inwentaryzacja strojów i wyposażenia szatni zespołowej, któ-
ra odbyła się od 14. do 31.7.2015 (oprócz niej było jeszcze parę brygad w innych 
terminach). O tym bliżej w załączonych statystykach. W sierpniu odbyły się też 
2 wesela aktywnych członków zepołu: 15.8. Magdzi Pribuli i Ryśka Mračny 
a 22.8. Lucki Zotyki i Marka Waleczka. I z tego powodu był rok 2015 mniej bo-
gaty na występy z programem folklorystycznym. Sezon zakończyła tradycyj-
na Wigilijka zespołu w niedzielę 20.12.2015.

Skład członkowski wynosił pod koniec roku 35 osób, z tego jest 27 tancer-
zy (13 dziewczyn i 14 chłopców), 4 członków kapeli i 4 osoby kierownictwa. 
Przybyła 1 dziewczyna i 1 chłopiec, niestety w ciągu roku 7 tancerzy z róż-
nych powodów zrezygnowało z pracy w zespole (4 dziewczyny i 3 chłopców). 
Na szczęście aktualny skład tancerzy jest stabilny i robi postępy. Podsumowu-
jąc występy w tym roku, to ich było w sumie 31, czyli mniej więcej tak samo, 
jak w ubiegłym roku, z tego było 17 występów z programem „balowym“, 13 
występów z programem folklorystycznym, okazyjny był 1 (PZKO-wskie MDK). 
Próby odbywały się regularnie w ciągu całego ubiegłego roku w sali byłej 
„czerwonej” szkoły a było tych prób ? Na obu trzydniowych zgrupowaniach 
całego zespołu w domu PZKO w Trzyńcu – Gutach wyżywienie zapewnił nasz 
były członek zespołu Daniel Neděla przy pomocy dalszych byłych i aktualnych 
członków Marysia Pilcha, Lucki Waleczek Zotyki, Asi Durčák, Romka Mračny. 

Jak w każdym roku zespół mógł liczyć na wsparcie finansowe głównie 
dzięki macierzystemu kołu PZKO i Gminie Sucha Górna. 

Fotky z akcí ve fotogalerii na DVD
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Činnost�KKH�v�roce�2015

Leden a únor 2015 byl ve znamení plesů. Zástupci KKH se zúčastnili plesu 
KKH Gabriela, KKH Čs.Armáda a KKH Stonava. 

V pátek 6. března oslavili krojovaní horníci v hasičské zbrojnici MDŽ.
V neděli 3. května se členové zúčastnili „pochodu vlajek“, který je součástí 

pouti v Horní Suché. Průvod se účastní v kostele sv. Josefa slavnostní mše.
V pondělí 4. května se členové KKH zúčastnili slavnostního pietního aktu 

v Parku hrdinů, který se koná jako vzpomínka na osvobození Horní Suché.
 I v letošním roce obdržel kroužek od mažoretek Michelle Karviná o.s. po-

zvánku k účasti na slavnostním defilé na Mistrovství republiky v Mažoretko-
vém sportu IFMS Karviná 2015 konaném 30.- 31. května 2015. KKH s potěše-
ním pozvání přijal.

Od pátku 19. června do neděle 21. června hostil Havířov účastníky 19. se-
tkání hornických a hutnických města obcí. Této největší akce roce se účastnili 
i členové KKH František. 

V srpnu se opět účastnili členové soutěže v kosení trávy v Bukovci.
V sobotu 12. září přijal KKH František pozvání do slavnostního průvodu 

v rámci oslav Dne horníků v Sokolově. Letošní „Hornická pouť“ dostala nový 
rozměr. Kromě bohatého kulturního programu a stánkového prodeje se konal 
po 13 letech i tradiční nefalšovaný hornický průvod. Je to největší akce města 
Sokolova nejen svým rozpočtem, ale i rozsahem programu. Po průvodu došlo 
ke stužkování hornických praporů zúčastněných spolků a předávání vyzna-
menání.

 V sobotu 12. září se rovněž konala v rámci Dne horníků v Karviné u pa-
mátníku v blízkosti Slezské univerzity pietní vzpomínka na havíře.

V sobotu dne 19.září se zástupci kroužku zúčastnili velké hornosušské akce 
„Fedrování s folklorem“ pořádané PZKO Horní Suchá a OÚ Horní Suchá.

V neděli 20. září se zúčastnili členové KKH František spolu s vinaři a baní-
ky z malokarpatského Banického spolku Pezinok tradičního průvodu na pe-
zinském vinobraní.

Prosinec byl ve znamení sv. Barbory, patronky havířů. Členové se účastnili 
slavností pořádaných KHD DF v Dělnickém domě, přijali pozvání na slavnost 
sv. Barbory od KKH Barbora, KKH Gabriela, účastnili se oslav v Bukovci.

V pondělí 7. prosince uspořádali „Mikulášskou“ spojenou s poslední schůzí 
roku 2015.

V sobotu 12. prosince se účastnili akce „Slavnostní šachťák“ ve Stonavě.

Do seznamu akcí samozřejmě patří i schůzky pořádané každý měsíc 
a řada dalších návštěv oslav a akcí družebních kroužků.
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Předseda KKH pan Jaromír Grim v čele mažoretek Michelle Karviná o.s.

 V průvodě na 19. setkání hornických a hutnických měst a obcí v Havířově

Svaz�postižených�civilizačními�chorobami

Členové SPCCH se scházejí pravidelně jednou měsíčně na schůzkách v „Do-
mečku“ na ulici Vnitřní. Během roku pak mají tři větší akce – MDŽ, smažení 
vaječiny a soutěž v ruských kuželkách.
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Zprava předsedkyně paní Jindrová

Letos se konala ještě jedna velká akce navíc. V úterý 6. října uspořádal 
SPCCH v ČR, z. s. akci s názvem Rozchodíme CIVILKY v Moravskoslezském 
kraji. Tato akce byla součástí oslavy 25. výročí založení SPCCH.

V parku před Obecním úřadem Horní Suchá proběhla propagace projektu 
Rozchodíme CIVILKY, prezentace a výuka správné techniky chůze Nordic wal-
king. Zájemci si mohli půjčit hole a zapojit se do společného pochodu parkem. 
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Akce se zúčastnilo přes 90 zájemců s civilizačním onemocněním z Horní Suché, 
Havířova, Karviné, Ostravy, Stonavy a Bohumína. Celkem nachodili 50 km, kaž-
dý z účastníků podle svých možností ušel 0,5 – 3 km. Akce se všem velmi líbila.

 V parku u obecního úřadu

PŘÍLOHA Č. 40

Základní�organizace�českého�svazu�včelařů�Horní�Suchá

Organizace se zúčastnila těchto akcí:
• 4. ledna 2015 - Setkání účastníků varoamonitoringu – Mendlova uni-

verzita Brno
• 7. března    - Účast na přednášce MUDr. Bohumila Pantůčka – Ostrava 

– N. Bělá
• 14. března   - Účast na semináři Jarní vedení včelstev – rozšiřování – 

Miroslav Sedláček -  Bučovice
• 15. března   - Účast na přednášce Ing. Antonína Přidala - Český Těšín
• 18. dubna   - Účast na přednášce MUDr.Radka Hubače – Slezská uni-

verzita Karviná
• 29. – 31. května - Účast členů – Škola nastavkového včelaření – Háj 

ve Slezsku
• 5. – 6. června – Včelařské dny v Horní Suché – přednášky Karla Ostár-

ka a Ing. Věry Vantuchové
• 10. června – Účast členů – zahájení výstavy Ambrožíků

V tomto roce má organizace 37 členů.
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Hornosušští včelaři – druhý zleva pan Řepa, druhý zprava předseda pan Főrster

Ochutnávka a anketa – nejchutnější med

        
Výzdoba dětí z mateřských školek

PŘÍLOHA Č. 4
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Základní�organizace�chovatelů�poštovních�holubů,�Horní�Suchá

Činnost organizace je zaměřena hlavně na chov a výcvik poštovních ho-
lubů. Během roku se členové zúčastnili všech závodů pořádaných oblastním 
střediskem CHPH Karviná – Ostrava. Dalšími významnými akcemi byla 
účast na pietních aktech - dne 4. května na oslavách 75. výročí osvobození 
Horní Suché a 6. srpna v Životicích u památníku životické tragédie, kde čle-
nové vypustili symbolicky holuby jako posly míru. 

Dne 5. prosince byla uspořádána oblastní výstava poštovních holubů 
v areálu TJ Depos Horní Suchá, na kterou přijal pozvání vedle místostarosty 
Horní Suché pana Josefa Žerdíka i karvinský primátor pan Tomáš Hanzel 
a jeho náměstek pan Karel Wewiorka. 

Další činnost organizace byla zaměřena na celkovou úpravu areálu, který or-
ganizace užívá. Velkým úspěchem bylo získání nové chatky do pronájmu od Obec-
ního úřadu Horní Suchá, která nahradila původní, padesát let starou chatku. 

Před novou chatou zleva pan Martin Gaján, uprostřed předseda pan Josef 
Konopka a pan Peter Turský

Nová chatka
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Předseda Josef Konopka

Uprostřed pan Josef Konopka, zprava místostarosta 
pan Josef Žerdík a členové organizace
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Zleva karvinský primátor pa Tomáš Hanzel, zprava předseda 
pan Josef Konopka a náměstek primátora pan Karel Wewiorka

Základní�organizace�českého�zahrádářského�svazu�č.16

Akce zahrádkářů v roce 2015:
• Květen: Zájezd do Polska – Tychy, Goczalkowice
    Příprava žáků ZŠ na účast v soutěži „Mladý zahrádkář“, Karviná
• Září: Účast na okresní výstavě v Karviné „Zahrada 2015“
    Účast na krajské výstavě v Ostravě „Život na zahradě 2015“ 
• Říjen:  Účast na výstavě v Olomouci „Hortikomplex 2015“ 
• Prosinec: Členská schůze

Na všech třech výstavách přispěly svými výrobky k výbornému hodnocení 
děti z mateřské školy.

Členové organizace
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Ze zájezdu do Polska

Ženský�pěvecký�sbor�ŠÁRKA�z.�s.�

V roce 2015 byla v souladu s novým občanským zákoníkem a s tím souvi-
sející registrací do spolkového rejstříku provedena změna názvu sboru. Byly 
zpracovány a schváleny stanovy, zvolena Rada spolku. Cílem spolku je rozši-
řovat kulturní povědomí Těšínského Slezska.

Z důvodu nemoci dirigentky paní Dagmar Heroutové měl sbor Šárka v loň-
ském roce jen několik veřejných vystoupení, z nichž podstatnou část tvořily ad-
ventní koncerty. Sbor vystupoval v Evangelickém kostele v Těrlicku, v Evange-
lickém kostele v Prostřední Suché, v Českobratrském kostele v Šenově a v LDN 
v Ostravě Radvancích. Součástí a velkým obohacením adventních koncertů 
jsou vystoupení žáků ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína a ZUŠ Leoše Janáčka 
z Havířova, z nichž dva “Hornosušané“ – klarinetisté Tomáš Hadyna a Filip 
Smyček - vystupují se sborem víc než deset let. Sbor si hýčká také nejmladšího 
účinkujícího Lukáše Malyšku, který vystupuje s Šárkou už pět let. Desetiletý 
flétnista vyhrál v roce 2015celostátní soutěž ve hře na zobcovou flétnu a na kon-
ci roku byl primátorem města Havířova vyhodnocen jako talent roku.

Na kytaru sbor doprovází a sóla zpívá pan Jaroslav Holeš, který kromě 
hostování v Šárce je jedním ze zakládajících členů spolku „Werichovci“ a čle-
nem gospelového souboru Keep Smiling v Orlové. Od roku 2003 sbor diriguje 
paní Dagmar Heroutová.

