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I.ÚVOD
… Nejen investicemi živ je člověk. Budeme proto dále finančně podporovat
aktivity základních škol, spolků a sportovních oddílů, které svou činností
obohacují společenský, kulturní a sportovní život obce. Protože spokojeně
žít, tam kde jsem doma, nebo jen někde bydlet, je obrovský rozdíl…



Výňatek ze zamyšlení starosty obce Ing. Jana Lipnera
v kalendáři na rok 2016
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II. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V OBCI V MĚSÍCÍCH

LEDEN
- Dne 17. 12. 2015 se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce v roce
2015, na kterém byl mimo jiné schválen rozpočet obce Horní Suchá na rok
2016 ve výši 134 mil. Kč na straně výdajů a 109. mil. Kč na straně příjmů.
Schodek je vyrovnán z výsledku hospodaření v minulých letech, obec Horní Suchá i nadále hospodaří bez jakýchkoliv úvěrů a finančních závazků.
Největšími výdajovými položkami rozpočtu v letošním roce jsou: 12 mil.
Kč na výstavbu okružních křižovatek, 10 mil. Kč na opravu komunikací
po výstavbě kanalizace a pokračování kanalizace v dalších lokalitách obce.
- Dne 7. 1. - Den otevřených dveří české ZŠ
- Dne 9. 1. - Obecní ples, Dělnický dům
Viz IV. Obecní akce

- Dne 16. 1. - Dětský karneval, ZŠ a MŠ s PJV, Dělnický dům
- Dne 19. 1. - Zápis do první třídy ZŠ a do MŠ s PJV
Viz V. Školy…

- Dne 21. 1. - Karneval s klaunem Hopsalínem, MŠ, Dělnický dům
Viz V. Školy…

- Dne 23. 1. – Ples PZKO, Dělnický dům a PZKO

ÚNOR
- Ve dnech 3. a 4. 2. – Zápis do 1. tříd ZŠ
Viz V. Školy…

- Dne 5. 2. Havířský bál, KHD DF, Dělnický dům
Viz VI. Spolky…

- Dne 12. 2. – Školní ples, ZŠ a MŠ s PJV, Dělnický dům
9

- Dne 13. 2. - Sportovní ples, TJ Depos, budova TJ Depos
- Dne 20. 2. – Mezinárodní halový turnaj v kopané – ml. a st. žáci, Sportovní hala
- Dne 20. 2. - Školní ples, SRZŠ, Dělnický dům
- Dne 27. 2. – Hasičský ples, SDH HS, Dělnický dům

BŘEZEN
- Dne 8. 3. se konala v sále PZKO veřejná schůze s občany o kotlíkových
dotacích a smokeman.
Na schůzi vystoupil Mgr. Azim Afana – energetický specialista a Dr. Horák, který hovořil na Téma „jak správně topit“.

Zleva Mgr. Azim Afana a místostarosta pan Josef Žerdík
10

Dr. Horák

- Dne 11. 3. - MDŽ, OHS, Dělnický dům
Viz IV. Obecní akce

- Dne 11. 3. – Výroční členská schůze KHD DF, Domeček
Viz VI. Spolky…

- Dne 12. 3. – Mezinárodní halový turnaj v kopané ml. a st. přípravky,
TJ Depos, Sportovní hala
- Dne 25. 3. - Muzikantský rej, OHS, Dělnický dům
Viz IV. Obecní akce
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Duben
- Dne 29. 4. – Pouťová zábava, SDH HS, Dělnický dům

Květen
- Dne 1. 5. – Hornosušská pouť, park
Viz IV. Obecní akce

- Dne 1. 5. – Pouťová slavnost, SDH HS, areál HZ
- Dne 3. 5. – Kladení věnců, OHS, Park hrdinů
Viz IV. Obecní akce

- Ve dnech 12. – 13. 5. – Zápis do MŠ, den otevřených dveří, MŠ
- Dne 13. 5. – Svátek matek, KHD F, Domeček
Viz VI. Spolky…

- Dne 14. 5. – Retro disco, SRZ3, sál TJ Depos

ČERVEN
- Dne 3. 6. – Smažení vaječiny, KHD DF, Domeček
Viz VI. Spolky…

- Dne 4. 6. – Školní radovánky, SRZŠ a ZŠ a MŠ, hřiště u ZŠ
Viz V. Školy…

- Dne 11. 6. – Radovánky, MS, HZ
Viz V. Školy…

- Dne 18. 6. – Dětský den, PZKO, HZ
- Dne 19. 6. – Závody horských kol, OHS, areál TJ Depos
Viz IV. Obecní akce

- Dne 25. 6. – Zahradní slavnost a oslava 95. výročí založení KKH DF, HZ
Viz VI. Spolky…
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- Dne 25. 6. – Vítání léta, OHS, amfiteátr
Viz IV. Obecní akce

- Dne 25. 6. – Mezinárodní turnaj ve fotbale mužů „O pohár starosty obce
Horní Suchá“, TJ Depos, hřiště TJ Depos
- Dne 29. 6. – Rozloučení s deváťáky, ZŠ, obřadní síň OÚ
Viz V. Školy…

ČERVENEC
- Dne 8. 7. – Letní slavnost, KHD DF Domeček
Viz VI. Spolky…

- Dne 21. 7. – Kolaudace bioplynové stanice v a.s. Depos za účasti zastupitelů OÚ Horní Suchá, hejtmana pana Nováka, zástupců Gastcontrolu,
zástupců akcionářů a zástupců okolních obcí

Zleva Ing. Martin Adamiec, Evžen Faja,
vpravo místostarosta Josef Žerdík
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- Dne 18. – 22.7. - 6. ročník Řezbářského plenéru, KHD DF, Domeček
Viz IV. Obecní akce

- Dne 30. 7. – Hornosušská věž, SDH HS,PZF
Viz VI. Spolky…

SRPEN
- Dne 20. 8. – Letní slavnost, SDH HS, areál HZ
- Dne 27. 8. – Víkend se sportem, SPCCH, Domeček
- Ve dnech 27. – 28. 8. – Regionální tenisový turnaj „Hornosušský kahanec“, TJ Depos – tenisový oddíl, kurty TO TJ Depos

ZÁŘÍ
- Dne 3. 9. – Gulášový festival, PZKO a SDH HS, HZ
Viz VI. Spolky…

- Dne 9. 9. – Den horníků a jubilantů, KHDD DF, Dělnický dům
Viz VI. Spolky…

- Dne 23. 9. – Loučení s létem, KHD DF , Domeček
Viz VI. Spolky…

- Dne 29. 9. – Cyklistické závody, SRZŠ, ZŠ a MŠ, centrum obce
Viz V. Školy…

ŘÍJEN
- Ve dnech 7. – 8. 10. – Včelařské dny, ČSV ZO HS, PZKO
Viz VI. Spolky…

- Dne 15. 10. – Mezinárodní velká cena Horní Suché, VŠOZ, Sportovní hala

14

- Dne 21. 10. – Vinobraní, KHD DF, Domeček
Viz VI. Spolky…

- Dne 28. 10. – Vepřové hody, SDH HS, Dělnický dům

LISTOPAD
- Dne 4. 11. – Lampionový průvod, SRZŠ, ZŠ a MŠ
Viz V. Školy…

- Dne 27. 11. – Rozsvícení vánočního stromku
Viz IV. Obecní akce

- Dne 29. 11. – Turnaj ve stolním tenise, PZKO, Sportovní hala

PROSINEC
- Dne 1. 12. – Vánoční koncert, ZŠ a MŠ, Dělnický dům
Viz V. Školy…

- Dne 2. 12. – Svatá Barbora, KHD DF, Dělnický dům
Viz VI. Spolky…
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III. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Starostou obce Horní Suchá na volební období 2014 – 2018 byl zvolen
Ing. Jan Lipner, místostarostou obce pan Josef Žerdík. Dalšími členy Rady
obce Horní Suchá, která je pětičlenná, byli zvoleni: Ing. Martin Adamiec,
p. Evžen Faja a Ing. Marian Pilch.

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
16

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

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
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p. Waldemar Wala

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
18

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Finanční výbor
ve složení:
Předseda: Ing. Marian Weiser
Místopředseda: Mgr. Jan Zyder
Členové: p. Evžen Faja, Mgr. Tomáš Folwarczný, Ing. Tomáš Hekera,
Ing. Petr Chlebik,
pí Halina Žylová

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Kontrolní výbor
ve složení:
Předseda: MUDr. Nikol Stefaniszeková
Místopředseda: p. Bronislav Zyder
Členové: Ing. Martin Adamiec, Mgr. Eugenie Kaňová, p. Rostislav Krhovjak, Mgr. Karin Macková, p. Tomáš Rzyman

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro
národnostní menšiny ve složení:
Předseda: p. Jan Charvát
Místopředseda: JUDr. Evžen Kiedroń
Členové: p. Henryk Malysz, Ing. Danuta Chlup. Ing. Zdeněk Chlup

Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro životní
prostředí ve složení:
Předseda: Ing. Marian Pilch
Místopředseda: p. Václav Zyder
Členové: Mgr. Jarmila Brodová, Bc. Marek Buchta, René Loder, Ing. Dominik Niemiec,
Mgr. Renáta Rzymanová, Mgr. Ilona Zydrová
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Ze zasedání Rady obce Horní Suchá
Na zasedání Rady obce dne 13. 1. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vyhlašuje dotační program: Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2016, který bude zveřejněn na internetových stránkách obce Horní Suchá v sekci úřední deska.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 5.000,- Kč Markovi Kotačkovi, dar je za nejlepšího policistu
za r. 2015 PČR Horní Suchá
(Poznámka kronikářky: Rada obce Horní Suchá každoročně odměňuje nejlepšího policistu PČR)

Na zasedání Rady obce dne 25. 1. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Základní kynologické organizace č. 21 Horní Suchá, Firlovka o poskytnutí finanční podpory na rok
2016 ve výši 50.000,-Kč a schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč
Základní kynologické organizaci č. 21.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,-Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná
stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice.
- Rada obce Horní Suchá:doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 50.000,-Kč Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh pro zajištění
potřeb spojených s provozem nebo pořízení vybavení hasičské stanice Havířov v roce 2016.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši
40. 000,- Kč Slezské Diakonii Český Těšín pro zařízení SAREPTA Komorní
Lhotka, Hnojník, zastoupenou paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou,
PhDr. Poznámka kronikářky: Obec Horní Suchá poskytuje každoročně finanční dar těm organizacím, kde jsou umístěni občané Horní Suché.
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- Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá na rok
2016 ve výši 70. 000,- Kč pro Charitu Český Těšín, zastoupenou ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit poskytnutí finančního daru ve výši 110. 000,- Kč SLEZSKÉ HUMANITĚ,
o.p.s., Karviná – Nové Město, zastoupenou ředitelkou Gertrudou Remešovou.
Na zasedání Rady obce dne 11. 2. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Horní Suchá, Školní 450/2 ve výši 250.000,-Kč na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“a
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 v celkové výši
250.000,-Kč mezi poskytovatelem Obcí Horní Suchá a příjemcem dotace
Římskokatolickou farností Horní Suchá zastoupenou administrátorem farnosti Mgr. Miroslawem Piotrem Kazimierzem. Dotace je poskytnuta na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“.
- Rada obce Horní Suchá schválila přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace obcí Horní Suchá a poskytovatelem
dotace Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezského na projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
v Horní Suché“ ve výši 2.411.156,-Kč.		
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa) Davidovi
Šebestovi, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Místní skupiny Polského
kulturně-osvětového svazu v Horní Suché o návratnou finanční výpomoc
ve výši 150.000,-Kč na nákup nových židlí a stolů do Domu PZKO v Horní Suché a navrhuje zařadit částku 150.000,-Kč na návratnou finanční výpomoc
Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché na nákup nových židlí a stolů do Domu PZKO v Horní Suché do úpravy rozpočtu
č.2/2016/ZO po zjištění názorů obecního právníka a právníků SMOČRu.
21

- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 10.000,- Kč pro Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 2.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka, Ostrava – Hrabůvka.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí dotace na první pololetí roku 2016 z rozpočtu obce
ve výši 40.000,- Kč pro Spolek Tulipán, Frýdek - Místek, zastoupený místopředsedkyní Mgr. Pavlou Majzlíkovou a navrhuje zařadit do změny rozpočtu č. 2. částku 52.000,- Kč na poskytnutí dotace Spolku Tulipán.
- Rada obce Horní Suchá pozvala na své zasedání novou vedoucí pobočky
České pošty paní Ivanu Podzemnou a projednala následující:
 nevyhovující provozní doba
 doložení statistiky, vyhodnocení omezení provozu ze strany České pošty
 zřízení Bankomatu – bylo jednáno s pí Kurajskou již před zahájením
rekonstrukce pošty, bylo přislíbeno jednání v tomto směru, pí Kurajská do dnešního dne nesdělila obci výsledek jednání
 celkový pohled na poštu není lichotivý, současně je nabízeno spousty
jiných obchodních produktů (hračky, pojištění…) což způsobuje prodloužení čekací doby na poště
 zaměstnanci pošty nejsou hodnocení podle počtu transakcí
 bude možný výběr hotovosti i z jiných peněžních ústavů
 požadavek úpravy provozní doby pošty v Horní Suché
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí veškeré reakce a podněty občanů obce Horní Suchá zaslané na základě výzvy a týkající se úpravy provozu a úrovně poskytovaných služeb provozovny České pošty v Horní Suché
a rozhodla o předání podnětů občanů i samotné obce týkajících zhoršení
úrovně služeb České pošty díky zkrácení provozní doby pošty.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení o změně ceny povrchové vody pro rok 2016, zaslané dne 25. 1. 2016 dodavatelem OKD, Karviná. Cena povrchové vody pro rok 2016 činí: 11,89 Kč/m3 + DPH.
- Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a Václavem Zydrem, Horní Suchá. Předmětem smlouvy je vy22

hodnocení spotřeb energií v objektu čp. 468 (Hasičské zbrojnice) a jejich rozdělení dle činností JSDH a SDH za rok 2015. Dále pak pasportizace všech
spotřebičů v objektu s vyčíslením příkonu za účelem zjištění odběru energie
v klidovém stavu budovy a při zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky.
Odměna je stanovena ve výši 140 Kč /hod. a termín dokončení 18. 3. 2016.
Na zasedání Rady obce dne 25. 2. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá souhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Havířov, určil za osobu užívající
byt paní Fitzovou Nikolu trvale bytem Havířov - Město, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Triglav. Souhlas se vydává na dobu 3 měsíců, tj. od 1. 3. 2016 do 31. 5.2016 a nesouhlasí s tím, aby Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Havířov, určil za osobu
užívající byt pana Adamce Václava, Horní Těrlicko, který užívá za účelem
bydlení ubytovací zařízení Triglav.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu Hlavní inventarizační
komise ze dne 11. 2. 2016. Při inventarizaci majetku a závazků obce Horní
Suchá ke dni 31. 12. 2015 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh zadávací dokumentace pro
Koncesní řízení pro výběr provozovatele (koncesionáře) lokální distribuční sítě
elektrické energie v Průmyslové zóně František v Horní Suché, zaslané dne
22.2.2016 zpracovatelem koncesní dokumentace RPA Tender, s. r. o., Brno.
- Rada obce vzala na vědomí seznam dlužících firem za rok 2015 k 24. 2. 2016
za středisko PZF. Výše pohledávek za jednotlivými subjekty je uvedena v příloze.
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí žádost o udělení souhlasu k přijetí
věcného daru od organizace FUNDACJA „Oświata Polska za Granica“, se sídlem Kard. Wyszynskiego ve prospěch Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace,
a uděluje souhlas s přijetím věcného daru 936 ks knih, určených pro výuku v polském jazyce v souladu s ustanovením §37b) odstavce 1) zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a s uzavřením darovací smlouvy
ve prospěch Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Horní Suchá.
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- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na rok 2016 v celkové výši 15.000,-Kč mezi poskytovatelem obcí Horní
Suchá a příjemcem dotace Českým kynologickým svazem ZKO Havířov-Horní Suchá – 021, Firlovka zastoupeným předsedou výboru Jaromírem Lukášem. Dotace je poskytnuta na projekt „Překážky agility – ZKO Horní Suchá“.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Českého svazu včelařů, z.
s., ZO Horní
Suchá o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 21.000,Kč na projekt „Podpora činnosti včelařského spolku v Horní Suché“
a schválila poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 v celkové výši
10.000,-Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi poskytovatelem
obcí Horní Suchá a příjemcem dotace Českým svazem včelařů, z. s., ZO
Horní Suchá, Stonavská zastoupeným předsedou ZO Richardem Försterem. Dotace je poskytnuta na projekt „Podpora činnosti včelařského spolku v Horní Suché“.
Na zasedání Rady obce dne 7. 3. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování knihovnických
a informačních služeb v rámci regionálních funkcí na rok 2016 - poskytování 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 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná,
Centrum 2299 zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou a obcí
Horní Suchá. Součástí smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Výčet regionálních funkcí na rok 2016 a Příloha č. 2 – Specifikace prováděných prací pro
obsluhované knihovny RKK a schválila Smlouvu o dílo na rok 2016, uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná, Centrum 2299 zastoupenou
PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou a Obcí Horní Suchá. Součástí smlouvy
jsou přílohy: Příloha č. 1 - Výčet regionálních funkcí na rok 2016, Příloha
č. 2 – Specifikace prováděných prací pro obsluhované knihovny RKK a příloha č. 3 – Ceník poplatků za poskytování knihovnických a informačních
služeb Regionální knihovny Karviná.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce na rok 2016 pro Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z. s., Dolní
Těrlicko ve výši 5.000,-Kč na činnost spolku v roce 2016.
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- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání vedoucí MŠ pí Richterovou a projektantku Ing. Bělařovou a projednala následující záležitostí
týkající se rozšíření zahrady MŠ na ul. Stavební ve stylu „přírodní školky“:
 v uplynulých letech tento typ zahrad masivně dotován, rada si prohlídla
3 takovéto MŠ v Třinci a Albrechticích, starosta další 3 v Novém Jičíně.
Byla konstatována určitá šablonovitost provedení, jednotlivé prvky byly
bodovány, vše bylo podřízeno získání dotace, ať to bylo účelné, či nikoliv.
 letos tento dotační program vyhlášen prozatím není, ale i kdyby byl,
bylo konstatováno, že není účelné ani ekonomické se držet přesně jeho
zásad. Bylo dohodnuto, že se využijí jen jeho některé prvky, např. „tunely z proutí“, „skluzavka s tunelem“, „sjezd na laně“, „výukový altánek“, výsadby ovocných keřů a zeleniny atd.
 pí Richterové byl předán katalog hracích prvků v přírodním provedení, z kterého si může vybrat a předat projektantce
 dle vyjádření stavebního úřadu bude nutno např. u „výukového altánu“ vyřídit stavební povolení.
Rada obce schválila cenovou nabídku Ing. Hany Bělařové na zpracování
studie stavby „Přírodní zahrada u MŠ v Horní Suché“ za cenu 31.400,- Kč
(není plátcem DPH). Termín odevzdání studie je do 16. 5. 2016.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., Horní Suchá „o finanční pomoc“
s placením nájemného nebytových prostor v budově na ul. Těrlická.
Navrhuje zařadit částku 84.000,-Kč na poskytnutí dotace Sportovnímu
klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s. na placení nájemného
nebytových prostor v budově na ul. Těrlická čp. 1257 do úpravy rozpočtu.
- Rada obce schválila rozšíření záměru opravy chodníku na ul. Stonavské
v Horní Suché. Celková délka opravy chodníku bude cca 200 m a to od pozemku parc. č. 381 (bývalá Pizzerie) až po pozemek parc. č. 3144/7 (chodník podél pozemku parc. 402/3) s přerušením opravy u již opraveného
chodníku u RD čp. 522/22 (p. Bajger). Rozhodla také o zadání zpracování
projektové dokumentace v tomto rozsahu.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 10.000,-Kč pro Florbalový klub Horní Suchá, o. s., Dr. Glazera, Horní Suchá.