 Soustředění před vánočními koncerty
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Vánoční koncert v Šenově 12.12. – odměnou „Šárce“ byl potlesk ve stoje

Sbor�dobrovolných�hasičů

Činnost výjezdové jednotky JSDH Horní Suchá a sportovních družstev
Výjezdová jednotka se během celého roku školila podle plánu odborné přípra-

vy pro výcvikový rok 2015. Je potěšující, že do jednotky přišli mladí lidé, Vojta 
Stefan a Tomáš Rzyman. Výjezdová jednotka měla v roce 2015 čtrnáct členů.

Výjezdová jednotka JSDH Horní Suchá v roce 2015 zasahovala u mimořád-
ných událostí celkem dvacet šestkrát. K požárům vyjížděla jedenáctkrát, na tech-
nickou pomoc vyjela sedmkrát, při úniku plynu zasahovala dvakrát, dvakrát jed-
notka asistovala jako požární hlídka na kulturních akcích. Byly nahlášeny tři 
plané poplachy. Vozidlo „CAS-24 Renault Midlum“ ujelo celkem 776 km a přečer-
palo 24 500 litrů vody. V průběhu celého roku bylo odpracováno celkem 60 ho-
din na údržbě techniky, 82 hodin brigád, které proběhly v požární zbrojnici a při 
účasti požárních hlídek na kulturních a společenských akcích.

V požárním sportu reprezentovalo SDH jedno mužské a jedno ženské družstvo.
Muži se jako každý rok zúčastnili Moravskoslezské ligy, ve které skončili na 18 

místě z 26 družstev. Čtyřikrát obsadili první místo, dvakrát druhé místo a dva-
krát třetí místo. Nejlepší dosažený čas byl 14,912 s.

Ženy se zúčastnily deseti soutěží. Dvakrát obsadily druhé místo a dvakrát třetí 
místo.

To je výčet praktické práce jednotky a soutěžních družstev za rok 2015.
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První starostka SDH
Pro největší spolek v České republice, a tím je Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, je rok 2015 rokem volebním. Volby se uskutečňují na všech úrovních 
podle předem schválených stanov sdružení. První volby se týkaly zvolení zástup-
ců do výborů jednotlivých sborů na pětileté volební období.

V obci Horní Suchá byla zvolena paní Lucie Zsibritová starostkou SDH. 
Do sboru vstoupila v roce 1997. Jako členka sboru se začala aktivně podílet 
na všech činnostech sboru, v roce 2006 byla zvolena členkou výboru a v letošním 
roce starostkou. Mimo této funkce je rovněž členkou soutěžního družstva žen.

Tomáš Stefan starostou OHS Karviná
Dne 21.března se v sále Dělnického domu v Horní Suché konaly volby 

do Okresního sdružení hasičů Karviná. Mezi hosty byli přivítáni senátor 
Ing. Vícha, starosta SH ČMS Ing. .Richter a polští přátelé. Celkem se zúčastnilo 
160 delegátů z okresu, kteří jednohlasně zvolili novým starostou OHS Karviná 
bývalého starostu SDH Horní Suchá Tomáše Stefana, který zasedl i v Krajském 
sdružení hasičů Ostrava. Další volby budou pokračovat na V. sjezdu ve dnech 
4. – 5. července v Pardubicích, kde budou voleni členové do Ústředí SH ČMS.

Motivační cvičení
V úterý 16. června proběhlo motivační cvičení - evakuace obou ZŠ. O tomto 

cvičení bylo informováno pouze vedení škol. Po vyhlášení poplachu se museli 
žáci se svými učiteli přesunout na školní hřiště. Úkolem výjezdové jednotky 
bylo co nejrychleji najít v budově školy „ukryté“ dítě. 

       

 Cvičení v ZŠ s PJV
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 Cvičení v české škole

Hornosušská věž
Mezi už tradiční soutěže SDH patří jedna z nejnáročnějších, a to soutěž 

TFA Hornosušská věž - Memoriál Rudofa Moldrzyka, která je známá pře-
devším náročným  závěrečným výběhen na bývalou důlní věž. Pořádala se 
v Průmyslové zóně František 25.července. Mezi soutěžícími byla i jedna žena, 
která, i když se neumístila, zdolala všechny překážky. Na prvních místech se 
neumístili ani hornosušští hasiči. Je to soutěž, ve které si každý účastník sáh-
ne na dno svých sila a která prověří jeho tělesnou zdatnost.
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Letní slavnost SDH
Letní slavnost se konala 15.srpna v areálu hasičské zbrojnice. Program 

slavnosti byl velmi pestrý. K poslechu a později i k tanci hrála skupina Rafael, 
diváci mohli obdivovat hbitost členů historického šermu, pro děti byly připra-
veny atrakce a k občerstvení lákala vůně klobás. 
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Kynologický�klub�Horní�Suchá

V roce 2015 proběhly na kynologickém cvičišti v Horní Suché tyto akce:
• 6.4.2015 Hornosušské klubové závody
• 3.5.2015 Hornosušské dvojzkoušky
• 20.9.2015 Hornosušské dvojzkoušky – podzimní snažení

Hornosušské klubové závody – 6.4.
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Hornosušské klubové závody – vyhodnocení

Hornosušské dvojzkoušky – 3.5.

Hornosušské dvojzkoušky – 20.9.

Spolek�TULIPÁN

Nuda v sobotu je nuda
Dne 12. září 2015 uspořádal Spolek Tulipán v areálu TJ Depos Horní Su-

chá akci pro děti s názvem „Nuda v sobotu je nuda“. A nuda opravdu nebyla. 
Účastníci akce si mohli například vyzkoušet lanové aktivity, zastřílet si z luku 
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a pušky, proskákat se v pytli, zaházet si na plechovky nebo oštěpem sestřelit 
mamuta. Děti měly rovněž zdarma občerstvení - párek v rohlíku, sodovku 
nebo minerální vodu a sladkosti. Oživením jistě bylo i vystoupení hiphopera 
Tomáše Adamce. Této akce se zúčastnilo kolem 150 osob, z čehož bylo více jak 
100 dětí, akce byla volně přístupná pro všechny děti. Na přípravě her se spo-
lupodílel Sbor Církve bratrské, finančně podpořil akci OÚ Horní Suchá.

Mikulášská nadílka
Dne 4. prosince 2015 od 16:00 uspořádal Spolek Tulipán pro děti do 12 let věku 

z Horní Suché (především se jednalo o děti ze „starých“ finských domků) Miku-
lášskou nadílku. Děti, které úspěšně zarecitovaly básničku, dostaly od Mikuláše 
drobné balíčky se sladkostmi. Dokonce byl zájem i o čertovo uhlí, které rovněž bylo 
mezi dětmi rozdáno. Mikulášská nadílka se setkala s neočekávaným zájmem dětí 
i jejich rodičů. Původně byly balíčky připraveny pro padesát dětí, které jejich rodi-
če předem nahlásili, nakonec, několik hodin před začátkem akce, se jich přihlásilo 
dalších dvacet. Pro ně zakoupili organizátoři balíčky z vlastních zdrojů.
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SPORT

Vzpěračská�škola�Oty�Zaremby

- V sobotu 14. února  se konalo v havířovské vzpěračské hale Milana Ro-
mana první kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání. Oddíl Horní Suché 
postavil v obou soutěžích dvě družstva. Celkem v soutěži družstev, která pro-
běhla v rámci Moravskoslezského kraje, startovalo 46 soutěžících, z toho 18 ze 
Vzpěračské školy Oty Zaremby, což je 39%.

V soutěži ligy mladších žáků suverénně zvítězilo „A“ družstvo ve složení 
Matěj Moskal, Boris Klempa, Miroslav Vyhlídal a Bohumír Priessnitz. „B“ 
družstvo ve složení Jiří Červeňák, David Matik, Daniel Mayer a Michal Tar-
nay vybojovalo 2. místo.

V žákovské lize starších žáků startovalo „A“ družstvo ve složení František 
Polák, Matěj Bittner, Petr Kmeťo a Patrik Buchta a suverénně zvítězilo před 
opět hornosušským „B“ družstvem, které nastoupilo ve složení Martin Štre-
ichl, Miroslav Vavrek, Ludvík Matik a Vojta Nistor.

Vystoupení závodníků z Horní Suché bylo vesměs na úrovni osobních re-
kordů. Mimořádný výkon v nadhozu podal Martin Štreichl, který ve svých 
necelých 15 letech a při své váze 64 kg poprvé zvedl činku těžkou 100 kg.

Na tomto mimořádném úspěchu se podíleli trenéři Emil Brzóska, Luboš 
Sršeň a Pavel Khek.

- V pátek 6.března se konalo v Plzni první kolo ligy juniorek a žen ve vzpí-
rání. Žákyně z Horní Suché (ročník 2000-2003)  se umístily na 3. místě. I to 
je považováno za velký úspěch, neboť nejlepší hornosušská závodnice Ladi-
slav Pokorná se nezúčastnila soutěže, byla s rodiči v Číně. Tým reprezentovaly 
Markéta Bijoková (15 let), Sofie Chromiková (15 let),  Dagmar Barnošáková 
(13 let), Sabina Grygerková (12 let). Mimo soutěž startovala Soňa Ryšánková.

- V sobotu 11. dubna 2015 se konalo v Bohumíně 2. kolo ligy žáků. Soutě-
žili žáci obou věkových kategorií, a to v kategorii mladších a starších žáků. 
V kategorii mladších žáků soutěžila tři družstva. Družstvo „A“ startovalo 
ve složení Matěj Moskal, David Matik, Miroslav Vyhlídal a náhradník Mi-
rek Priessnitz a zvítězilo těsně před rovněž hrnosušským družstvem „B“,které 
startovalo ve složení Jiří Červeňák, Daniel Mayer a Boris Klepar. Družstvo 
„C“, ve kterém startovali dva noví žáci, si vedlo rovněž dobře a skončilo ze 
sedmi družstev na 5. místě.
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V soutěži starších žáků  byla družstva Horní Suché opět nejlepší. Zvítězilo 
„A“ družstvo v tomto složen: František Polák, Matěj Bittner, Petr Kmeťo a Pa-
trik Buchta. Družstvo „B“ se umístilo na druhém místě. Představilo se ve slo-
žení Martin Štreichl, Miroslav Vavrek, Ludvík Matik a Vojtěch Nistor.

Největším překvapením 2. kola byl závodník VŠOZ Martin Štreichl, který 
se proti 1. kolu zlepšil  ve dvojboji o 19 kg, v nadhozu při váze necelých 65 kg 
zdolal neuvěřitelných 112 kg a stal se nejlepším závodníkem 2. kola.

Druhým nejlepším závodníkem byl opět náš František  Polák. Mladé zá-
vodníky VŠOZ vedli zkušení trenéři Emi Brzóska, Luboš Sršeň a Pavel Khek.

- V tureckém městě Konya se uskutečnil 5. ročník malé evropské olympi-
ády dětí do 15 let ve 14 sportech za účasti 23 evropských zemí. Součástí této 
významné mládežnické olympiády byla i soutěž ve vzpírání týmů z 10 zemí 
(z Turecka, Ázerbajdžánu, Slovenska, Slovinska, Česka atd.) Česká mládež-
nická reprezentace dostala pozvánku pro 13 osob, z toho pro devět závodníků 
a čtyři členy vedení. 

Z VŠOZ z Horní Suché byli nominováni  tito závodníci: Matěj Moskal, 
František Polák, Petr Kmeťo, Miroslav Vavrek, Martin Štreichl a závodnice 
Markéta Bijoková. Vedoucím celé výpravy byl Emil Brzóska a jedním ze tří 
trenérů Pavel Khek. Soutěž byla na velmi kvalitní úrovni sportovní i společen-
ské. Většina našich závodníků vytvořila osobní rekordy. 