25

Na zasedání Rady obce dne 24. 3. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, zisk ve výši 201 733,95 Kč,
schvaluje převedení zisku hospodaření ve výši 201 733,95 Kč do rezervního
fondu Základní školy a mateřské školy, Horní Suchá, příspěvková organizace, schvaluje účetní závěrku za rok 2015 v souladu s vyhláškou o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek pro
Základní školu a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace.
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení
doručených nabídek pro zjednodušenou podlimitní zakázku zadávanou
dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, na „Dodávku tepelné energie a provozování plynových kotelen
obce Horní Suchá“. Uchazeči: AB Facility a.s., ERDING, a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s.
Rozhodla o vyloučení uchazeče ČEZ Energetické služby, s.r.o., ze zadávacího řízení pro veřejnou zjednodušenou podlimitní zakázku a schválila
na základě ustanovení zákona o veřejných zakázkách nejvhodnější nabídku na „Dodávku tepelné energie a provozování plynových kotelen obce
Horní Suchá“ předloženou firmou Veolia Energie ČR, a.s.
Nabídková cena je 1 042 331,28 Kč bez DPH za dodávku 2 978 GJ za rok.
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí vyúčtování výše prokazatelné ztráty
a přiměřeného zisku za rok 2015 na zajištění závazku veřejné služby MHD
na území obce Horní Suchá, které předložila společnost ČSAD Havířov a.s.,
bere na vědomí vyúčtování výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
za rok 2015 na zajištění autobusových linek zařazených do ostatní dopravní
obslužnosti na území obce Horní Suchá, které předložila společnost ČSAD
Karviná a.s. za rok 2015 a požaduje vrácení přeplatku v celkové výši 113 875,Kč za služby MHD v Horní Suché, zároveň souhlasí s úhradou nedoplatku
ve výši 9 705,- Kč za ostatní dopravní obslužnost na území obce Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 10.000,-Kč Nadaci LANDEK Ostrava.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 19.388,-Kč úspěšným žadatelům o dotaci ze „Společného programu na podporu výměny kotlů“ Blance a Pavlovi Richterovým, Horní Suchá.
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- Rada obce Horní Suché vzala na vědomí záznamy z jednání ze dne 9. 3.
2016 a 16. 3. 2016, kterého se účastnili zástupci obce Horní Suchá (Ing. Lipner, Ing. Bystroňová, Bc. Martiníková), p. Tomášková (RC Budulínek) a zástupce firmy zajišťující příjem dotací Asap Management CZ s.r.o. p. Vrána.
Jednání se týkala využití části objektu č. p. 20 pro další dětskou skupinu
RC Budulínek pro umístění dětí předškolního věku. Paní Tomášková vznesla požadavek na rozšíření kapacity rodinného centra pro dalších max. 12
dětí. Pan Vrána potvrdil, že 14. výzva IROP – infrastruktura pro předškolní
vzdělávání - SC 2. 4., je pro náš záměr vhodná. Rada obce rozhodla o zadání
požadavku na zpracování cenové nabídky projektantovi Ing. Petru Chlebikovi k úpravě a přepracování již odevzdaného projektu „Stavební úpravy
objektu čp. 20 v Horní Suché na zařízení pro děti předškolního věku.
- Rada obce schvaluje cenovou nabídku fa Ing. Libor Langr, Opava, na zpracování projektové dokumentace pro Územní řízení a Stavební povolení
a provádění stavby vč. inž. činnosti pro stavbu „Přístavba skladové haly
v PZF v Horní Suché, kterou se snižuje rozsah díla zpracování projektové dokumentace. Nová cena projektových prací v členění a rozsahu dle nabídky
zpracované dne 16. 3. 2016 je 309 000,- Kč bez DPH tj. 373 890,-Kč vč. DPH.
Původní cenová nabídka projektových prací byla schválená RO dne
29.10.2015, usn. č. 644 ve výši 377 520,-Kč bez DPH tj. 456 799,20 Kč vč. DPH.
- Rada obce schvaluje cenovou nabídku fa Ing. Tomáš PACOLA, Orlová- Lutyně, na zpracování projektové dokumentace pro Územní řízení a Stavební
povolení a provádění stavby vč. inž. činnosti pro stavbu „Chodník ul. Stonavská, od ul. K Sušance - chodník k ul. Pěší v Horní Suché“ Cena projektových prací v členění a rozsahu dle nabídky zpracované dne 18.3.2016
je 166 000,- Kč bez DPH tj. 200 860,- Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a VS projekt, s.r.o. Ostrava- Vítkovice, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Přechod pro chodce na ul. Těrlické naproti
nákupního centra v Horní Suché“ pro územní a stavební řízení a provádění
stavby vč. inženýrské činnosti geodetického zaměření a vyřízení územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Cena projektových prací je 45 000,- Kč
bez DPH tj. 54 450,-Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a VS projekt, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace
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pro stavbu „Komunikace ul. Lesní v Horní Suché - III etapa“ pro územní
a stavební řízení, pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti, geodetického zaměření a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Cena projektových prací je 120 000,-Kč bez DPH tj. 145 200,-Kč vč. DPH.
Na zasedání Rady obce dne 31. 3. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá přijala na svém zasedání p. Václava Zydra
a Ing. Martina Mikulu za účelem opětovného projednání zadávacích podmínek pro koncesní řízení na výběr distributora elektrické energie v Lokální distribuční soustavě (LDS) v PZF, viz bod č. 84 ze dne 25. 2. 2016)
a upravila hodnotící kritéria výše uvedené soutěže takto:
- 90% odměna z fakturovaných částek v procentech, přičemž minimální
odměna musí činit alespoň 4%
- 10% výše požadované spoluúčasti na odstraňování havárií a poruch
v procentech
a schválila koncesní dokumentaci pro výběr provozovatele (koncesionáře) lokální distribuční sítě elektrické energie v Průmyslové zóně František v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá projednala s právničkou obce JUDr. Kadlubcovou a referenty investic OÚ p. Sládečkovou, Ing. Bystroňovou a Ing. Bártou vzorovou Smlouvu o dílo (SOD), která bude uzavírána mezi obcí Horní
Suchá jako objednatelem a dodavateli staveb od 1. 4. 2016. Došlo k úpravě
smlouvy týkající se např. prodloužení části zádržného až do skončení záruční doby, rozdělení SOD do 20 bodů, upřesnění platby pří méněpracích
a předkládání dokladů o nakládání s odpady a schválila vzorovou SOD,
dle které budou od 1. 4. 2016 schvalovány a uzavírány veškeré SOD mezi
obcí Horní Suchá s cenou díla nad 5 mil. Kč včetně DPH. SOD, kde cena
díla bude nižší, budou obsahovat tyto úpravy:
 splatnost faktur 14 dnů od jejich doručení
 zádržné ve výši 5% z ceny díla nebude uplatňováno až do konce záruční doby, ale jen do vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
Pokud stavba jeho vydání nevyžaduje, bude zádržné uplatňováno jen
do převzetí stavby po odstranění všech vad a nedodělků.
- Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi nájemcem Markem Swaczynou,
a pronajímatelem obce Horní Suchá, touto dohodou je ukončena platnost
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Smlouvy o nájmu nemovitostí v Průmyslové zóně František v Horní Suché
ze dne 20. 3. 2006. Nájemní vztah bude ukončen dnem 31. 3. 2016.

Poznámka kronikářky: Toto je důsledek změny zákona a tímto byla uzavřena poslední
provozovna sběrných surovin v obci!!!

-Rada obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení platnosti Smlouvy
o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi nájemcem RN EXPRES, s. r. o., Horní Suchá, a pronajímatelem obcí Horní Suchá. Touto dohodou je ukončena
platnost Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 30. 4. 2015, kterou pronajímatel pronajímal nájemci nebytové prostory v II.NP západního křídla
správní budovy č. p. 1370/5 v Průmyslové zóně František v Horní Suché.
Nájemní vztah bude ukončen dnem 31. 3. 2016.
- Rada obce Horní Suchá schválila pronájem části pozemku parc. č. 1055/1 –
plocha „A“ o výměře cca 7 500 m2, uchazeči STŘECHY HÁJEK, s.r.o., Horní
Suchá. Cena pronájmu ročně činí 9,- Kč/m2/rok + DPH a schválila smlouvu
o nájmu pozemku uzavřenou mezi firmou STŘECHY HÁJEK, s.r.o, a Obcí
Horní Suchá, Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc.č.1055/1,
plocha „A“ o rozměrech cca 7 500 m2 v Průmyslové zóně František v Horní
Suché. Účelem nájmu je využívání předmětu nájmu ke skladování hotových
výrobků, skladování vstupního materiálu a v budoucnu výstavba nezatepleného skladu materiálu. Cena nájmu ročně činí 67 500,- Kč + DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadání studie na přestavbu hasičské
zbrojnice s těmito zásadními body:
 zbourání přístavby garáže a na jejím místě výstavby nové, dimenzované na současnou techniku
 nad touto novou garáži nástavba v místě stávající terasy, kterou se vytvoří zázemí a kancelář velitele výjezdové jednotky
 vybudování soc. zařízení nové WC, šatna, sprchy) v přízemí budovy,
vedle nově vzniklé garáže tak, aby jednotlivé místnosti provozně logicky navazovaly.
 výměna stávající střechy objektu.
Projektant studii může zpracovat ve dvou variantách, pokud na základě svých odborných znalostí a zkušeností nalezne lepší, inovativní řešení
a schválila cenovou nabídku na zpracování studie „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Horní Suché“, která bude podkladem k podání žádosti
o dotaci na výše uvedenou stavbu, zaslanou Danielem Boháčkem, Ostrava, za cenu 20 000,- Kč.
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Na zasedání Rady obce dne 7. 4. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila situaci a vedení trasy stavby „Chodník podél trati od ul. 6. srpna na ul. Těrlickou Horní Suché“ a smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu, které bude Obec Horní
Suchá uzavírat s vlastníky dotčených pozemků jako jejich souhlas se stavbou „Chodník podél trati od ul. 6. srpna na ul. Těrlickou v Horní Suché“.
Projektovou dokumentaci zpracovává firma UDI MORAVA s.r.o., Ostrava.
- Rada obce Horní Suchá projednala předloženou PD „Chodníky na hřbitově (stará parcela) v Horní Suché - IV. etapa“ s těmito připomínkami:
- Doplnění PD o opravu chodníku mezi zadním vchodem do obřadní síně
a chodníkem na severním okraji hřbitova
- Zesílená dlažba 80mm mezi bývalou márnicí a ul. Chalupnickou.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,- Kč Občanskému sdružení Fondu pro opuštěné a handicapované
děti, Mořkov.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace Místní skupině Polského kulturně - osvětového svazu v Horní Suché
ve výši 150.000,- Kč na projekt „ Obnova vybavení Domu PZKO v Horní
Suché“ spočívající v koupi stolů a židlí v roce 2016 a doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč na projekt „
Obnova vybavení Domu PZKO v Horní Suchá“ mezi poskytovatelem obcí
Horní Suchá a příjemcem Místní skupinou Polského kulturně-osvětového
svazu v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 84.000,-Kč Sportovnímu klubu vzpírání Oty Zaremby Horní
Suchá, z. s. na projekt „Úhrada nájemného nebytových prostor v budově
na ul. Těrlická čp. 1257 v Horní Suché“ v roce 2016 a schválit Smlouvu
o poskytnutí dotace ve výši 84.000,-Kč na projekt „Úhrada nájemného nebytových prostor v budově na ul. Těrlická čp. 1257 v Horní Suché „ mezi
poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem Sportovním klubem vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 2/2016/ZO, kterým se snižuje objem rozpočtu o 2,68 mil. Kč.
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- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce odvolat z funkce
člena finančního výboru Mgr. Tomáše Folwarczného a na jeho místo zvolit
pana Adama Wróbla.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku RPG Byty
s.r.o., a doplnění informací k cenové nabídce o koupi finského domku
v roce 2014, za který obec zaplatila i s pozemky celkem 950.000,-Kč a nedoporučila zastupitelstvu schválit odkup:
 Pozemku parc. č.1393 jehož součástí je budova čp. 705 a pozemku parc.
č.1394 vše v k. ú. Horní Suchá za cenu 1.100.000,-Kč
 Pozemku parc. č.1391 jehož součástí je budova čp. 698 a pozemku parc.
č. 1392 vše v k. ú. Horní Suchá za cenu 1.100.000,-Kč
 Pozemku parc. č.1243 jehož součástí je budova čp. 734 a pozemku parc.
č. 1244 vše v k. ú. Horní Suchá za cenu 1.300.000,-Kč
 Pozemku parc. č.1989 jehož součástí je budova čp. 741 a část pozemku
parc. č. 1990, která bude oddělena geometrickým plánem vše v k.ú. Horní
Suchá za cenu 1.050.000,-Kč do majetku obce od RPG Byty s.r.o., Ostrava.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí přednostní nabídku od RPG
Byty s.r.o., Ostrava na prodej pozemku parc. č. 1113 včetně budovy č.p.
890 na ul. Důlní a části pozemku parc. č. 1115/1 vše v k. ú. Horní Suchá
za celkovou prodejní cenu 3.850.000,- Kč a nedoporučuje zastupitelstvu
obce tuto nabídku přijmout.
- Rada obce Horní Suchá: vzala na vědomí žádost spolku Junák – český
skaut, středisko Karviná, z. s., Rychvald o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 150.000,-Kč na projekt „Rekonstrukce a vybavení prostor objektu klubovny na ul. Dělnická 123, Horní Suchá“ pro 10. skautský oddíl
„Fénix“ Horní Suchá, provedla prohlídku pronajímaných prostor v budově a navrhuje zařadit částku ve výši max. 70.000,-Kč dle bodu I. 2. (nájem, služby, energie) a I.6. (sportovní vybavení a stolní hry) položkového rozpočtu žádosti na projekt „Rekonstrukce a vybavení prostor objektu
klubovny na ul. Dělnická 123, Horní Suchá“ pro 10. skautský oddíl „Fénix“ Horní Suchá, pro spolek Junák – český skaut, středisko Karviná, z.s.,
Rychvald do úpravy rozpočtu č.2/2016/ZO.
-Rada obce Horní Suchá schvaluje návrh na rozdělení dotací - dotační program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá
na rok 2016 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj kulturní,
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sportovní, zájmové a umělecké činnosti občanů, společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 380.000,- Kč, viz
tabulka, a doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá ke schválení.
Žadatelé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