Umístění našich závodníků:
Bronzová medaile – František Polák, Martin Štreichl
4. místo – Matěj Moskal, Markéta Bijoková
5. místo – Petr Kmeťo
6. místo – Miroslav Vavrek

-  V sobotu 16. 5. 2015 proběhlo v Bohumíně Mistrovstí ČR juniorů do 20 
a 23 let. Spodní věková hranice v této soutěži je 15 let. Z našeho oddílu byli 
vybráni čtyři závodníci:
• Štěpán Zbořil, 16 let, startoval ve váze do 56 kg, získal dvě zlaté medaile
• Vlastimil Moskal, 17 let, startoval ve váze do 62 kg  a získal rovněž dvě 

zlaté medaile
• Miroslav Vavrek, 15 let, startoval rovněž ve váze do 62 kg a získal dvě 

stříbrné medaile
• Martin Štreichl, 15 let, startoval ve váze do 69 kg a vybojoval dvě stří-

brné medaile
Všichni čtyři závodníci svými výkony potvrdili oprávněnost nominace 

na blížící se Mistrovství Evropy ve švédské Landskroně.
Závodníci byli vedeni trenéry Emilem Brzóskou a Pavlem Khekem.
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- V Brně se konalo 2. kolo ČEZ ligy žen a juniorek. V soutěži juniorek zví-
tězily pod vedením trenéra Pavla Kheka po velkém boji s družstvy z Plzně 
a Rotavy díky skvělým výkonům Ladislavy Pokorné a Markéty Bijokové hor-
nosušské vzpěračky.

Markéta Bijoková zažila svůj velký den, povedly se jí všechny pokusy a pře-
konala pět českých rekordů juniorek do 17 let ve váze do 63 kg. 

- Sobotu 6. června proběhla soutěž starších žáků v Teplicích v Čechách.Z 
nominovaných 50 žáků ve všech osmi váhových kategoriích startovalo z Hor-
ní Suché 19 vzpěračů, tj. necelých 40% z celkového počtu účastníků. Z osmi 
váhových kategorií zvítězili naši závodníci v pěti.

Celkem vybojovali 10 medailí, z toho pět zlatých, tři stříbrné, dvě bronzo-
vé. V hodnocení oddílů dle olympijských bodů se umístili do šestého místa.
• Ve váze do 40 kg získal první místo Matěj Moskal, druhý byl Daniel 

Mayer, třetí David Matik.
• Ve váze do 45 kg zvítězil Jiří Červeňák.
• Ve váze do 50 kg byl na druhém místě František Polák, na třetím a čtvr-

tém skončila Ladislava Pokorná a Patrik Baláž.
• Ve váze do 56 kg se na prvím místě umístil Petr Kmeťo, na druhém mís-

tě skončil Matěj Bittner.
• Ve váze do 62 kg byl suverénním vítězem Miroslav Vavrek.
• Ve váze do 69 kg se umístil na prvním místě Martin Štreichl. 

Celkově lze vystoupení našich mladých vzpěračů považovat za nejúspěš-
nější v historii našeho oddílu.

Mistrovství ČR ve vzpírání starších žáků bylo suverénním 
vítězstvím vzpěračů VŠOZ z Horní Suché.

- V hale policejní školy v Holešově proběhlo Mistrovství ČR juniorů a juniorek.
Juniorky do 17 let: 
• Sabina Grygerková - do 44 kg – má 13 let a dovedla se prosadit mezi 

juniorkami do 53 Kg
• Ladislava Pokorná – druhý nejlepší výkon celého mistrovství do 63 kg
• Markéta Bijoková –nejlepší výkon mistrovství
Juniorky do 20 let:
• Ladislava Pokorná – 1. místo do 53 kg
• Markéta Bijoková – 1.místo do 63 kg
Junioři do 17 let:
• Štěpán Zbořil – 1. místo do 56 kg
• - Vlastimil Moskal - 1. místo do 62 kg
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• Martin Štreichl – 1. místo do 69 kg
• Petr Kmeťo – 2. místo do 56 kg
• František Polák- 2. místo do 50 kg
• Miroslav Vavrek – 2. místo do 62  kg
• Patrik Baláž – 3. místo do 50 kg
• Matěj Bittner – 3. místo do 56 kg
• Matěj Moskal – 4. místo do 50 kg

Kvalitní trenéři Horní Suché Pavel Khek, Emil Brzóska a Luboš Sršeň ovlá-
dají mládežnické vzpírání v ČR počtem závodníků, jejich výkony a ziskem 
mistrovských titulů.

- Mistrovství Evropy ve vzpírání do 15 a 17 let se konalo od 1. do 8. srpna 
ve švédské Landskroně. S reprezentací ČR odjelo ze VŠOZ  pět vzpěra-

čů a dvě vzpěračky. Největší úspěch do 15 let dosáhl  Martin Štreichl, který 
ve váze do 69 kg obsadil ve dvojboji šesté místo, v nadhozu skončil čtvrtý.

Markéta Bijoková  ve dvojboji ve váze do 63 kg skončila rovněž na šestém 
místě. V nadhozu byla  pátá. Markéta vytvořila čtyři nové české rekordy.

Ladislava Pokorná svým výkonem v trhu a ve dvojboji také překonala čes-
ké rekordy a  ve váze do 53 kg ve dvojboji obsadila deváté místo.
Umístění dalších soutěžících do 15 let: 
• František Polák ve váze do 50 kg - dvanácté místo
• Petr Kmeťo do 56 kg – desáté místo
• Matěj Bittner do 56 kg – jedenácté místo
• Miroslav Vavrek do 62 kg – deváté místo
• V kategorii soutěžících do 17 let:
• Vlastimil Moskal ve váze do 62 kg vytvořil nové osobní rekordy a obsa-

dil desáté místo ve dvojboji, trhu nadhozu
Do Švédska se sjelo 300 vzpěračů z 27 států. Pro naše závodníky bylo utká-

ní s evropskou špičkou obrovskou zkušeností. Kromě Ladislavy Pokorné, kte-
rá na ME již startovala, to pro ostatní naše soutěžící byla první účast na ME.

Jde o velký úspěch trenérského tria z Horní Suché - Pavla Kheka, Emila 
Brzósky a Luboše Sršně. Mistrovství se zúčastnil Pavel Khek jako trenér české 
reprezentace a Emil Brzoska jako vedoucí české výpravy.

-  V sobotu 3. října proběhl v krásné sportovní hale v Horní Suché 3. ročník 
Mezinárodní velké ceny Horní Suché ve vzpírání mládeže. Soutěžilo se v ka-
tegoriích mladší žák, starší žák, juniorka do 17 let a junior do 17 let, soutěž 
družstev mladších a starších žáků. Do Horní Suché se sjeli nejlepší vzpěrači 
z ČR – z daleké Rotavy, Bohdanče, dále z Ostravy, Bohumína (chyběl Havířov).
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Ze zahraničí se účastnili vzpěrači z Polska, Litvy a čtyři kluby ze Slovenska. 
V soutěži družstev mladších i starších žáků suverénně zvítězili domácí vzpěra-
či ze VŠOZ.
• Pořadí jednotlivců ml. žáků:
    Matěj Moskal – první místo, David Matik – druhé místo
• Pořadí jednotlivců st. žáků:
    František Polák – čtvrté místo, Martin Štreichl – páté místo
• Juniorky do 17let: Markéta Bijoková – čtvrtá
• Junioři do 17 let: Štěpán Zbořil – pátý

Medaile předával starosta Ing. Jan Lipner a trenér Pavel Khek.

Organizátoři, porotci , uprostřed starosta Ing. Jan Lipnem na zahájení

První zleva trenér a organizátor Emil Brzóska

    

Další – fotogalerie na DVD



189

- V říjnu se uskutečnilo v havířovské vzpěračské hale 3. kolo ligy mladších 
a starších žáků moravské skupiny „B“. Družstva VŠOZ Horní Suchá opět ukáza-
la, kdo vládne českému žákovskému vzpírání a vyhrála soutěž mladších i star-
ších žáků. Nejlepší výkon celé soutěže 3. kola mladších žáků předvedl Matěj Mos-
kal, který překonal tři české rekordy ml. žáků ve váze do 40 kg, když vzepřel 
v trhu 52 kg a v nadhozu 65 a 67 kg.

V Holešově proběhlo Mistrovství ČR mladších žáků jednotlivců a finále ligy 
mladších žáků družstev. Sotěž družstev vyhráli ml. žáci VŠOZ Horní Suchá. Ti-
tul Mistra ČR v soutěži družstev vyhráli potřetí za sebou a v soutěži jednotlivců 
získali tři zlaté, jednu stříbrnou a čtyři třetí místa. 

Za vítězné družstvo „A“ nastoupili Matěj Moskal,David Matík, Miroslav Vy-
hlídal a Bohumír Priessnicz. V soutěži jednotlivců získal titul Mistra ČR pro Hor-
ní Suchou do 36 kg David Matík, do 40 kg Matěj Moskal a do 45 kg David Mayer.

- Mladí junioři ze VŠOZ se dokázali prosadit na Mistrovství ČR mužů v Praze 
a přivezli dvě zlaté a jednu bronzovou medaili do Horní Suché. Titul Mistr ČR 
mužů vybojoval Štěpán Zbořil, 16 let, svěřenec trenéra Emila Brzósky. Druhý 
titul vybojoval ve váze do 62 kg Vlastimil Moskal, 17 let, svěřenec trenéra Pavla 
Kheka. Tento závodník získal letos již čtvrtou medaili z MČR do 17 let, do 20 
let, do 23 let nyní i v mužích. Třetí medaili, a to bronzovou za třetí místo mezi 
muži, získal Martin Štreichl,  15 let, svěřenec trenéra Pavla Kheka. Martin byl 
nejmladší účastník celého mistrovství. 

- V Ostravě proběhlo třetí a poslední kolo ligy juniorek ve vzpírání družstev 
a o titulu Mistryně ČR se rozhodovalo do posledního pokusu mezi Horní Suchou 
a Plzní. Družstvo nastoupilo pod vedením trenéra Pavla Kheka ve složení Mar-
kéta Bijoková, Ladislava Pokorná, Iva Šustková, Sabina Grygerková a náhrad-
nice Dagmar Barnošáková. Nejlepší výkondružstva a nejlepší výkon celé soutěže 
juniorek podala Markéta Bijoková a  jako třetí nejlepší opět hornosušanka Iva 
Suszková.

- V Příboře se uskutečnila poslední soutěž 1. ligy družstev, a to finále ligy 
starších žáků.  Titul Mistr ČR pro rok 2015 obhájili starší žáci ze VŠOZ Horní Su-
chá.Ve finále startovala dvě družstva. Vítězné družstvo „A“ nastoupilo ve složení 
František Polák, Petr Kmeťo, Matěj Bittner, Ludvík Matík. Nejlepším závodní-
kem družstva „A“ a zároveň celé soutěže se stalFrantišek Polák, který překonal 
tři nové české rekordy.

Družstvo „B“ startovalo ve složení Martin Štreichl, Patrik Buchta, Patrik Ba-
láž, Miroslav Vavrek a skončilo na druhém místě. Nejlepším závodníkem druž-
stva „B“ se stalMartin Štreichl.



190

Bilance letošní sezony trenérského tria z Horní Suché Pavla Kheka, Emila 
Brzósky a Luboše  Sršně je následující – vítězství v lize juniorek, v lize mladších 
i starších žáků. V soutěži družstev na M ČR získali závodníci tři tituly, na M ČR 
jednotlivců získali 22 zlatých medailí. V letošním roce závodníci překonali 54 
nových českých rekordů. Na ME do 15 a 17 let startovalo devět závodníků, nej-
lepší umístění bylo šesté v Evropě.  A na ME do 20 let startoval Vlastimil Moskal,  
který byl letos na ME do 17 let na 10.místě a na ME do 20 let na 12. místě.