schváleno
v Kč

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z. s. (při MŠ s pol15.600,ským jazykem vyučovacím v Horní Suché)
Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suchá
16.000,Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Horní Su3.400,chá, reg. č. 803/2
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Oblastní
8.300,sdružení Karviná – Ostrava
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z. s. (při ZŠ s pol32.000,ským jazykem vyučovacím v Horní Suché)
Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Horní
71.500,Suché
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá
43.000,Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá, z. s.
59.900,Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s.
15.000,Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s.
60.000,Český kynologický svaz ZKO Havířov - Horní Suchá – 021
8.000,Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, č. 16
6.500,Horní Suchá
Spolek Tulipán
6.000,Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Horní Suchá
10.800,Vzájemné soužití o.p.s.
14.000,Junák – český skaut, středisko Evžena Cedivody, Karviná, z. s.
10.000,CELKEM
380.000,-

- Rada obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o dodávce tepelné energie
a o pachtu a provozování, platnou od 1. 7. 2016 na dobu neurčitou, uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a společností Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava pro 14 odběrných míst.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace Florbalovému klubu Horní Suchá o. s. ve výši 380.000,-Kč na projekt „FbK
Horní Suchá – sportovní činnost zejména dětí a mládeže“, a to na pronájem
sportovišť, náklady spojené s akcemi Florbalový kemp pro mládež, Prague games a další neligové turnaje – ubytování, strava, na pokrytí nákladů spojených
se zajištěním vedoucího trenéra, trenéra mládeže, trenéra kategorií a doporu32

čila schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 380.000,-Kč na projekt „FbK
Horní Suchá – sportovní činnost zejména dětí a mládeže“ mezi poskytovatelem
obcí Horní Suchá, a příjemcem, Florbalovým klubem Horní Suchá, o. s.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace
TJ Depos Horní Suchá, ve výši 900.000,-Kč na projekt „Sportovní činnost TJ
Depos Horní Suchá“, a to na provozní náklady a údržbu, ceny do soutěží,
sportovní materiál, spotřební materiál, energie, pronájmy sportovišť a zařízení, odměnu hospodáře, správce objektu, uklízečky, poplatky telefon, internet, poštovné, poplatky svazu, bankovní poplatky, revize a prohlídky, služby
dodavatelských firem, pojištění majetku, startovné, dopravu, cestovné, halové turnaje, úhrada rozhodčích, odměny trenérů mládeže, sportovní materiál
a soustředění mládežnických družstev a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 900.000,-Kč na projekt „Sportovní činnost TJ Depos Horní Suchá“
mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem TJ Depos Horní Suchá.
Na zasedání Rady obce dne 13. 4. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila cenové nabídky firmy VS projekt, s.r.o.
na následující projekční práce:
- „Propojení ul. Havířské s ul. 6 srpna, Horní Suchá“, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby vč. inženýrské činnosti, geodetického zaměření a rozpočtu
za cenu 66 000,- Kč bez DPH (79 860,00 Kč vč. DPH).
- „Chodník podél ul. 6. srpna – II. etapa (od hřbitova po sjezd na ul.
Finskou u č. p. 1059), Horní Suchá“, - zpracování studie v alternativách vč. stanovení rozpočtových nákladů za cenu 25 000,- Kč bez DPH
(30.250,00 Kč vč. DPH).
- „Nasvětlení místa pro přecházení u autobusových zastávek na silnici
II/475 – křižovatka ul. Dělnické a ul. Hořanské, Horní Suchá“, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby
vč. inženýrské činnosti a rozpočtu za cenu 30 000,- Kč bez DPH (36.
300,00 Kč vč. DPH).
- Rada obce Horní Suchá neschválila cenovou nabídku firmy VS projekt,
s.r.o, na projekční práce „Chodník podél ul. Těrlické v úseku křižovatky
s ul. 6. srpna – ul. Centrum“ -zpracování studie v rozsahu dokumentace pro
územní rozhodnutí za cenu 30.000,- Kč bez DPH, 36.300,00 Kč vč. DPH).
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- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatečnou informaci č. 1 ke koncesnímu řízení pro výběr provozovatele (koncesionáře) lokální distribuční sítě
elektrické energie v Průmyslové zóně František v Horní Suché, kde se mění
znění bodu 6.4. Technické kvalifikační předpoklady, koncesní dokumentace.
Na zasedání Rady obce dne 21. 4. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejně linkové dopravě uzavřené dle ust. §19c zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Horní Suchá s prokazatelnou
ztrátou pro období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 2 655 249,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a ČSAD Havířov a.s.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč pro
Babybox pro odložené děti – STATIM z. s., Praha 10 - Háje.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3.000,- Kč pro Handicap centrum Škola života Frýdek – Místek.
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí žádost o zrušení dotace na pobyt
dětí v zařízení zajišťujícím celodenní péči předloženou Rodinným centrum
Budulínek, z.s. a doporučuje zastupitelstvu obce vyhovět žádosti o částečné zrušení poskytování veřejné podpory z rozpočtu obce Horní Suchá
od 1.5.2016, pro Rodinné centrum Budulínek, z.s. dle uzavřené smlouvy
o zajištění celodenního pobytu dětí v zařízení zajišťujícím celodenní péči.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku firmy IGEA s.r.o. na výkon technické pomoci při změně užívání části stavby dešťové kanalizace (jihozápadní sběrač) v lokalitě Průmyslové zóny František za hodinovou sazbu
700,00 Kč/h bez DPH plus náklady na dopravu 7,- Kč/km bez DPH. Výsledkem by mělo být podání žádosti o změnu dešťové kanalizace na kanalizaci
jednotnou, vzhledem k termínu dokončení díla v prosinci 2017 RO rozhodla
o nutnosti oslovit jinou firmu, která bude schopna práce ukončit v roce 2016.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a Ing. Romanem Sabelou, Karviná Mizerov, na projekční
práce a inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce budovy č. p. 227
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na ul. Sportovní v Horní Suché na Obecní úřad - přístavba výtahu“ včetně
zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení za cenu 55 000,- Kč
bez DPH (66 550,- Kč vč. DPH).
Poznámka kronikářky: Jedná se o budovu budoucí radnice.

Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Horní Suchá a Ing. Romanem Sabelou, Karviná Mizerov, na projekční práce „Rekonstrukce budovy
č. p. 227 na ul. Sportovní v Horní Suché na Obecní úřad – aktualizace realizační dokumentace “ za cenu 95 000,- Kč bez DPH (114 950,- Kč vč. DPH).
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
ve výši 20.000,- Kč úspěšným žadatelům o dotaci ze „Společného programu
na podporu výměny kotlů“ Jaroslavovi a Jaroslavě Wróblovým, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh na změnu hodin pro veřejnost
na pobočce ČP v Horní Suché, ve dnech pondělí a středa bude pošta otevřena:
9,00 – 11,00 a 14,00 – 18,00 a pokládá jej za přínosný pro občany H. Suché.
Poznámka kronikářky: Po dlouhých jednáních ČP ustoupila požadavkům obce.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky, která
byla zadávaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Oprava MK Souběžná v Horní
Suché a Oprava MK Zastavěná v Horní Suché“
Nabídky předložili:
 JUBAR spol. s r.o., Stonava za cenu 4 070 927,90 Kč bez DPH,
4 925 822,80 Kč vč. DPH
 JANKOSTAV s.r.o., Ostrava Kunčice, za cenu 4 221 532,82 Kč bez DPH,
5 108 054,71 Kč vč. DPH
 STRABAG a.s., Orlová- Město, za cenu 4 088 698,61 Kč bez DPH,
4 947 325,32 Kč vč. DPH
 STASPO spol. s r.o., Ostrava – Radvance, za cenu 3 926 305,20 Kč bez
DPH 4 750 829,40 Kč vč. DPH
 Tadeáš Koch – farma Stonava, za cenu 4 382 576,54 Kč bez DPH,
5 302 917,61 Kč vč. DPH
Rozpočtová cena je 3. 998 992,-. Kč bez DPH.
a schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá, a společností -STASPO spol. s r.o., Ostrava – Radvanice, na provedení stavebně
montážních prací pro veřejnou zakázku „Oprava MK Souběžná v Horní
Suché a Oprava MK Zastavěná v Horní Suché““. Cena stavebně montážních prací je 3.926.305,20 Kč bez DPH.
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- Radě obce byla předložena variantní řešení ve stupni zadání PD – „Studie“ – pro stavbu „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Horní Suché“. Rada
obce Horní Suchá rozhodla, že podkladem pro zadání projektové dokumentace bude varianta č. 2 – vybudování nástavby nad celým půdorysem
objektu Hasičské zbrojnice.
- Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 3.000,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Prameny, Karviná, p. o. u příležitosti pořádání
10. ročníku pěvecké soutěže mladých zpěváků „Karvinský talent 2016“.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce: Tomáši Rzymanovi, Horní Suchá, ve výši 7.000,-Kč
a Vojtěchu Stefanovi, Horní Suchá, ve výši 7.000,-Kč.
Poznámka kronikářky: Jedná se o částečné krytí nákladů na pořízení řidičského oprávnění pro členy výjezdové skupiny SDH.

- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy Projekce Guňka
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace stavby „Přístavba střediska výuky praktických předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá“ v následujícím členění:
 Dokumentace pro územní řízení
50.500,- Kč
 Inženýrská činnost pro DÚR
8.000,- Kč
 Dokumentace pro stavební povolení
68.500,- Kč
 Inženýrská činnost pro DPS
12.000,- Kč
 Realizační dokumentace
93.500,- Kč
 Položkový rozpočet, výkaz výměr
15.000,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Celková cena díla je 247.500,- Kč bez DPH,
tj. 299.475,- Kč vč. DPH. Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá, a Projekce Guňka s.r.o., Šenov, na zpracování projektové dokumentace stavby dle bodu a) tohoto usnesení stavby „Přístavba střediska
výuky praktických předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá“. Celková cena
díla je 247.500,- Kč bez DPH, tj. 299.475,- Kč vč. DPH.
Na zasedání Rady obce dne 3. 5. 2016 byly projednány zejména tyto body:
-Rada obce schválila pronájem části pozemku parc. č.1055/1 označeného jako
plocha „B“ o výměře cca 6 300 m2 a plocha „M“ o výměře cca 17 720 m2 v Průmyslové zóně František v Horní Suché uchazeči HE3DA Technologies , s.r.o.
za nabízenou cenu ročního nájmu ve výši 10,- Kč/m2/ rok + DPH a smlouvu
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o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi firmou HE3DA Technologies, s.r.o. a obcí
Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1055/1,
označeného jako plocha „B“ o výměře cca 6 300 m2 a plocha „M“ o výměře cca
17.720 m2 v Průmyslové zóně František v Horní Suché. Účelem nájmu je využívání předmětu nájmu k výstavbě výrobní haly a pomocné haly pro výrobu
nano materiálu pro li - ion baterie. Cena nájmu ročně činí 240.200,-Kč + DPH.
Poznámka kronikářky: Jedná se o výrobu baterií.

- Rada obce Horní Suchá: vzala na vědomí informace o financování vybraných druhů služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v letech
2017-2019 a rozhodla o možnosti participace obce Horní Suchá v individuálním projektu Moravskoslezského kraje " Podpora služeb sociální prevence 2" v letech 2017-2019.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit nákup 3 letých dluhopisů 1,25% CZK Dluhopis Oberbank AG 201610. 3.2019, ISIN AT000B126578, v celkovém objemu 2 mil. Kč.
- Rada obce Horní Suchá schválila (dle cenové nabídky schválené usn. RO č.
211/13.4.2016) Smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Horní Suchá a Ing. Miroslavem Skupníkem, Ostrava – Vítkovice na projekční práce a inženýrskou činnost pro stavby:
- „Propojení ul. Havířské s ul. 6 Srpna, Horní Suchá“ včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení za cenu 66.000,Kč bez DPH (79.860,- Kč vč. DPH)
- „Chodník podél ul. 6. srpna – II. Etapa (od hřbitova po sjezd na ul.
Finskou u č. p. 1059), Horní Suchá“ za cenu 25.000,- Kč bez DPH
(30.250,- Kč vč. DPH), PD ve stupni studie.
- „Nasvětlení místa pro přecházení u autobusových zastávek na silnici II/475 – křižovatka ul. Dělnické a ul. Hořanské, Horní Suchá“ včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
za cenu 30.000,- Kč bez DPH (36.300,- Kč vč. DPH).
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a společností Asental Land, s.r.o. pro stavbu „Kanalizace ul. Hluboká - Kuncovka,
včetně kanalizačních přípojek, Horní Suchá“. Touto smlouvou bylo dohodnuto, že služebnost je sjednaná na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu
a to 250 Kč/m2 + DPH dle skutečné výměry a umístění šachtice 3 000,-Kč/ks
+ DPH.
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Na zasedání Rady obce dne 19. 5. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výsledky „Vyhodnocení spotřeby
energie v budově č. p. 468 „ Požární zbrojnice”, kterou užívá na základě
smlouvy o výpůjčce SDH Horní Suchá, provedeného p. Václavem Zydrem
v březnu 2016, které na základě pasportizace elektrospotřebičů potvrdilo
konstantní spotřebu el. energie 6,31 kWh/den. Toto lze považovat za spotřebu el. energie nutnou pro zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky
SDH. Dále byl proveden rozbor spotřeby plynu pro vytápění tohoto objektu
a rozhodla na základě předložené zprávy o rozdělení nákladů na energie
mezi výjezdovou jednotku SDH a SDH, pro další účtovací období takto:
- SDH 6,5% pro zemní plyn (teplo)
- SDH 25% pro elektrickou energii, zbytek hradí obec Horní Suchá.
Náklady na spotřebu vody nebyly předmětem tohoto Vyhodnocení a nadále budou hrazeny v plné výši z rozpočtu obce Horní Suché. Poměry rozdělení nákladů můžou být upraveny při podstatné změně ve spotřebách
energií, návrhem předloženým kteroukoliv ze smluvních stran. Musí však
být dodržena, při předložení nového vyhodnocení spotřeb energií, stejná
metodika, jako použil p. Václav Zyder. Rozhodla o pozvání starostky SDH
p. Lucie Zsibritové na příští jednání Rady obce k projednání a dořešení
rozdělení nákladů na energie pro další účtovací období.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,Kč z rozpočtu obce Kroužku krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá, 735 35 Horní Suchá u příležitosti oslav 95. jeho výročí založení.
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 7. 3. 2016 na projekt
„Rekonstrukce sociálního zařízení pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“
mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem, Římskokatolickou
farností Horní Suchá. Doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí
dotace Římskokatolické farnosti Horní Suchá, na „Rekonstrukce sociálního zařízení pro Kostel sv. Josefa v Horní Suché“ za podmínky otevření WC
při konání veřejných akcí v obci. Doporučila zastupitelstvu obce schválit
Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“ mezi poskytovatelem obcí Horní
Suchá a příjemcem Řimskokatolickou farností Horní Suchá.
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- Rada Obce Horní Suchá bere na vědomí Protokol č. VSK/2016/1/HS o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2015 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Horní Suchá, příspěvková organizace, vypracovaný externím kontrolorem Ing. Jiřím Turoněm a ukládá řediteli školy projednat doporučení uvedené v protokolu do 30. 6. 2016 a podat o výsledku písemnou informaci.
- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 11 ke Smlouvě o svozu komunálních odpadů uzavřené dne 8. 1. 1997 k zajištění sběru a odvozu
kovových opadů kategorie číslo 15 01 04 (kovové obaly) a 20 01 40 (kovy)
ve sběrném dvoře a způsob úhrady za tento odpad pro obec Horní Suchá
(měsíční fakturaci) uzavřený mezi obcí Horní Suchá a firmou Depos Horní Suchá, a.s.
- Rada obce Horní Suchá na základě žádosti firmy PROJEKT – Ing. Libor
Langr, ze dne 10. 5. 2016 o souhlas s napojením na centrální zásobování teplem a dešťovou kanalizaci pro stavbu „Přístavba skladové haly na pozemku
parc. č. 1055/1 v areálu PZ František v Horní Suché“, vydala toto vyjádření:
Obec Horní Suchá souhlasí:
- s napojením na stávající rozvody tepla v objektu výrobní haly č.
p. 1395 (haly InnovaPlast, s.r.o.)
- s napojením na dešťovou kanalizaci DN400 ústící do vodní plochy „Nebesák“, která je v majetku obce.
Obec Horní Suchá sděluje, že v místě stavby nebo v její bezprostřední blízkosti se nacházejí tyto inženýrské sítě v majetku obce:
- kanalizace splašková a dešťová
- elektrické vedení VN a NN
- vodovodní potrubí
- plynovod
vše znázorněno v Příloze č. 1.
Souhlas ve výše uvedených bodech je vztažen na projektovou
dokumentaci:„Přístavba skladové haly na pozemku parc. č. 1055/1 v areálu
PZ František v Horní Suché“, druh dokumentace: DUR, zodpovědný projektant: ing. Libor Langr, datum: duben 2016, zakázka číslo: LP-570.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 3/2016/RO, kterým se zvyšuje objem rozpočtu o 1,13 mil. Kč.
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- Rada Obce Horní Suchá schválila zadávací podmínky pro zadání veřejné
zakázky, která bude zadávaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných
zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Cyklistická
stezka v úseku ul. Centrum – areál TJ ul. Dělnická, k. ú. Horní Suchá“
a to v následujícím členění:
-zadávací dokumentace
-výzva k podání nabídky
-SOD - Obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Seznam firem pro veřejnou zakázku
-JANKOSTAV s. r. o., Ostrava
-STASPO spol. s. r. o., Ostrava
-VAPES CE s.r.o. Horní Suchá
-TURČINA s.r.o., Prostřední Suchá
-DK -PLANT – zahradnické služby s.r.o., Albrechtice
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací podmínky pro zadání veřejné
zakázky, která bude zadávaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných
zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro dodavku a montáž:
„Osvětlení Sportovní hala u ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché“ a to
v následujícím členění:
- zadávací dokumentace
- výzva k podání nabídky
- SOD- Obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Seznam firem pro veřejnou zakázku
- EMPESORT s. r. o., Valašské Meziříčí
- Dušan Slonka, Horní Suchá, IČ 74764721
- DUKAN spol. s r. o., Havířov
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o provozování vodního díla
za úplatu uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá, SO 07 Kanalizace Kouty II(sběrač