PŘÍLOHY Č. 9, 29

TJ�Depos�Horní�Suchá

Ivan Marini obdržel cenu Dr. Jíry
Předseda TJ Depos Horní Suchá Ivan Marini byl oceněn nejvyšším fotbalo-

vým vyznamenáním, cenou Dr. Václava Jíry, která je udělována významným 
fotbalovým osobnostem české a československé historie i bývalým hráčům, 
trenérům, rozhodčím a funkcionářům ze všech klubů republiky, kteří své ce-
loživotní úsilí zasvětili fotbalu.

Na cenu Dr. Jíry navrhl p. Mariniho výkonný výbor Okresního fotbalo-
vého svazu Karviná, a to zcela po zásluze. Ivan Marini je známou osobností 
ve fotbalovém prostředí i za hranicemi okresu a kraje.

Letošní předávání cen se uskutečnilo v Břevnovském klášteře v Praze. 
Cenu předával s posvěcením předsedy Fotbalové asociace České republiky Mi-
roslava Pelty generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. Spolu s ním byly oceněny 
další osobnosti, mezi nimi například i bývalí reprezentanti a trenéři Přemysl 
Bičovský a Vladimír Táborský.

Marini svou sportovní kariéru začal v Horní Suché, kde působil zejména 
jako hráč, koncem 80. let se přesunul do Baníku Albrechtice, kde jako funkci-
onář v různých funkcích působil mnoho let v divizní soutěži. V roce 2009 se 
přesunul zpět do svého mateřského klubu v Horní Suché, kde je předsedou fot-
balového oddílu i celé tělovýchovné jednoty. Působí také ve strukturách okres-
ního fotbalového svazu. Od svého návratu do Horní Suché se spolupodílel 
na mnoha projektech, mimo jiné na realizaci kompletní rekonstrukce budovy 
na hřišti, získání grantu Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fotbal bez 
hranic či přejmenování názvu klubu podle získaného generálního sponzora. 
V současné době spolupracuje na realizaci projektu výměny povrchu škváro-
vého hřiště v areálu TJ Depos Horní Suchá na hřiště s umělým trávníkem III. 
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generace, kterým tak snad v letošním roce splní sen mnoha sportovců. V klu-
bu TJ Depos Horní Suchá jde již o druhého oceněného funkcionáře. V roce 
2009 byla cena Dr. Jíry udělena dnes již zesnulému funkcionářskému nesto-
rovi Oskaru Bebenkovi, jehož nominaci navrhl právě Marini.

Pan Marini přebírá ocenění

Fotbalový oddíl TJ Depos

Fotbalové jaro
Fotbalisté odehráli jarní část fotbalových soutěží. Většina  družstev skončila 

v horních patrech tabulek svých soutěží, proto lze považovat ročník 2014/2015 
za úspěšný. Fotbalový oddíl TJ Depos reprezentovalo v krajských a okresních 
soutěžích šestmládežnických družstev a družstvo mužů.

Muži v 1.B třídě sk. C ukončili sezonu na 3. místě tabulky. V průběhu sezo-
ny ukončil působení vedoucí mužstva Aleš Zálejský a asistent trenéra Zdeněk 
Menoušek a celou sezonu vedl mužstvo trenér Miroslav Zedník.

Dorostence vedli v okresním přeboru trenéři Szelong, Konesz a  vedoucí 
Raš. Dorostenci chtěli po loňském sestupu z krajské soutěže zvítězit v okresním 
přeboru a postoupit zpět do kraje, to se jim však nepodařilo a skončili i tak 
na pěkném 2. místě. 

Starší žáky vedl v krajské soutěži trenér Patrik Goj s vedoucím Tomášem 
Pietraszem. I když skončili na 6. místě, je o ně zájem i ve vyšších soutěžích, 
kde hrají ligové žákovské soutěže v dresech MFK Karviná či Baníku Ostrava.

Mladší žáci v krajské soutěži dosahují pravidelně dobrých výsledků a stej-
ně jako o starší žáky je zájem ve vyšších soutěžích o ně. V krajské soutěži 
2014/2015 skončili na 2. místě.

Dobrá práce s mládeží se projevuje i u družstev přípravek.
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Z důvodu velkého počtu hráčů muselo být rozdělen družstvo starší příprav-
ky podle ročníku narození na A a B družstvo. Přípravka A skončila v okresním 
přeboru na 4. místě, přípravka B skončila v okresním přeboru sk. B na 6. místě.

Mladší přípravka hraje svou soutěž turnajovým způsobem. Hráči mladší 
přípravky pod vedením trenéra Mgr. Gustava Dytka skončili na 12.místě z 19 
účastníků soutěže.

Pro malé nastávající hráče klubu TJ Depos Horní Suchá funguje předpří-
pravka, fotbalová školička,ve které pod vedením trenéra Marka Szelonnga 
a rodičů získávají své první pohybové a fotbalové dovednosti.

Fotbalový podzim
Podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016 absolvovaly všechny věkové ka-

tegorie fotbalistů TJ Depos Horní Suchá ve většině případů s dobrými výsledky. 
Tým mužů od léta vede opět trenér Jaromír Bebenek, který vedl muže  již v le-

tech 2001 až 2009 a zažil s mužstvem mužů dva postupy. V roce 2003 z okres-
ního přeboru do 1. B třídy a v roce 2008 z 1. B do 1. A třídy moravskoslezské 
krajské soutěže. Dosaadní trenér Miroslav Zedník u mužstva zůstal jako jeho 
asistent.

Muži skončili v 1. B  třídě skupiny C na 8. místě. Toto umístění  je velkým 
zklamáním pro fanoušky, hráče i trenéry. Nejlepšími střelci v podzimní části 
byli útočníci Daniel Juranek a Martin Mikulec.

Dorostenci vedeni trenéry Markem Szelongem, Tomášem Koneszem a Ro-
manem Rašem jsou po podzimní části na druhém místě tabulky, což postup 
do krajské soutěže nezaručuje.

Nejlepšími střelci byli Jan Chromík a brankář, který momentálně vypomá-
hal v útoku, Daniel Růža.

Starší žáky vedou zkušení trenéři Pavol Sýkora, Patrik Goj, vedoucím druž-
stva je Tomáš Pietrasz. Toto družstvo vede po podzimní části krajskou soutěž 
starších žáků. Vyhráli deset utkání a poraženi byli až v posledním podzimním 
utkání.

Mladší žáky vede od léta zkušený mládežnický trenér a bývalý brankář 
mužů v „divizních hornosušských časech“ v 70. a 80. letech Petr Válek, vedou-
cím družstva je Bronislav Kotula. V krajské soutěži se družstvo umístilo na 4.
místě. Nejlepšími střelci  byli Adam Iwanuszek , Štěpán Antl a Jan Szymurda.

Družstva mladších a starších přípravek vede v okresním přeboru přípravek 
pedagog a trenér Mgr. Gustav Dytko se svou dcerou Šárkou Dytkovou. Toto 
trenérské du je zárukou, že děti z přípravek jsou v erudovaných rukou. Podle 
nařízení FAČR se výsledky zápasů přípravek se nezveřejňují. Je možné jen pro-
zradit, že že děti mladší i starší přípravky se pohybují zhruba uprostřed tabulky 
svých soutěží. 
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FbK

Florbalová sezona FbK Horní Suchá 14/15
Po loňské výborné sezóně, kdy muži po třech porážkách až do konce sezó-

ny neprohráli a postoupili do divize, na mužstvo čekala generační obměna. 
Dlouho vyhlížení junioři, kteří u nás začínali, se již měli zapojovat do druž-
stva mužů, a tak se i dělo. Bohužel ti nejlepší z našich odchovanců se u mužů 
v Horní Suché moc neohřáli. Začali nastupovat v české extralize za jiné oddí-
ly. Samozřejmě se u těch zbývajících, projevila jejich nezkušenost a zbrklost, 
ale v průběhu sezóny si s tím poradili výsledkem je konečné osmé místo, kdy 
na šestou pozici scházely 2 body. Určitě se taky projevilo, že náš klub angažo-
val kvalitního trenéra Ivo Jochmana. Ten se letos již zapojil do tréninku všech 
našich družstev a začalo se ve spolupráci se všemi trenéry pracovat meto-
dicky na rozvoji našich hráčů od nejmenších až po muže. Nejvíce tuto práci 
zúročily ženy. Poctivou docházkou a přístupem, pod vedením Ivo Jochmana 
a Petra Kruciny vybojovaly postup do první ligy žen. Některé z žen u nás 
hrají od dorosteneckého věku a objevily se i talentované hráčky, například 
Veronika Enenkelová pravidelně obléká reprezentační dres a hájí barvy ex-
traligových Vítkovic. Další odchovankyní je Zuzana Šuranyiová, která také 
naskočila do ženské extraligy a pomalu se dostává do širšího kádru reprezen-
tace. Její dvojče Tereza, stále obléká dres Horní Suché a roste taky ve výbornou 
florbalistku. Junioři po již zmiňovaném oslabení vybojovali páté místo ve 2.
lize juniorů, což je také výborné umístění. U juniorů je nutno vyzdvihnout, že 
čtyři z nich naskočili jak do juniorské, tak mužské extraligy. Dorostenci udr-
želi nejvyšší soutěž 1. Ligu dorostenců po famózním posledním turnaji, kdy 
porazili oba celky z Brna. Pět dorostenců se taky probojovalo do regionálního 
výběru, a to Daniel Tychtl, Pavel Übelauer, Jan Galuszka, Jiří Mráček a Štěpán 
Hladký. Dobré výsledky předvedli i starší a mladší žáci. Taky se začal prosazo-
vat náš potěr, který se rve v lize elevů o své místo na slunci, byť je většina ještě 
ve věku přípravky. Nejkrásnější pohled letošní sezony však byl na mistrovství 
světa juniorů, kdy se za zvuku národní hymny v národním dresů objevil prv-
ní hornosušský odchovanec Adam Delong a ten si na krk pověsil bronzovou 
medaili po vítězství nad favorizovanými Švédy. Kaňkou je jeho zranění, ale 
i tak nejlepší junior v ČR nasbíral 7 kanadských bodů za 2 góly a 5 asisten-
cí. Je nutno i připomenout, že v širší nominaci se v národním dresu objevili 
další hornosušští odchovanci Jakub Vilím, Dominik Mrowiec a Tomáš Řezáč. 
Adamova nominace získává na váze i tím, že se v reprezentaci objevilo jen 
pět hráčů z Moravy. Nikdo asi před deseti lety nečekal, že když si tihle kluci 
na plácku u Malerzů hráli na reprezentanty a stříleli góly do branky, kterou 
jim udělal trenér Krucina, a v ní se blýskal svými zákroky talentovaný Stefan 
Vojta, že si opravdu za pár let obléknou dres se státním znakem na prsou. 
Budiž to inspirací pro další děti z Horní Suché, které hledají možnosti, jak vy-
plnit svůj čas a splnit si své sny. Je nám líto, že celkový zájem o sport, byť bylo 
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před deseti lety dětí méně, byl podstatně větší. 
Zajímavostí určitě je, že v extralize v sousedním Polsku nastupoval další 

odchovanec Horní Suché Cielecki Tomáš, který tomu dává i mezinárodní roz-
měr. Stejně jako naši hráči, kteří působí zároveň i jako rozhodčí a pískají právě 
i polskou extraligu – Milan Mašurka, Martin Petřík a Tomáš Podlesný. Další 
rozhodcovská dvojice z Horní Suché - Libor Gavlas a Lukáš Mikula letos pískala 
superfinále mužské extraligy, což je nejdůležitější florbalový zápas u nás. Zá-
roveň byl tento pár také nominován na již zmiňované mistrovství světa juni-
orů ve Švédsku. Toto je již desátá ukončená sezóna FbK Horní Suchá. To už je 
ve dvacetileté historii florbalu v ČR dost dlouhá doba. Věříme, že jich bude ještě 
spousta a zájem o tento rychlý kolektivní sport bude v naší obci neutuchající.