AXII), SO 09 ČOV s čerpací stanici“. Smlouva o provozování bude uzavřena na dobu určitou a to do 31. 12. 2016 a paušální měsíční odměna bude
činit 14. 000,- Kč bez DPH tj. 16 940,- Kč vč. DPH.
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Na zasedání Rady obce dne 2. 6. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce ukládá zástupci obce Horní Suchá na valné hromadě společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konané dne 2. 6. 2016 hlasovat v bodě
„Volba členů představenstva“ pro zvolení těchto členů představenstva výše
uvedené společnosti:
- Bc. Martin Polášek
- Ing. Jan Lipka
a zástupci obce Horní Suchá v představenstvu společnosti Depos Horní
Suchá, a.s. navrhnout změnu stanov této společnosti ve smyslu rozšíření
počtu členů jejího představenstva tak, aby jeho členem mohl být také zástupce akcionáře AWT Rekultivace, a. s..
- Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 52 000,- Kč na druhé pololetí
roku 2016 pro Spolek Tulipán, Frýdek - Místek, zastoupený místopředsedkyní Mgr. Pavlou Majzlíkovou, na projekt „Poradna Spolku Tulipán“.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky o veřejných zakázkách pro dodávku a montáž „Osvětlení Sportovní haly u ZŠ
české na ul. Těrlické v Horní Suché“.
Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a EMPESORT
s.r.o. na provedení dodávky a montážních prací pro akci „Osvětlení Sportovní haly u ZŠ české na ul. Těrlické v Horní Suché“. Cena dodávky a montážních prací je 715 732,00 Kč bez DPH, 866 036,00 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,-Kč spolku Junák-český skaut, středisko Evžena Cedivody
Karviná, z. s., na úhradu nákladů na nájem, služby, energie, sportovní vybavení a stolní hry v rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení prostor objektu
klubovny na ul. Dělnická 123, Horní Suchá“ a Smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 70.000,-Kč na nájem, služby, energie, sportovní vybavení a stolní hry
v rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení prostor objektu klubovny na ul.
Dělnická, Horní Suchá“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá, a příjemcem, Junák-český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa) Ivetě Mokryšové, Horní Suchá.
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- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební
práce „Chodníky na hřbitově (stará parcela) v Horní Suché - IV. etapa“:
Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny díla.
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o realizaci stavebních úprav budoucích
kanceláří stavebního úřadu a investic v 2. NP v budově č. p. 227 v Horní
Suché dle PD „Rekonstrukce budovy č. p. 227/4 na ul. Sportovní v Horní
Suché na obecní úřad”. Tyto budou dočasně užívány účetními.
Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí připomínky Blanky Richterové,
vedoucí mateřské školy, ke studii „Přírodní zahrada u MŠ v Horní Suché
– devatero řemesel“ a rozhodla pozvat na následující zasedání vedoucí MŠ
k projednání navrhovaných úprav studie.
Na zasedání Rady obce dne 13. 6. 2016 byly projednány zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schválila od 1. 7. 2016 rozšíření služby SENIOR
TAXI o další cílovou stanici Havířov - Město, Národní třída 581/12, sídlo lékařů a Dodatek č. 8 mezi objednatelem obcí Horní Suchou a poskytovatelem KA-RA HOROS, s.r.o. Rozšíření stanoviště pro přepravu osob
od 1.7.2016 o Havířov - Město, Národní třída 581/12.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky, která
byla zadávaná podle § 12 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách jako
veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Cyklistická stezka v úseku
ul. Centrum – areál TJ ul. Dělnická, k.ú. Horní Suchá“
Nabídky předložili:
-VAPES CE s.r.o., za cenu 4 449 193,60 Kč bez DPH,
5 444 024,26 Kč vč. DPH
-JANKOSTAV s.r.o., za cenu 4 429 024,95 Kč bez DPH,
5 359.120,19 Kč vč. DPH
-TURČINA s.r.o., za cenu 5 302 311,46 Kč bez DPH,
6 415 796,87 Kč vč. DPH
-STASPO spol. s r.o., za cenu 5 210 117,44 Kč bez DPH
6 304 242,10 Kč vč. DPH
-DK-PLANT zahradnické služby s.r.o., za cenu
4 665 670,- Kč bez DPH, 5 645 461,- Kč vč. DPH
Rozpočtová cena je 4 643 597,05 Kč bez DPH
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Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a společností
JANKOSTAV s.r.o., na základě plné moci ze dne 9. 7. 2014 na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku „Cyklistická stezka v úseku
ul. Centrum – areál TJ ul. Dělnická, k. ú. Horní Suchá“. Cena stavebně
montážních prací je 4 429 024,95 Kč bez DPH, 5 359.120,19 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,-Kč z rozpočtu obce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor
dobrovolných hasičů Horní Suchá pro výjezdovou jednotku JPO III. Poznámka kronikářky: Dotace se poskytuje na soutěž v hasičských disciplínách „Hornosušská věž“.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání předsedkyni spolku Pastelka HS z.s., Vladimíru Heinzovou, která představila svůj záměr na organizaci příměstského tábora. V současné době mají přihlášeno na tento
tábor 27 dětí a jejich hlavním programem budou výlety do Beskyd a blízkého okolí.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost spolku Pastelka HS z. s.
o poskytnutí dotace na celoroční realizaci kroužků a táboru v celkové výši
30 000 Kč.
Schválila poskytnutí dotace v celkové výši 10 000,-Kč spolku Pastelka HS,
z.s., Horní Suchá, na projekt „Celoroční realizace kroužků a táborů“ pro položky: materiál 2 000,-Kč a dopravu, ubytování a vstupné ve výši 8 000,- Kč.
Schválila smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000,-Kč na projekt „Celoroční realizace kroužků a táborů“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá
a příjemcem, Pastelka HS, z.s., Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání vedoucí mateřské školky p. Blanku Richterovou k projednání studie „Přírodní zahrada u MŠ
v Horní Suché – devatero řemesel“, schválila připomínky ke zpracované
studii a rozhodla o nutnosti doplnění předložené cenové nabídky ze dne
2.11.2015 na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh na úpravu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku, podaný dne 7. 6. 2016 Mgr. Janem Zydrem a rozhodla o předložení tohoto návrhu k posouzení zastupitelstvu obce.
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- Rada obce Horní Suchá ruší své usnesení č. 706 ze dne 26. 11. 2015 týkající se Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Svazkem měst a obcí okresu
Karviná (dále jen SMOOK) a obcemi, po jejichž katastru vede cyklotrasa
vybudovaná SMOOKem.
Na zasedání Rady obce dne 30. 6. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,-Kč za 80 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž) Petru Krajčovi,
Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá chválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí
Horní Suchá a společností fa STRABAG a.s. na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku „Oprava MK Soustředěná v Horní Suché“.
Cena víceprací celkem je 86 977,30 Kč bez DPH, 105 242,50 Kč vč. DPH.
Jedná se o tyto stavební práce:
- provedení sanace pláně tl. 30 cm, šířka 60 cm, délka 187 m v trase stávajícího plynovodu za cenu 63 115,20 Kč bez DPH (schváleno 3. 5.2016
usn. č. 268.)
- provedení nové uliční vpusti a napojení na stávající šachtu dešťové kanalizace za cenu 17 123,60 Kč bez DPH (schváleno 2. 6. 2016 usn. č. 336)
- provedení nové uliční vpusti včetně napojení na stávající dešťovou kanalizaci u č. p. 1150 za cenu 6.738,50 Kč bez DPH (schváleno 2. 6. 2016
usn. č. 336)
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy PROJEKT 2010
na projekční práce „ Změna užívání dešťové kanalizace, JZ sběrač, Horní
Suchá“. Cenová nabídka je ve výši 182.000,00 Kč bez DPH (220.220,00 Kč
vč. DPH). Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a firmou PROJEKT 2010 na projekčních pracích pro stavbu „Změna užívání
dešťové kanalizace, JZ sběrač, Horní Suchá“ za cenu 182.000,00 Kč bez
DPH (220.220,00 Kč vč. DPH). Nutno předat dodavateli díla geodetické zaměření kanalizace a provést kamerový průzkum její zatrubněné části.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Hany Bělařové
na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Přírodní
zahrada u MŠ v Horní Suché“ v rozsahu:
- Projektová dokumentace pro provedení stavby - 63.000,- Kč
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- Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu – 10.000,- Kč
a smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a Ing. Hanou Bělařovou na projektové dokumentace pro provedení stavby dle tohoto usnesení
stavby „Přírodní zahrada u MŠ v Horní Suché“. Cena díla je 73.000,- Kč
(zhotovitel není plátce DPH).
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši
20.000,- Kč pro BESKYD DZR., o.p.s.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 3 000,- Kč pro Fond ohrožených dětí, provoz Klokánek, Praha 1.
- Rada obce Horní Suchá projevila zájem o výsledek dlouhodobého zkoumání
čistoty ovzduší získaný z projektu Společná česko-polská měření přeshraničního
přenosu znečišťujících látek v ovzduší (AIR BORDER), prováděné VŠB Ostrava.
Poznámka kronikářky: Karvinsko má v ČR dlouhodobě nejvíce znečištěné ovzduší!!!