-  Hornosušská stopa ve finále Mistrovství světa ve florbale žen 2015
Mistrovství světa ve florbale žen 2015 je 10. ročníkem mistrovství světa žen po-

řádaným asociací IFF. Turnaj proběhl od 4. do 12. prosince 2015 ve Finsku v Tampe-
re. Obhájkyněmi titulu z předešlého šampionátu byly reprezentantky Švédska, které 
potvrdily roli favoritek a po vítězství 5:4 po nájezdech nad Finkami, se radovaly ze 
7. titulu z MS. Finálový zápas Švédsko – Finsko řídila hornosušská dvojice Tomáš 
Podlesný - Martin Petřík, specialisté na ženský florbal.

Tomáš Podlesný a Martin Petřík se řadí mezi světovou špičku rozhodčích ve flor-
bale a jejich nominaci  odůvodnil i člen Komise rozhodčích IFF a zároveň šéf českých 
rozhodčích Radek Hora. Uvedl, že po celou dobu Mistrovství světa ve florbale žen 
2015 působili v zápasech klidně, nepodléhali emocím a měli vyrovnané výkony, 
zároveň potvrdil, že oba rozhodčí mají s velkým rozhodujícím zápasem již své zku-
šenosti, jelikož řídili ženské superfinále v roce 2013. 

Rozšířila se tak unikátní série českých rozhodčích, kteří za poslední 4 roky 
pískali finále hned tří mistrovství v dospělé kategorii. V roce 2012 v Curychu si 
na mužském šampionátu premiérově odřídili finálový zápas Petr Černý s Jiřím Ja-
nouškem, aby si stejnou zkušenost jako první na světě zopakovali loni v Göteborgu. 
Nyní skvělou bilanci rozšířili i Tomáš Podlesný a Martin Petřík z FbK Horní Suché.

Češky po následné prohře se Švýcarskem 5:4 zakončily 10. mistrovství světa 
žen na čtvrtém místě. V české reprezentaci se objevila i Veronika Enenkelová, která 
svým skvělým výkonem podpořila český tým. Veronika Enenkelová působila řadu 
sezón v kategorii juniorek a žen v FbK Horní Suchá. 
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Florbaloví rozhdčí

-  Muži  fbk horní suchá jsou i po dvanáctém kole stále neporaženi.
Muži z Florbalového klubu Horní Suchá zůstávají i nadále v letošním roč-

níku Divize D neporaženým týmem. Poslední letošní zápas s předposledním 
týmem tabulky sice překvapivě sehráli vyrovnanou hru a o výsledek se museli 
strachovat až do samotného závěru utkání. Nakonec to florbalisté Horní Su-
ché zvládli a připsali si tak velice důležité vítězství.

Horní Suchá ve 13 zápasech vstřelila neuvěřitelných 114 branek a v celé lize 
mají nejlepší obranu v čele s brankáři Vojtou Stefanem a Romanem Rouden-
ským. „Skvělá účast na trénincích, nasazení, výborná tréninková jednotka 
trenéra Iva Jochmana, jsou hlavní příčinou úspěchu mužů,“ uvedl předseda 
klubu FbK Horní Suchá Petr Krucina. 

Vlevo v černém trenér Ivo Jochman, 
vpravo v zeleném předseda klubu Petr Krucina
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Tenisový oddíl 
Jarní oddílový turnaj 2015

Jarní oddílový turnaj, kterým se tradičně každoročně zahajuje letní antuko-
vá tenisová sezóna se konal o víkendu 16. a 17. 5. 2015. Turnaje ve dvouhře se 
zúčastnilo pouze deset hráčů, přestože počasí bylo tenisu příznivě nakloněno. 
Základní část soutěže ve dvouhře se hrála ve dvou pětičlenných skupinách sys-
témem každý s každým na jeden set. První dva z každé skupiny pak postoupili 
do finálové části, která se již hrála vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety.

Základní část 

Finálová část:
Semifinále:
Geryk Petr - Štefek Petr  scr., Sargánek Vlastimil - Důbrava Milan 6/0, 6/4
Finále:
Geryk Petr - Sargánek Vlastimil (finálové utkání se neuskutečnilo)

 
Ve čtyřhře se zúčastnilo jarního oddílového turnaje pět dvojic. Hrálo se také 

systémem každý s každým na jeden set. Výsledky klání jsou uveeny v následu-
jící tabulce. Vítězem ve čtyřhře se stala dvojice Ota Lucák - Richard Janoštík.
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PPTUK 2015 - Přátelské utkání tenisových klubů Depos Horní Suchá - Sla-
voj český Těšín

Kategorie Depos Horní Suchá Slavoj Český Těšín Výsledek Body H. 
Suchá

Body Č. 
Těšín

- 35 Petr Štefek Tomáš Skoupil 4:6 0 1
+ 35 Ivo Brodecký Radek Lipina 6:1 1 0 
+ 40 Libor Zimčík René Košut 6:1 1 0
+ 45 Petr Geryk Petr Starý 6:2 1 0
+ 50 Petr Gřeš Radek Banáš 6:3 1 0
+ 55 Vlastimil Sargánek Lubomír Karmine 6:0 1 0
+ 60 Vladimír Skácel Miloslav Vavrys 6:1 1 0
+ 65 Štros Slavomír Andrzej Wojtowicz 6:2 1 0

debl - 89 Janoštík - Štefek Lipina - Košut 6:1, 7:6 2 0
debl - 99 Brodecký - Zimčík Banáš - Skoupil 6:4, 7:6 2 0

debl + 100 Stolařík - Geryk Šmákal - Vavrys 6:4, 6:4 2 0
debl + 110 Sargánek - Důbrava Pavlík - Starý 2:6, 6:4 1 1

   CELKEM 14 2
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Hornosušský kahanec 2015
Letošní ročník tenisového turnaje o "Hornosušský kahanec" změnil svůj tra-

diční červnový termín na termín srpnový. Turnaj se uskutečnil ve dnech 29.-
30.8.2015. Letos vstoupil turnaj o Hornosušský kahanec do svého 36. ročníku 
a je určen pro amatérské neregistrované hráče. Tenisová klání ve dvouhře probí-
hají ve dvou mužských kategoriích, v kategorii do 49 let a v katgorii 50 let a více. 
Ve čtyřhře se hrálo společně bez věkového omezení. Novinkou turnaje o Horno-
sušský kahanec bylo letošní zařazení kategorie žen. Celkově se turnaje zůčastnilo 
37 hráčů a hráček, v kategorii do 49 let 17, v vkategorii 50 le a více 12 a 8 žen.
Výsledky:
• Dvouhra - kategorie muži do 49 let :  Petr Geryk (Depos H. Suchá),  Petr 

Geryk - Libor Škerko 2:6, 7:5, (10/6)
• Dvouhra - kategorie muži 50 let a více:  Vlastimil Sargánek (Depos H. 

Suchá), Vlastimil Sargánek - Mirek Kožušník 6:4, 6:2
• Čtyřhra - bez věkového omezení:  Zimčík - Nosálek,    Zimčík, Nosálek - 

Štefek, Famfulík 7:5, 6:2
• Dvouhra žen : Petra Dobešová (Depos H. Suchá) ,  Petra Dobešová - 

Soňa Šimková  6:4, 6:1

Podzimní oddílový turnaj 2015
Letošní podzimní oddílový turnaj k ukončení letní sezóny byl rozdělen 

do dvou samostatných částí: Turnaj ve dvouhře se uskutečnil v původně plá-
novaném termínu 26.-27.9.2015, turnaj ve čtyřhře se na základě hlasování 
členů konal ve dnech 3.-4.10.2015. 
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Turnaj ve dvouhře (26.-27.9.2015)
Ve dvouhře se podzimního "rozlučkového" turnaje se zúčastnilo pouze osm 

hráčů. Nízká účast byla způsobena zřejmě počasím - po extrémně horkém 
a suchém létě se v termínu konání podzimního oddílového turnaje ochladilo 
a navíc drobně mrholilo. Turnaj byl rozehrán ve dvou čtyřčlenných skupinách 
systémem každý s každým na jeden set. První dva hráči z každé skupiny pak 
postoupili do finálové části, která se hrála vyřazovacím způsobem na dva ví-
tězné sety. Podzimním přeborníkem oddílu se stal Vlastimil Sargánek, který 
ve finále porazil Richarda Janoštíka 6/1, 6/0.

Turnaj ve čtyřhře (03.-04.10.2015)

Další úspěch Weroniky Schőnwaldové
Veronika Schőnwaldová z Horní Suché, která loni na podzim získala titul 

juniorské mistryně ČR ve voltiži, může slavit další dva úspěchy.
První z nich je titul voltižní mistrině ČR, který již tentokrát získala v seni-

orské kategorii na začátku července ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Druhým je získání vytoužené  nominace na Mistrovství Evropy v němec-

kém Aachenu, které bylo letos spojené pro všechny jezdecké discipliny.
Weronice, která reprezentuje oddíl TJ Slovan Frenštát pod vedením tre-

nérky Adély Svobodové, se to podařilo a jako jediná žena z ČR se zúčastnila 
v srpnu tohoto klání.
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VII.�SOCIÁLNÍ�A�ZDRAVOTNÍ�ZÁLEŽITOSTI

Domov�pro�seniory�Slezské�humanity

Pálení čarodějnic
Vedle dalších akcí uspořádali  pracovníci humanity pro klienty „pá-

lení čarodějnic“ Akce proběhla 12. května v areálu Domova pro seniory. 
Pracovnice domova se kromě „čarodějnic“ představily jako pěvecký sbor,  
který s kytarovým doprovodem klientům zazpíval.

 

    

Domov pro seniory Slezská humanita  je velice příjemným místem, které 
se pro mnohé seniory stalo druhým domovem. Přestože zde senioři mají zajiš-
těno vše potřebné pro spokojený život, mnohdy jim chybí lidský kontakt, rádi 
by si s někým jen popovídali a zavzpomínali. Ne vždy mají rodinní přísluš-
níci tolik volného času, aby byli denně se svými rodiči, prarodiči, a tak jim 
tyto chvíle zpříjemňují dobrovolníci z ADRY. Přicházejí za seniory zpravidla 
jedenkrát týdně na jednu až dvě hodiny. Společně strávený čas vyplňují pro-
cházkami, četbou knih, společenskými hrami, nebo si jen povídají. 

Lékaři�

MUDr. Anna Býmová – stomatolog
MUDr. Dagmar Kubinová – stomatolog
MUDr. Eva Febrová – praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dáša Pastuchová – praktický lékař
MUDr. Jan Maťko – praktický lékař 

Lékárna U Dvora

Rehabilitace (nachází se ve sportovní hale) – nabízí vodoléčbu, elektroléčbu, 
masáže, léčebnou tělesnou výchovu
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VIII.�CÍRKVE

Římskokatolická�farnost�Horní�Suchá 
farář Mgr. Miroslaw  Kazimierz

Farní�sbor�Slezské�církve�evangelické 
pastor Janusz Kožusznik

Sbor�církve�bratrské�
kazatel sboru ThDr. Tadeáš Firla

Slezská�diakonie�oslavila�25�let

Již 25 let přináší Slezská diakonie (SD) světlo do života potřebným. SD 
je nestátní nezisková organizace působící již ve třech krajích České repub-
liky - Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském. Zřizovatelem 
je Slezská církev evangelická augsburského vyznání, na jejíž diakonickou 
práci, vykonávanou v Těšínském Slezsku již od počátku 20. století, SD ply-
nule navázala. 

Posláním organizace je již od jejího počátku poskytování kvalitních so-
ciálních služeb. Slezská diakonie nabízí také vzdělávání a další podporu 
a pomoc potřebným (např. v oblasti sociálně právní ochrany dětí), a to 
v souladu s křesťanskými hodnotami. V centru pozornosti stojí především 
lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, a to především osoby 
se zdravotním handicapem, osoby bez domova, senioři a osoby, které se 
ocitly v obtížných životních situacích. Sociální služby SD se vyvíjely v sou-
ladu s potřebami uživatelů a možnostmi organizace a i v dnešní době se 
zařízení, jejich zaměření a počet uživatelů každoročně rozrůstají stejně 
jako jejich kvalitativní úroveň a odbornost personálu. Dnes je SD pova-
žována laickou i odbornou veřejností u nás i v zahraničí za významného 
a špičkového poskytovatele sociálních služeb. Je členem řady mezinárod-
ních organizací působících v sociální oblasti a od roku 2004 koordinuje 
také mezinárodně dobrovolnické aktivity. 

Ročně nabízejí střediska a služby SD pomoc a podporu až osmi tisícům 
klientů ve 104 zaregistrovaných sociálních službách různého zaměření 
- terénní programy, služby sociální rehabilitace, podpory samostatného 
bydlení, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby  a služby 
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osobní asistence, služby rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory 
a OZP, pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství nebo intervenční 
centrum. Dále SD provozuje azylové domy, noclehárny, centra denních 
služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory, dům na půl cesty, chráněná bydlení, nízkoprahová 
denní centra a zařízení pro děti a mládež nebo sociálně terapeutické dílny. 
Výchovně vzdělávací činnost je se sociálními službami SD propojena díky 
vzdělávacím institucím Diakonického školství.  

Za 25 let svého působení, zaznamenala SD mnoho úspěchů, z aktu-
álních lze zmínit např. nový Program pro pěstounské rodiny, o který SD 
rozšířila svou oblast působnosti v roce 2013. Dnes je SD poskytovatelem 
podpory pro více než stovku pěstounských rodin a v rámci zmíněného 
programu jsou rovněž realizovány vzdělávací aktivity pro externí subjek-
ty.  Důležitou součástí organizace jsou také akreditované dobrovolnické 
programy uplatňující se v sociálních službách i v přirozeném domácím 
prostředí rodin a zakládající se na mnohaleté zkušenosti s koordinací dob-
rovolníků z České republiky i ze zahraničí. V letošním roce se také očekává 
naplnění dlouhodobé vize SD o zřízení moderních multifunkčních prostor 
vyhrazených diakonickým a církevním aktivitám. K těmto účelům bude 
sloužit nově vzniklé Diakonické vzdělávací centrum, které bude mimo jiné 
přispívat k provázanému systému sociálních a vzdělávacích služeb pro 
osoby se zdravotním handicapem. Zároveň se od nového centra očekává 
pozitivní dopad na informovanost a vzdělanost širší veřejnosti v oblasti 
sociální i v oblasti historie diakonické sociální práce a křesťanství v regi-
onu. Vznikající zázemí bude rozděleno na aktivity v podobě chráněného 
bydlení, praktické školy, multifunkčního informačního centra, archívu, 
knihovny se studovnou a čítárnou a muzeem. 

Díky bohatým vizím a plánům do dalšího období má Slezská diakonie 
v plánu nadále upevňovat svou pozici v sociální oblasti, rozšiřovat infor-
movanost společnosti a především, pomáhat potřebným. 
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IX.�POČASÍ

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.1. -1,5 0,8 Zamračeno

2.1. 2,6 6,7 Polojasno, přeháňky, odpoledne vítr

3.1. 2,4 4,4 Polojasno, vítr,odpoledne déšť se sněhem

4.1. 2,1 3,3 Dopol. a večer sníh, polojasno

5.1. -0,2 1,1 Zamračeno, sníh

6.1. -1 -1,2 Slunečno, v noci - 11,1°

7.1. -7,3 -0,9 Slunečno

8.1. -2,3 1,9 Slunečno, vítr

9.1. 2,4 5,4 Zamračeno, vítr, déšť

10.1. 5,8 10,6 Zamračeno,ráno mží, déšť

11.1. 1,5 4,2 Zamračeno, vítr

12.1. 1,6 4,9 Zamračeno,celý den vítr

13.1. 5,5 10,6 Slunečno, slabý vítr

14.1. -0,4 8,3 Polojasno, večer déšť

15.1. 0,3 5,5 Polojasno

16.1. 0,2 9,4 Polojasno

17.1. 9,2 11,7 Polojasno,večer sníh

18.1. 1,9 3,3 Zataženo

19.1. 2,8 4,1 Zataženo, celý den smog

20.1. 0,5 5,3 Ráno smog, pak slunečno

21.1. 3,1 4,9 Celý den smog, zataženo

22.1. 2,9 5,1 Celý den smog, zataženo

23.1. 3,9 3,6 Celý den smog, zataženo

24.1. 0,4 0,6 Zataženo, celý den sníh

25.1. -1,6 0,7 Celý den sněží, zataženo, večer - 6,8°

26.1. 0,3 2,6 Mlha, zataženo, vítr

27.1. -0,9 2,1 Zataženo, sněží

28.1. 1,1 4,5 Polojano, večer silější vítr

29.1. 1,9 3,6 Polojasno

30.1. 2,2 4,4 Zataženo, odpoledne déšť, sníh s dešťem, sníh

31.1. -1,4 1,2 Polojasno

1,2 4,3  Přůměrná teplota v měsíci 

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.2. -6,8 2,6 Slunečno, v noci - 6,8°

2.2. -5,4 3,2 Polojasno

3.2. -4,3 1,9 Slunečno, v noci sníh

4.2. -1,5 3,2 Smog, zataženo
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5.2. -0,5 0,9 Polojasno

6.2. -2,4 -0,7 Zataženo, silnější vítr

7.2. -4 -0,8 Slunečno, večer vítr, sníh

8.2. -0,1 0,4 Celý den zataženo, sníh, vítr

9.2. -3,1 -0,2 Zataženo,sněží

10.2. 2,2 3,3 Zataženo, mží

11.2. 2,5 4,1 Zataženo,ráno mží

12.2. -0,5 5,1 Slunečno, v noci - 6,7°

13.2. -5,4 4,9 Slunečno

14.2. -5,5 6,4 Slunečno,večer smog

15.2. -4,5 7,5 Slunečno

16.2. -0,4 2,1 Polojasno, vítr, večer smog

17.2. -6,7 2,6 Slunečno

18.2. -1 3,5 Zataženo, smog

19.2. -2,6 4,4 Polojasno,ceký den vítr

20.2. -2,1 6,7 Slunečno,večer vítr

21.2. 4,8 8,6 Zataženo, vítr

22.2. 0 8,9 Polojsno, smog

23.2. 2,8 10 Sluečno, ráno smog, večer déšť

24.2. 3,3 8,6 Zataženo,déšť

25.2. 4,6 5,2 Zataženo, celý den déšť

26.2. 3,1 4,8 Zataženo, mží, déšť, smog

27.2. 3,9 7,9 Zataženo, smog

28.2. 4,5 6,2 Zataženo

-0,9 4,3 Průměrná teplota v měsící

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.3. 0,2 10,3 Mlha, pak polojasno

2.3. 6,9 8,6 Zataženo, k večeru polojasno

3.3. 1,7 7,5 Polojasno,  vítr

4.3. -3,1 4,5 Polojasno, přeháňky - déšť se sněhem

5.3. -2 5,8 Polojasno, večer kroupy, sníh

6.3. -0,3 5,4 Polojasno

7.3. 2,4 7,7 Polojasno

8.3. 1,2 11,7 Slunečno

9.3. 0,3 11,7 Slunečno, večer vítr, přeháňka

10.3. -1,5 11,7 Slunečno

11.3. 3,6 4,4 Mlha, smog,zataženo, přeháňky

12.3. 2,1 5,4 Zataženo

13.3. 2,7 3,2 Mží, zataženo, přeháňky

14.3. 2,5 5,3 Mží, zataženo, přeháňky

15.3. 4,4 10,9 Polojasno
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16.3. 4,8 12,6 Polojasno, větrno

17.3. 3,3 13,8 Smog, slunečno, vítr

18.3. 2,2 10 Slunečno, v noci -1,2°

19.3. 0,2 9,2 Slunečno, vítr, v noci -2,7°

20.3. 1 8,8 Slunečno, částečné zatmění slunce, v noci -0,7°

21.3. 2,5 13,8 Slunečno

22.3. 5,2 4,4 Zataženo, v noci -2,7°

23.3. -0,5 8,6 Slunečno

24.3. 1,5 15,7 Slunečno, větrno

25.3. 3,6 17,6 Slunečno, větrno

26.3. 10,5 15,5 Zataženo, přeháňky

27.3. 8,5 7,1 Zataženo, přeháňky

28.3. 6,2 10,2 Polojasno

29.3. 2 9,6 Zataženo, větrno,přeháňky

30.3. 6,6 5,1 zataženo, větrno, přeháňky

31.3. 4,1 7,8 Zataženo,větrno, přeháňky

2,7 9,2  Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.4. 3,6 4,6 Zataženo, vítr, kroupy, přeháňky déšť se sněhem

2.4. 1,6 5 Zataženo, silnější vítr, večer déšť pak sníh

3.4. 1,1 5,6 Polojasno, během dne vítr a sníh

4.4. 1,8 4,8 Polojasno, ráno sníh, večer kroupy

5.4. 1,7 5,6 Polojasno

6.4. 1 4,4 Zataženo, větrno, sníh

7.4. 1,9 8,2 Polojasno, vítr

8.4. 5,9 8,7 Zataženo, dopoledne dešťové přeháňky

9.4. 5,8 13,2 Slunečno, vítr

10.4. 3,5 16,8 Slunečno, vítr

11.4. 5,8 20,3 Slunečno, vítr

12.4. 11,8 16 Polojasno

13.4. 10,7 8,5 Ráno sluneč., pak zataženo, odpol. polojas., přeháňky

14.4. 5,3 12,5 Slunečno, vítr

15.4. 11,6 20,4 Slunečno, vítr

16.4. 10,3 22 Polojasno, vítr

17.4. 9,5 13 Zataženo, ráno déšť a mží

18.4. 4,1 6,8 Polojasno, vítr

19.4. 5 13,1 Slunečno

20.4. 6,5 14,5 Polojasno,vítr

21.4. 3,8 16,3 Polojasno, vítr

22.4. 5,2 15,5 Slunečno, vítr

23.4. 5,4 18,8 Slunečno, vítr
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24.4. 7,9 20 Slunečno, vítr

25.4. 10,8 21,8 Slunečno, odpoledne vítr

26.4. 12,8 20,8 Zataženo, odpoledne vítr

27.4. 13,8 23,4 Slunečno, vítr

28.4. 15,8 17,1 Polojasno, vítr, přeháňky

29.4. 6,3 11,8 Polojasno, přes den vítr

30.4. 3,7 17,7 Polojasno, přes den vítr

6,5 13,6  Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.5. 10,6 16,8 Zataženo

2.5. 10,1 14,3 Zataženo, vítr, k večeru slunečno

3.5. 7,3 19 Polojasno

4.5. 12,9 19,5 Polojasno,ráno déšť

5.5. 16,2 26,3 Slunečno, přes den vítr

6.5. 15,1 17,9 Zataženo, přes den přeháňky

7.5. 11,6 18,7 Polojasno, ráno mlha k večeru vítr

8.5. 9,2 19,3 Slunečno, vítr

9.5. 13,3 21,8 Polojasno, ráno a k večeru přeháňka

10.5. 13,5 13 Polojasno, odpoledne přeháňka

11.5. 10,9 15,4 Polojasno

12.5. 10 22,6 Slunečno, přes den vítr

13.5. 13,3 17,8 Polojasno, ráno přeháňka

14.5. 10,6 12,2 Zataženo, během dne přeháňky, k večeru slunečno

15.5. 8 17,1 Slunečno

16.5. 10,7 21,4 Slunečno,odpoledne vítr

17.5. 12,4 15,5 Polojasno, ráno přeháňka, odpoledne vítr

18.5. 9,5 20,3 Slunečno, vítr

19.5. 14,9 26,3 Slunečno vítr, k večeru zataženo,přeháňky

20.5. 14,5 20,5 Zataženo, vítr

21.5. 10,3 14,1 Zataženo, přeháňky

22.5. 11,6 17,5 Zataženo, vítr

23.5. 11,7 13,2 Zataženo,mží, k večeru přeháňky

24.5. 11,4 13,8 Zataženo, přeháňky

25.5. 13,7 19,8 Zataženo, vítr

26.5. 13,2 12,9 Zataženo, přeháňky

27.5. 9,4 10,1 Zataženo

28.5. 10,4 15,2 Zataženo

29.5. 10,1 21,6 Slunečno, přes den vítr

30.5. 16,6 23 Polojasno, vítr, k večeru přeháňky

31.5. 13,1 20,8 Slunečno

11,8 18,0  Průměrná teplota v měsíci
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Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.6. 15,7 25 Slunečno, vítr

2.6. 17,2 26,7 Polojasno, vítr

3.6. 20,6 29,1 Slunečno, vítr

4.6. 18,7 24,8 Polojasno, vítr

5.6. 14,1 22,9 Slunečno, vítr

6.6. 16,2 27,5 Slunečno, vítr

7.6. 20 28,1 Slunečno, vítr

8.6. 14,9 22,5 Polojasno, ráno přeháňka

9.6. 16,4 22,8 Polojasno, vítr

10.6. 13,8 20,3 Polojasno, vítr

11.6. 14,6 24,1 Slunečno, vítr

12.6. 18,1 30,3 Slunečno, vítr

13.6. 19,8 31,4 Slunečno, vítr, večer přeháňka

14.6. 19,2 27,9 Polojasno, k večeru silnější vítr a přeháňka

15.6. 19,6 17,1 Zataženo, dopol. mží, odpol. vítr

16.6. 13,9 19,6 Polojasno, vítr

17.6. 11,6 16,1 Polojasno,vítr

18.6. 11,6 21,8 Polojasno, vítr

19.6. 13,9 18,2 Zataženo,přeháňky

20.6. 12,5 16 Polojasno, přeháňky

21.6. 12,3 19 Polojasno, přeháňky

22.6. 12,9 21 Polojasno, přeháňky

23.6. 12,3 15 Zataženo, přeháňky

24.6. 12,4 20,5 Polojasno, přes den vítr

25.6. 12,2 19,7 Polojasno, vítr

26.6. 12,8 23,2 Polojasno,vítr

27.6. 18,4 22,2 Polojasno, přeháňky

28.6. 17,5 18,2 Zataženo, ráno přeháňka

29.6. 16,1 21 Zataženo

30.6. 14,9 24,7 Slunečno, k večeru vítr

15,5 22,6 Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.7. 18,1 25,6 Polojasno, vítr

2.7. 17,8 26,3 Slunečno, vítr

3.7. 18 28,1 Slunečno, vítr

4.7. 15,5 32,1 Slunečno

5.7. 24 32,2 Slunečno

6.7. 22,1 32,5 Slunečno

7.7. 20,3 30,6 Slunečno
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8.7. 19,7 22,9 Zataženo, přeháňky

9.7. 18 21,6 Polojasno,vítr, večer přeháňky

10.7. 12,6 20,8 Polojasno, vítr

11.7. 13,1 21,9 Polojasno, odpoledne vítr

12.7. 16,9 26,5 Polojasno

13.7. 16,5 17,6 Zataženo, přeháňky

14.7. 16,9 20,8 Zataženo, přeháňky ráno a dopoledne

15.7. 18 22,5 Polojasno, přeháňky ráno a dopoledne

16.7. 15,8 26,7 Polojasno,vítr

17.7. 19,6 31,4 Slunečno, vítr

18.7. 21,6 33,1 Slunečno, vítr

19.7. 23,7 32,3 Slunečno, vítr, večer přeháňky

20.7. 20,3 26,4 Slunečno, vítr

21.7. 18,6 30,1 Polojasno,vítr, večer přeháňky

22.7. 22,2 32,2 Slunečno

23.7. 21,2 24,5 Slunečno

24.7. 21,2 29,1 Slunečno, vítr, večer přeháňky

25.7. 22,4 29,8 Polojasno, vítr, večer přeháňka

26.7. 16,9 22,8 Polojasno

27.7. 14,5 22,9 Polojasno, dopol. a večer přeháňka

28.7. 17,4 23,4 Polojasno,vítr, večer déšť

29.7. 16 23,3 Polojasno, vítr, večer přeháňky

30.7. 15,7 22,8 Polojasno, vítr

31.7. 13,8 22,1 Polojasno, vítr

18,3 26,3  Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.8. 14,1 25,2 Polojasno,vítr

2.8. 17,2 26,4 Polojasno

3.8. 17,4 28,6 Slunečno, vítr

4.8. 19,7 30,6 Slunečno, vítr

5.8. 22,2 29,9 Slunečno, večer vítr

6.8. 18,8 31 Slunečno, vítr

7.8. 21,2 33,2 Slunečno, vítr

8.8. 21,8 34,7 Polojasno, vítr

9.8. 22,9 34,7 Polojasno, vítr

10.8. 21,7 33,4 Slunečno

11.8. 21,6 33,8 Slunečno

12.8. 21,3 32,8 Polojasno

13.8. 20,5 31,3 Slunečno, vítr

14.8. 20,2 31,9 Polojasno, vítr

15.8. 20,1 31,9 Slunečno, večer přeháňky
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16.8. 20,6 27 Polojasno, večer vítr

17.8. 19,4 21,7 Zataženo, ráno přeháňka

18.8. 19 23,9 Polojasno,k večeru vítr

19.8. 16,3 23,8 Polojasno,vítr

20.8. 12,9 23,4 Slunečno, vítr

21.8. 13,1 23,5 Slunečno,vítr

22.8. 13,3 23,5 Polojasno, vítr

23.8. 12,8 24,7 Slunečno

24.8. 16,8 27,9 Polojasno,ráno a večer vítr

25.8. 22,4 17,1 Zataženo

26.8. 12,5 23,8 Slunečno

27.8. 11,2 27,5 Polojasno, vítr

28.8. 17,6 30,6 Slunečno,vítr

29.8. 19,7 20 Dopol. zataženo, pak slunečno

30.8. 19,8 33,2 Slunečno, dopoledne vítr

31.8. 19,1 33,2 Slunečno, dopoledne vítr

18,3 28,2  Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.9. 7,3 33,2 Slunečno, vítr

2.9. 18,3 18,7 Zataženo

3.9. 17,8 21,6 Polojasno

4.9. 15,1 18,8 Polojasno, dopoledne mží

5.9. 13,1 18,6 Polojasno

6.9. 13,6 17,1 Polojasno,vítr, večer přeháňky

7.9. 11,4 16,1 Polojasno, přes den přeháňky

8.9. 7,9 17 Polojasno, večer přeháňka

9.9. 12,2 17,3 Polojasno

10.9. 8,9 18,1 Polojasno, dopoledne mlha,odpoledne vítr,přeháňka

11.9. 13,3 18,6 Zataženo

12.9. 13 22,8 Polojasno

13.9. 10,9 23,3 Slunečno, ráno mlha, k večeru vítr

14.9. 16,4 25,2 Polojasno, před den silnější vítr

15.9. 15,7 22,1 Zataženo, k večeru polojasno

16.9. 14,8 25,7 Polojasno,vítr

17.9. 15,2 29,1 Slunečno, ráno mlha, vítr

18.9. 15,3 22,4 Polojasno, k večeru přeháňka

19.9. 15,6 19,8 Zataženo

20.9. 13,9 17 Polojasno

21.9. 10,1 15,6 Zataženo

22.9. 4,8 18,9 Polojasno, vítr

23.9. 11,9 23,3 Polojasno
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24.9. 11 19 Zataženo

25.9. 14,1 16,4 Zataženo, ráno mží

26.8. 12 13,3 Zataženo, během dne mží

27.9. 10,9 16,2 Zataženo, k večeru polojasno

28.9. 4,4 15,6 Polojasno, dopoledne mlha,odpoledne vítr

29.9. 8,1 14,9 Polojasno, vítr

30.9. 9,4 12,5 Zataženo, vítr

12,2 19,6 Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.10. 2,2 14,8 Slunečno, dopoledne mlha, vítr

2.10. 3,9 17,2 Slunečno

3.10. 4,4 19,9 Slunečno

4.10. 14,3 22,3 Slunečno

5.10. 12,3 19,1 Polojasno

6.10. 6,9 19,1 Polojasno, ráno mlha

7.10. 12,6 16,3 Zataženo, pak polojasno, večer silnější vítr

8.10. 6,2 13,8 Zataženo, večer přeháňka

9.10. 7,5 10,5 Zataženo, ráno mží

10.10. 3,7 8,4 Zataženo, vítr

11.10. 2,2 8,7 Polojasno, po celý den silnější vítr

12.10. 2 3,7 Zataženo, ráno a večer mží, dopol. déšť se sněhem

13.10. 3,5 7 Zataženo, smog

14.10. 6,4 8,6 Zataženo, po ceý den přeháňky

15.10. 6,8 11,6 Zataženo, po ceý den přeháňky

16.10. 9 15,4 Zataženo,mlha a smog

17.10. 9,4 13,3 Polojasno, odpoledne mží

18.10. 2,9 15,2 Slunečno, dopol. mlha

19.10. 7,1 12,3 Zataženo, dopol. mlha a smog

20.10. 6 8 Zataženo,dopol. smog,  večer přeháňka

21.10. 7,6 9,6 Zataženo, dopol. mlha, přes den přeháňky

22.10. 7,3 9,3 Zataženo, dopol. smog

23.10. 8,5 12,2 Zataženo, dopol.smog

24.10. 8 13,5 Slunečno, dopol. smog

25.10. 4 1,6 Zataženo, dopol. smog a vítr

26.10. 6,9 11,7 Slunečno, dopol. mlha

27.10. 1 12,8 Slunečno

28.10. -0,5 14,1 Slunečno, dopol. smog

29.10. 4,1 14,8 Slunečno, dopol. smog

30.10. 7 13 Slunečno, ráno a večer mlha

31.10. 4,1 8,9 Zataženo, pak slunečno, dopol. mlha a mží

6,0 12,5  Průměrná teplota v měsíci
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Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.11. -0,6 14 Slunečno

2.11. -2,1 12,3 Slunečno

3.11. -2,6 12,4 Slunečno

4.11. 3,9 11,4 Slunečno, vítr

5.11. -1,1 11 Slunečno, dopol.smog

6.11. -0,7 14,7 Slunečno, dopol.a odpol. smog

7.11. 7 13,7 Zataženo, dopol. a odpol. mží a vítr

8.11. 14,1 16,2 Slunečno

9.11. 4,7 11,9 Zataženo, přes den přeháňky

10.11. 13 16 Zataženo, vítr, k večeru silnější

11.11. 13,1 15,2 Zataženo, ráno a večer mží

12.11. 11,9 12,2 Slunečno,vítr, pak zataženo

13.11. 2,1 12,7 Polojasno

14.11. 8,1 10 Polojasno, ráno a k večeru vítr

15.11. 6,7 7,8 Zataženo, přeháňky

16.11. 9 11 Zataženo, ráno přeháňka, k večeru mlha

17.11. 10,4 1,4 Zataženo, kolem poledne přeháňky

18.11. 13,6 14,8 Zataženo, vítr

19.11. 6,2 13,7 Zataženo, vítr, k večeru silnější

20.11. 9,3 8,9 Zataženo, k večeru přeháňky

21.11. 4,1 4,2 Polojasno, přeháňky ráno a večer

22.11. 0,9 5,5 Polojasno

23.11. -0,6 4,3 Slunečno

24.11. 0,8 3,4 Slunečno

25.11. -5,8 4,7 Polojasno

26.11. 1,2 3,9 Slunečno

27.11. -0,4 1,8 Zataženo, odpoledne vítr

28.11. 1 4 Slunečno

29.11. 0,9 5 Polojasno, vítr

30.11. 7,5 8,6 Polojasno, vítr, večer silný

4,5 9,6  Průměrná teplota v měsíci

Datum Teplota�v�7:00 Teplota�v�14:00 Stav�počasí

1.12. 8,9 7,7 Zataženo, dopoledne silný vítr

2.12. 3,8 8 Zataženo, dopol. mží, odpol.smog

3.12. 7,1 10 Polojasno, večer smog

4.12. -1 10,2 Slunečno, dopol. smog, odpol. silnější vítr

5.12. 5,7 9 Slunečno, během dne silnější vítr

6.12. 1,3 7,9 Slunečno, vítr, odpoledne silnější

7.12. 3,4 8,7 Zataženo
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8.12. 4,6 7,5 Zataženo, dopol.mlha

9.12. 5,6 4,9 Zataženo, k večeru mží,pak déšť

10.12. 5,6 7,2 Polojasno

11.12. -1,5 6,7 Slunečno

12.12. 5,7 6,3 Slunečno,k večeru smog a přeháňka

13.12. 7,5 8,8 Zataženo, vítr

14.12. 2 4,6 Slunečno

15.12. 3,4 5,3 Zataženo, dopoledne vítr

16.12. 4,3 6,6 Slunečno

17.12. -0,7 5,4 Zataženo,dopoledne a večer přeháňka

18.12. 5,1 8,8 Polojasno, večer přeháňka

19.12. 5,5 7,9 Polojasno, dopoledne mlha, odpoledne vítr

20.12. 1,8 7,5 Slunečno

21.12. 2,9 6,7 Slunečno, odpoledne silnější vítr

22.12. 8,2 10,6 Polojasno,vítr

23.12. 6,2 11,8 Slunečno, dopoledne vítr,k večeru smog

24.12. 0,9 8,4 Slunečno

25.12. 5,2 7,7 Zataženo

26.12. 7,5 11,6 Slunečno, vítr, odpoledne silnější

27.12. 5,4 11,1 Slunečno, dopoledne vítr

28.12. 5,9 6,7 Zataženo

29.12. -1,4 4,7 Slunečno, dopoledne mlha, smog, k večeru 
smog

30.12. -4,8 -2,3 Slunečno, dopoledne smog, v noci  -9°

31.12. -9,3 -1,2 Slunečno, v noci -9°

3,4 7,3 Průměrná teplota v měsíci

PRŮMĚRNÁ�ROČNÍ�TEPLOTA�V�7�HOD.�RÁNO�BYLA�8,29°C

PRŮMĚRNÁ�ROČNÍ�TEPLOTA�VE�14�HOD.�ODPOLEDNE�14,63°C
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X.�X.�OBYVATELÉ�HORNÍ�SUCHÉ

Zemřela paní Jiřina Urbanczyková
Paní Jiřina Urbanczyková učila na ZŠ v Horní Suché především výtvar-

nou výchovu. V šedesátých letech byla zvolena ředitelkou, funkci vykoná-
vala do odchodu do důchodu. Byla iniciátorkou založení českého Ženského 
pěveckého sboru ŠÁRKA, kde sama nějakou dobu zpívala. 

Zemřela Mgr. Marta Štixová
Paní Mgr. Marta Štiková byla úzce spjata s místní ZŠ, kde učila celý svůj 

profesní život především na prvním stupni. I v důchodu a  během těžké ne-
moci, které nakonec podlehla, se snažila být ve škole prospěšná. 
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Pan Josef Kocur, mistr v tarokách a trenér vodního lyžování
Pan Josef Kocur  hraje taroky od svých osmi let. Jak říká, je to vlastně 

rodinná tradice, hrál je jeho dědeček, tatínek i strýc. A jak se k nim dostal 
? Jednou o Velikonocích zastoupil ve hře nepřítomného strýce  a všechny 
„obehrál“. 

Jeho největší úspěch? Letos 17. – 18. října se účastnil Mistrovství České 
republiky v tarokách, které se konalo v hotelu Belaria v Hradci nad Mora-
vicí. Zúčastnilo se 84 hráčů, mezi nimi jedna žena, hrálo se 12 kol, šest v so-
botu a šest v neděli. Celkovým vítězem se stal pan Josef Kocur. Kromě toho 
se pan Kocur účastní soutěží Grand Prix, které se skládají z 12 turnajů a ty 
se hrají celý rok. Pan Kocur se účastní jen poloviny turnajů, neboť polovinu 
roku se věnuje tréninku vodního lyžování.

Vodnímu lyžování se věnuje od roku 1968, ale trénovat začal v roce 
1980. Od roku 1989 do roku 2013 vedl československou reprezentaci -  jak 
juniory, tak dospělé. Od roku 2008 trénuje v Klubu vodního lyžování Slavoj 
v Kostelci u Jihlavy. Druhým rokem připravuje reprezentaci Polska na vr-
cholné závody na vlecích. Letos na Mistrovství Evropy juniorů se blýskla 
i rodačka z Horní Suché Andrea Šplíchalová, která se stala mistryní Evro-
py ve slalomu a obsadila 2. místo v celkové klasifikaci. Celkovou vítězkou 
se stala svěřenkyně  pana Kocoura Kateřina Švecová ze Slavoje Kostelec. 
Velmi dobře si pod jeho vedením vede polský tým, který v soutěži družstev 
na ME obsadil 2.místo a získal zlato a bronz ve skocích. Jeho svěřenec Bo-
rysewicz vyhrál světový pohár ve skocích Šanghaji a letos podal nejlepší 
výkon všech dob na vlecích na Těrlické přehradě.

Na 1. místě Andrea Šplíchalová, na 3. místě Kateřina Švecová,
 zleva prezident evropské technické komise,

vedle prezident PZM (Polski Związek Motorowodniacy), 
zprava pan Josef Kocur  
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Na nejvyšší hoře Mexika vlaje vlajka Horní Suché
Na nejvyšším vrcholu Mexika, třetím nejvyšším vrcholu Severní Ame-

riky a zároveň nejvyšší sopce Severní Ameriky Pico De Orizaba 5650 m 
nad mořem zavlála vlajka Horní Suché. Dalším cílem horolezecké skupiny, 
jejímž členem byl občan Horní Suché pan Michal De Wine, byl  Iztaccíhuatl 
vysoký 5286 m. Posledním cílem byl  Teotihuacán, jehož pyramida Slunce 
je třetí největší pyramidou na světě a je popisována jako zvláštní magické 
a posvátné místo skrývající mnohá tajemství.

XI.�RŮZNÉ

Smutný začátek Adventu
V brzkých ranních hodinách první  adventní neděle 29. listopadu vyhořela 

na ulici Hluboká nešťastnou náhodou stolařská dílna pana Romana Krigiela. 
Hned druhý den po požáru se začaly množit dotazy, jak pomoci před blížícími 
se vánočními svátky, které mají být ve znamení míru, klidu a pohody.

Někteří pomohli materiálně, jiní se rozhodli pomoci finančně. V kostele 
sv. Josefa byl uspořádán 27. prosince benefiční koncert, jehož výtěžek byl 
věnován panu Krigielovi.
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XII.�CO�PÍŠÍ�O�HORNÍ�SUCHÉ�NOVINY�
SEZNAM�PŘÍLOH�2015

Č. 1 -  Delegat z każdego koła? - Głos Ludu - 13.1.
Č. 2 -  Koncerty - Głos Ludu - 13.1.
Č. 3 -  Informátor č.1
Č. 4 -  Díky, Janku, vzkazují včelaři - únor
Č. 5 -  Aktivní horničtí důchodci hodnotili - Havířovsko – 24.2.
Č. 6 -  Senioři hodnotili opět svou činnost - Zdař bůh - 26.2.
Č. 7 -  Pro hornické důchodce jsou Nadace i těžařská firma oporou - 

Horník - 26.2.
Č. 8 –  Informátor č.2
Č. 9  -  Vzpěrači vykročili suverénně   -  Havířovsko  - 10.3.
Č. 10 –  Informátor č. 3
Č. 11 -  Boisko otwarte dla wszystkich - Głos Ludu - 11.4.
Č. 12 -  Centrum Rodzinne w nowym domu  - Głos Ludu – 11.4.
Č. 13 -  Dwujęzyczne napisy ze zmianą – Głos Ludu – 14.4.
Č. 14 -  Szafki skarbów pełne – Głos Ludu – 14.4.
Č. 15 -  Obec, která se dokázala vzpamatovat z útlumu hornictví - Haví-

řovský deník - 28.4.
Č. 16 –  Informátor č. 4
Č. 17 -  Tu muzika brzmi od pokoleń – Głos Ludu – 7.5.
Č. 18 -  Historia, która może się powtórzyć - Głos Ludu – 14.5.
Č. 19 – Wiosną chce się śpiewać - Głos Ludu - 19.5.
Č. 20 -  Trzeba iść do przodu i trzeba przebaczać - Głos Ludu - 19.5.
Č. 21 -  HYDE PARK – Głos Ludu – 26.5.
Č. 22 –  Informátor č. 5
Č. 23 –  Informátor č. 6
Č. 24 -  Otázka pro...Jana Lipnera, starostu Horní Suché - Deník – 21.7.
Č. 25 -  Řezbářský plenér – Havířovsko - 21.7.
Č. 26 -  Vzpomínka na 19. setkání hornických měst a obcí ČR - Horník - 

23.7.
Č. 27 –  Informátor č. 7
Č. 28 -  Rekordy Bijokové, hattrick Moskala - Havířovsko - 4.8.
Č.29 -  Řezbářský plenér v Horní Suché - Havířovsko - 4.8.
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Č. 30 -  Samorządowiec z podwodną pasją - Głos Ludu - 15.8.
Č. 31 –  Informátor č. 8
Č. 32 -  Folklor w górniczej oprawie - Głos Ludu - 10.9.
Č. 33 -  Porywające >>fedrowani << - Głos Ludu - 22.9.
Č. 34 -  Fedrování s folklorem po roční přestávce opět bavilo Horní Su-

chou – Horník – 24.9.
Č. 35 -  Soubor Puľs hvězdou folklorního festivalu – Havířovsko - 29.9.
Č. 36 –  Informátor č. 9
Č. 37 -  Folklor je součástí mého života  - Havířovsko - 3.10.
Č. 38 -  Senioři trénovali severskou chůzi - Havířovsko - 13.10.
Č. 39 –  Informátor č. 10
Č. 40 –  Informátor č. 11
Č. 41 –  Horní Suchá:Na řadě jsou nyní dopravní stavby – Havířovsko – 

8.12.
Č. 42 -  Na urodzinach zaprzyjaźnionej orkiestry - Głos Ludu - 8.12.
Č. 43 -  Futbolistka w zwiewnej sukience - Głos Ludu - 31.12.
Č. 44 –  Informátor č. 12
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