-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o dotaci ve výši 1 374 200,-Kč
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Řídícího orgánu Operačního programu Věda Výzkum Vzdělávání pro Základní školu a mateřskou školu
Horní Suchá, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 37b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a rozhodla o nutnosti zjištění
podrobností o účelu požadované dotace, udržitelnosti projektu a pod.
Na zasedání Rady obce dne 14. 7. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění
zvláštní linkové dopravy na území obce Horní Suchá mezi obcí Horní
a společností Ján Kypús – Bus s.r.o. Předmětem dodatku je změna trasy
zvláštní linkové dopravy – doprava dětí do škol a ze škol.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,-Kč za 80 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž) Renému Sojkovi, Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Harmonogram výzev operačních
programů EU a vyjádření příslušné referentky k těmto výzvám. Po projedná45

ní s investičními referenty vzešly návrhy na možné spolufinancování obecních
akcí - vybudování školních dílen a zahrada u MŠ Stavební z IROP. Dále by
obec mohla využít program na podporu „Regenerace a podnikatelské využití
brownfieldů“, jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání projektanta Ing. Guňku, projednala PD na přístavbu dílen u ZŠ na ul. Těrlická 969/24 a schválila jako konečnou variantu č. 3 v této podobě:
- Cvičná kuchyňka nebude realizována, výuka bude probíhat v ZŠ s PJV
- Nové WC a učebna vč. skladu budou umístěny u jižní stěny stávající
tělocvičny
- Prostory pro Sdružení rodičů ZŠ a MŠ, nářaďovna pro výuku, sklad pro
školníka a nářaďovna pro tělocvičnu budou umístěny u západní stěny
tělocvičny. Tyto prostory musí mít minimálně stejnou výměru jako ty
dosavadní, oproti původní variantě tedy musí být zvětšeny, tzn. přiléhat k budově tělocvičny po celé její délce a rozšířeny západním směrem.
- Rada obce Horní Suchá na svém zasedání dne 30. 6. 2016 projednala
PD pro stavbu „Oprava MK Školní v Horní Suché“ a rozhodla o rozšíření
rozsahu projekčních prací. Na základě tohoto rozhodnutí o rozšíření předmětu díla schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2016 uzavřené mezi obcí Horní Suchá a fa VS projekt, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Oprava MK Školní v Horní Suché“. Tímto
dodatkem se rozšiřuje předmět díla o tyto projekční práce:
- Úprava sjezdu k RD č. p. 150/1.
- Zpevněné plochy podél budov č. p. 1286 a č. p. 227 (provedení zámková dlažba).
a prodlužují se termíny předání projektové dokumentace takto:
- Odevzdání dokumentace pro Stavební povolení: do 30. 7. 2016.
- Projednání dokumentace a podání návrhu na zahájení stavebního řízení: do 30. 8. 2016.
- Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. VV a položkových rozpočtů pro zadání VZ: do 15. 9. 2016.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.
6. 2016 uzavřený mezi obcí Horní Suchá a firmou Hornosušská stavební
s.r.o., ke stavbě „Rekonstrukce stropu v budově č. p. 227 v Horní Suché“.
Tímto dodatkem se prodlužuje termín ukončení díla z 15. 7. 2016 na 15. 8.
2016 a to z důvodu dlouhých dodacích lhůt materiálu.
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Na zasedání Rady obce dne 28. 7. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání p. Emila Brzosku, který
přednesl svůj požadavek na řešení situace kolem působiště sportovního
klubu vzpírání. Současný pronajímatel budovy, kde dnes vzpěrači trénují,
chce pronájem ukončit ve druhé polovině roku 2017 a tudíž je potřeba najít
nové vhodné prostory. Byla představena studie nové budovy speciálně určená pro tento sportovní klub. Bylo vytipováno několik možných variant
umístění nové budovy jako např. areál TJ Depos (připojením ke stávající
budově směrem k tribuně, nebo na místě plechových přístřešků v blízkosti
tenisových kurtů), další lokalita by mohla být v centru obce na ploše před
bývalým kulturním domem, další variantou je umístění stavby na pozemku firmy Vapes CE vedle nově budované sportovní haly. Nutno vytipovat
další vhodné lokality a zpracovat vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých lokalit a cenovou rozvahu stavby. Nutno s touto situaci seznámit ZO
v předstihu před zasedáním ZO s žádostí o podání vlastních námětů s řešením této situace (lokalita, budova a jiné).
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace pro TJ Depos Horní Suchá z. s., ve výši 154.450,- Kč na projekt „Sportovní činnost - zvýšené náklady na účast mládežnických družstev v soutěžích Moravskoslezského krajského fotbalového svazu – podzim
2016“ a doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 154.450,-Kč na projekt „Sportovní činnost - zvýšené náklady
na účast mládežnických družstev v soutěžích Moravskoslezského krajského
fotbalového svazu – podzim 2016“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá
a příjemcem, TJ Depos Horní Suchá z. s..Ukládá zařadit do návrhu změny
rozpočtu obce pro rok 2016 částku 154 450,- Kč jako dotaci pro TJ Depos.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí významné změny v poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, který byl vyhlášen
18. 12. 2015. Na tento program budou poskytovány i finanční prostředky
z EU, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, kdy dotace jsou
poskytovány až do výše 85% ze způsobilých výdajů ve výši 150 000,- Kč
a rozhodla, že od této výzvy bude obec Horní Suchá poskytovat občanům
obce příspěvek na výměnu kotle na pevná paliva paušální částkou ve výši
10.000,-Kč.
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Na zasedání Rady obce dne 10. 8. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 350.000,-Kč na projekt „Pořízení minibusu pro
Florbalový klub Horní Suchá, o. s.“ mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem, Florbalovým klubem Horní Suchá, o. s..
- Rada obce Horní Suchá schvaluje v rámci akce „Mezinárodní velká cena
Horní Suché“ bezplatné užívání sportovní haly ve dnech 10. až 13. 11.
2016 pro sportovní klub vzpírání OZ Horní Suchá.
- Rada obce vzala na vědomí seznam pohledávek firem k 30. 6. 2016
za středisko PZF. Aktualizovaná částka pohledávek k datu 8. 8. 2016 činí
192 728,35 Kč.
Na zasedání Rady obce dne 1. 9. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,-Kč za 80 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž III. třídy) Pavlíně Bidlové, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Projekt
2010 na vypracování projektové dokumentace „Oddělení dešťových vod
z Obecního úřadu v Horní Suché“ a schválila smlouvu o dílo s firmou
Projekt 2010 na vypracování projektové dokumentace „Oddělení dešťových vod z Obecního úřadu v Horní Suché“ v rozsahu pro územní souhlas a pro provádění stavby vč. zajištění inženýrské činnosti. Cena díla je
70.000,00 Kč bez DPH (84.7000,00 Kč vč. DPH)
- Rada obce Horní Suchá požaduje zařadit do plánu velkých oprav a investičních akcí odvodnění ul. Chalupnická, plynovod podél ulice Na Františku a vodovod z ul. Centrum směrem k areálu bývalé OKD Dopravy.
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Na zasedání Rady obce dne 8. 9. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce ukládá zástupci obce Horní Suchá na valné hromadě společnosti KIC Odpady, a.s., Ostrava – Mariánské Hory, hlasovat per rollam
pro:
- odvolání zástupce statutárního města Havířova Bc. Ivana Bureše
z funkce člena dozorčí rady Společnosti
- zvolení zástupce za statutární město Havířov do funkce člena dozorčí
rady Společnosti Ing. Karla Šlachty
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti pro
Ing. Karla Šlachtu.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy Geoengineering
spol. s r.o., Ostrava, ze dne 25. 8. 2016 na projekční práce a inženýrskou činnost pro akci „Studie proveditelnosti výstavby suchých poldrů v Horní Suché“
za cenu 168.000,-Kč bez DPH (203.280,-Kč vč. DPH), na projekční práce a inženýrskou činnost pro akci „Studie proveditelnosti výstavby suchých poldrů
v Horní Suché“ za cenu 168.000,-Kč bez DPH (203.280,-Kč vč. DPH). Jedná
se o 5 budoucích poldrů na ul. Lesní, Průjezdní, Na Koutech a Hornosušské.
- Rada obce Horní Suchá provedla prohlídku hřbitova v Horní Suché
ve věci probíhající stavby chodníků na „Staré parcele“ a ukládá referentu
investic porovnat jejich šířku s projektovou dokumentací a předložit radě
obce výsledek této kontroly.
Na zasedání Rady obce dne 21. 9. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o podání žádosti na spolufinancování
nákupu 300 ks komposterů pro občany Horní Suché. Nutno radě obce
předložit ke schválení návrh smlouvy se zpracovatelem žádosti.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost poskytovatele sociálních služeb Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Nový Jičín
o vyjádření potřebnosti sociálních služeb - Poradna pro pečující a pozůstalé
a Terénní odlehčovací služba na území obce Horní Suchá a schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši 5000,- Kč na provoz
a náklady spojené s fungováním mobilního hospice, který provozuje organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Nový Jičín.
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- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku fa VS projekt, s.r.o.
Ostrava- Vítkovice, na zpracování projektové dokumentace pro územní, stavební řízení a provádění stavby vč. inženýrské činnosti a vyřízení
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: „Komunikace ul.
Hluboká vč. odvodnění, k. ú. Horní Suchá“. Cena projektových prací je
120 000,00 Kč bez DPH tj. 145 200,00 Kč vč. DPH
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací a méně prací
fa STASPO spol. s r.o., Ostrava – Radvanice, na provedení stavebních prací
pro stavby „Oprava MK Souběžná v Horní Suché“ a „Oprava MK Zastavěná v Horní Suché“. Cena víceprací je 58 233,30 Kč bez DPH, 70 462,30 Kč
vč. DPH, cena méně prací je 34 124,20 Kč bez DPH, 41 290,30 Kč vč. DPH.
Jedná se o tyto stavební práce:
Méně práce:
- nebude provedeno uložení geotextilie v tělese komunikace na ul. Zastavěné za cenu 34 124,20 Kč bez DPH
Vícepráce:
- bude provedená nová uliční vpusť u čp. 1188/11 na ul. Souběžné za cenu
10 055,30 Kč bez DPH.
- bude provedeno osazení nového poklopu na kanalizační šachtě u čp. 91
na ul. Souběžné za cenu 19 590,- Kč bez DPH
- bude provedeno vysazení odbočky pro kanalizační přípojku pro RD čp.
1136 na spojce ul. Souběžná a Soustředěná za cenu 8 330,- Kč bez DPH
- bude provedená nová uliční vpusť u čp. 1189/7 na ul. Zastavěné za cenu
10 378,- Kč bez DPH
- na ul. Zastavěná bude provedená úprava 2 ks šachet stávající dešťové
kanalizace za cenu 9 880,-Kč bez DPH.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zakázku
malého rozsahu pro stavbu „Oprava MK Školní v Horní Suché“ a to v následujícím členění:
- zadávací podmínky
- výzva k podání nabídky
- SOD- Obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Seznam firem pro veřejnou zakázku
- JANKOSTAV s. r. o., Ostrava
- STASPO spol. s r.o., Ostrava
- STRABAG a.s., Orlová
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- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.
6. 2015 uzavřený mezi obcí Horní Suchá a VS PROJEKT s.r.o. Ostrava – Vítkovice, na provedení projekčních prací pro stavbu „Nasvětlení místa pro
přecházení u autobusových zastávek na silnici II/475 – křižovatka ul. Dělnické a ul. Hořanské, Horní Suchá“. Tímto dodatkem se prodlužuje termín
odevzdání díla z 30. 9. 2016 na 20. 12.2 016 z důvodu nutnosti řešit napojení nasvětlení místa pro přecházení z přípojného místa ve vlastnictví města
Havířova.
Na zasedání Rady obce dne 6. 10. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti školy
za školní rok 2015/2016“ zpracovanou Základní školou a mateřskou školou, Horní Suchá, příspěvková organizace, dne 30. 8. 2016.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání JUDr. Renátu Kadlubcovou a referenta majetku ve věci případného odkupu nemovitosti čp.
1257/24a na ul. Těrlická.
V průběhu jednání rada obce Horní Suchá vzala na vědomí odpověď společnosti VAPES CE HOLDING a.s., Horní Suchá, na žádost o zahájení jednání o možnosti odkupu budovy čp.1257/24a na ul. Těrlická. Společnost sděluje, že odkup pozemku parc.č.96/3 jehož součástí je budova čp.1257/24a
a pozemku parc.č. 96/4 a 96/5 vše v k.ú. Horní Suchá je možný za navrhovanou kupní cenu ve výši 7.000.000,-Kč bez DPH.
Rada vzala na vědomí znalecký posudek zaslaný společností VAPES CE
HOLDING a.s., Horní Suchá, vypracovaný Ing. Janou Machovou, kde
výše jmenované nemovitosti jsou oceněny jen vyhláškovou cenou ve výši
7.079.820,-Kč a znalecký posudek, který si nechala vypracovat obec Horní Suchá, zpracovatelem je Ing. Ladislav Benda, jsou nemovitosti oceněny za vyhláškovou cenu 6.210.340,-Kč a cena porovnávacím způsobem
(v místě a čase obvyklá) je 6.600.000,-Kč.
Vzala na vědomí problematiku DPH - při dodání nemovité věci mezi dvěma plátci – fa VAPES CE HOLDING a.s. a obcí, se prodávající může rozhodnout, že prodej bude uskutečněn v rámci přenesené daňové povinnosti, ale pouze po předchozím souhlasu obce. Pro obec je fakturace v režimu
přenesené daňové povinnosti nevýhodná, daň by obec odvedla FÚ celou,
bez nároku na odpočet, pokud by byl objekt dán do výpůjčky. Pro obec je
v takovém případě výhodnější fakturace v režimu osvobozeného plnění.
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Informace z hlediska stavebního úřadu - dle sdělení stavebního úřadu má
VAPES CE s.r.o. uzavřenu se stavebním úřadem Obecního úřadu Horní Suchá Veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby, která nahrazuje územní a stavební rozhodnutí na stavební úpravy na „Dům Senior
Horní Suchá“. Změna užívání je definitivní až po vydání kolaudačního
souhlasu na tyto stavební úpravy. Stávající stav – poslední kolaudace – je
druh užívání „restaurace“ a v 2.NP „prodejna“.
Rada obce Horní Suchá ukládá referentovi majetku předložit průběh předchozího jednání o odkupu (pronájmu a oprav) této budovy za účelem rozšíření MŠ a odhad nákladů na hrubou rekonstrukci (zateplení, inženýrské sítě).
- Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí
dotace Římskokatolické farnosti Horní Suchá, Školní 450/2, 735 35 Horní
Suchá ve výši 250.000,-Kč na „Opravu oplocení u budovy č. p. 450/2 na ul.
Školní“ a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 250.000,-Kč na „Opravu oplocení u budovy č. p. 450/2 na ul. Školní“ mezi poskytovatelem, obcí
Horní Suchá, a příjemcem, Římskokatolickou farností Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo mezi objednatelem, obcí
Horní Suchá, a zhotovitelem, Na míru spol. s. r. o., na zpracování žádosti
o dotaci a realizaci projektu „Pořízení kompostérů pro obec Horní Suchá“
za cenu 72.600,-Kč vč. PH.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje ZO rozhodnout o svolání veřejné schůze
s občany týkající se nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem.
- Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6.
2015 uzavřený mezi obcí Horní Suchá a firmou UDI MORAVA s.r.o. na provedení projekčních prací pro stavbu „Chodník podél trati od ul. 6. Srpna na ul.
Těrlickou v Horní Suché“. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o vícepráce
ve výši 11.480,00 Kč bez DPH. Tyto vícepráce vznikly z důvodu navýšení inženýrské činnosti – příprava smluv o provedení stavby na cizích pozemcích
a zaplacení správních poplatků, řešeno v SOD článku VI, Odstavec 5 a 6. Cena
celkem vč. dodatku č. 3 je 119.480,00 Kč bez DPH (144.570,80 Kč vč. DPH).
- Rada obce schválila finanční dar ve výši 20 000,- Kč pro Slezskou diakonii, středisko BETANIA Komorní Lhotka.
Poznámka kronikářky: Tento finanční dar se dává na krytí nákladů spojených s pobytem
občanů Horní Suché v těchto zařízeních.
52

- Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení do plánu velkých oprav a investičních akcí: -parkoviště u čp. 20 na ul. Hornosušské
- parkoviště u zdravotního střediska na ul. Školní
Na zasedání Rady obce dne 2. 11. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky, která
byla zadávaná podle § 27 zákona 134/2016 o veřejných zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Oprava chodníku na ul. Polské
v Horní Suché“.
Nabídky předložili:
- Služba Karviná, výrobní družstvo, za cenu 774 785,92 Kč bez DPH
937 490,63 Kč vč. DPH
- Tadeáš Koch – farma Stonava, za cenu 751 319,43 Kč bez DPH 883 172,68 Kč
vč. DPH
- Ladislav Kotllár , Český Těšín, - nepodal nabídku
- Jaroslav Dostálek - IRP , Český Těšín, za cenu 795 219,00 Kč bez DPH tj.
934 883,00 Kč vč. DPH
- JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava - Zábřeh, za cenu 715 906,70 Kč bez
DPH, 866 247,20 Kč vč. DPH
Rozpočtová cena je 793 143,96 Kč bez DPH
Rada schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a JUBAR
PLUS CZ, spol. s. r.o., Ostrava-Zábřeh, na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku „Oprava chodníku na ul. Polské v Horní Suché“. Cena
stavebně montážních prací je 715 906,70 Kč bez DPH, 866 247,20 Kč vč. DPH.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky, která
byla zadávaná podle § 27 zákona 134/2016 o veřejných zakázkách jako
veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Stavební úpravy komerčního objektu č. p. 20 v Horní Suché pro vzdělávaní dětí předškolního věku“.
Nabídky předložili:
- Hornosušská stavební s.r.o., za cenu 2 544 994,80 Kč bez DPH
3 079 443,71 Kč vč. DPH
- SKROSTAV s.r.o., Těrlicko – Horní Těrlicko, za cenu 2 753 341,65 Kč
bez DPH 3 331 543,40 Kč vč. DPH
- VAPES CE s.r.o., Horní Suchá, za cenu 2 698 895,56 Kč bez DPH,
3 265 663,63 Kč vč. DPH
Rozpočtová cena je 2 881 640,07 Kč bez DPH.
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Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá, a Hornosušská stavební .s.r.o. na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou
zakázku „Stavební úpravy komerčního objektu č.p. 20 v Horní Suché pro
vzdělávaní dětí předškolního věku“. Cena stavebně montážních prací je
2 544 994,80 Kč bez DPH, 3 079 443,71 Kč vč. DPH
- Rada Obce Horní Suchá bere na vědomí návrh řešení stavebních úprav
prostranství u ZŠ s PJV na ul. Těrlické vypracovaný projektantem Ing. Pacolou a vzhledem k vyvstalým negativům tohoto řešení (zamezení parkování v areálu školy, příliš vysoká finanční náročnost vyvolaných stavebních
úprav při získání pouze dvou parkovacích míst) provedla prohlídku místa
samotného a požaduje prověřit možnosti realizace následujících úprav:
- Přechod pro chodce nechat ve stávajícím místě
- Zrealizovat chodník od přechodu pro chodce k hlavnímu vstupu do školy
- Zrealizovat záliv pro zastavení vozidel v prostoru od sjezdu ke škole směrem k přechodu tak, aby za tímto zálivem pro zastavení zůstal vyvýšený
chodník k přechodu
- V rámci úprav zmírnit sklon sjezdu ke škole
- Asfaltové plochy v areálu školy nahradit dlažbou od sjezdu ke stávající
dlažbě u bytového domu čp. 424
- Zrealizovat zpevněnou plochu pro nádoby na odpad a posypový materiál (bude-li nutný po změně sklonu sjezdu)
- Stávající zpevněnou plochu od bytového domu k ul. Těrlické rozšířit (zatravňovací dlažba) tak, aby bylo umožněno stání vozidel zaměstnanců školy.
- Rada Obce Horní Suchá bere na vědomí návrh variantních řešení projekční společnosti UDIMO, spol. s r.o., Ostrava na trasy stavby „Chodník
podél ul. Hornosušské od ul.6.srpna po ul. U Vodojemu, Horní Suchá“
a souhlasí s realizací varianty 2 (chodník mezi ul. Finská a mostem na ul.
Hornosušská) s doplněním odvedení dešťových vod na pozemek parc. č.
1031 (do Szczyrkuli). Část chodníku od ul. 6. srpna po ul. Finskou nebude
realizována. Navržené řešení této části chodníku by bylo finančně a časově náročné.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000,-Kč za 160 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž I. třídy) Danielovi Vašinovi, Horní Suchá.
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- Rada obce Horní Suché vzala na vědomí žádost občanů bydlících na ul.
Soustředěné o umístění zpomalovacích polštářů na této komunikaci.
Navrhuje řešit oblast vymezenou ulicemi Soustředěná, Souběžná, Zastavěná a Průjezdní jako jeden celek a požaduje zpracování jednoduché dokumentace pro zřízení "zóny 30" v celé této oblasti s umístěním zpomalovacích polštářů, případně vyvýšených retardérů na ul. Průjezdní (před
realizací opravy této komunikace).
Ukládá v odpovědi občanům na jejich žádost přiložit výsledky měření
rychlosti, provedené v říjnu 2016 firmou SANODOZ.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí "Požadavek kolektivu rodičů ulice
Na Koutech" o zprostředkování dopravy dětí do školy z této lokality v měsících
říjen až únor a požaduje prověření možnosti zřízení zastávky na ul. 6. srpna
(u Palírny v rámci rekonstrukce křižovatky) a o této možnosti informovat
žadatele. V současné době není možné realizovat dopravu po ul. Na Koutech.
Na zasedání Rady obce dne 16. 11. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá se seznámila s návrhy projekční kanceláře VS
Projekt týkající se variant řešení úpravy komunikace 6. srpna a stavbu
chodníku v úseku od jižního okraje hřbitova po most přes železniční trať
ČD (akce č. 181B).
Varianta 1:
Ponechat ploty RD i stávající niveletu komunikace, chodník šířky 1,5
postaven u plotů, pak pás zeleně se silničním zábradlím a pak komunikace cca 5,5 m. Pod zeleným pásem by byla odvodňovací rýha. Silnice by zůstala v původním stavu. Jedná se o cca 500m2 a odhadované
náklady cca 2,5 mln Kč + cca 300 tisíc zábradlí. To není dle normy
nutné, je to pouze jakýsi psychologický prvek pro chodce.
Varianta 2:
Změnit výškový profil komunikace odfrézováním cca 0,5m. Tím by
bylo možno rozšířit komunikaci dle regulačního plánu. U této varianty je riziko přeložky nadzemního kabelového vedení NN a VO a současně bude nutná výšková úprava stávajících inž. sítí (vodovod, plynovod a kabely CETIN). Náklady zde jsou podstatně vyšší - cca 10mln
+ náklady na přeložky NN a úpravy 4 ks vjezdů.
U této varianty bude nutno skácet 3 ks stromů o obvodu kmene 120,
240, 180 cm na straně umístěného chodníku.
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Rada obce ukládá prověřit soulad obou variant s regulačním plánem. Referent
stavebního úřadu zašle projekční kanceláři podklady v elektronické podobě.
- Rada obce Horní Suchá znovu projednala možnosti úprav prostranství před
ZŠ s PJV a upřesnila zadání pro projektanta dle usn. č. 647 ze dne 2. 11. 2016.
- Přechod pro chodce nechat ve stávajícím místě
- Zrealizovat chodník od přechodu pro chodce k hlavnímu vstupu do školy
- Zrealizovat záliv pro zastavení vozidel v prostoru od sjezdu ke škole
směrem k přechodu tak, aby za tímto zálivem pro zastavení zůstal
vyvýšený chodník k přechodu
- V rámci úprav zmírnit sklon sjezdu ke škole
- Asfaltové plochy v areálu školy nahradit dlažbou od sjezdu ke stávající
dlažbě u bytového domu čp. 424
- Zrealizovat zpevněnou plochu pro nádoby na odpad a posypový materiál (bude-li nutný po změně sklonu sjezdu)
Stávající zpevněnou plochu od bytového domu k ul. Těrlické rozšířit
(zatravňovací dlažba) tak, aby bylo umožněno stání vozidel zaměstnanců školy. K dalšímu návrhu řešení dojde až po zaměření místa
a zpřesnění možností.
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o pořádání divadelního představení „Vše o mužích“ mezi Studiem DVA s.r.o., Praha 1, a obcí Horní
Suchá. Divadlo se touto smlouvou zavazuje vystoupit s divadelním představením Vše o mužích, dne 25. května 2017 od 19 hodin na scéně zajištěné Pořadatelem tj. Dělnický dům. Pořadatel se zavazuje Divadlu uhradit
částku 62.000,- Kč (plus DPH ve výši 21 % před konáním představení bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury vystavené Divadlem,
které vystaví fakturu zpravidla měsíc před konáním představení.
• Pořadatel se dále zavazuje uhradit veškeré náklady na dopravu souboru a dekorací tzn. 15.485,- Kč plus 21 % DPH na základě faktury
v hotovosti se splatností v den konání představení.
Divadlu za osobní vůz částku 2.500,- Kč plus 21 % DPH převodem
na účet na základě Divadlem vystavené faktury.
• V případě, že Pořadatel odebere od Divadla plakáty (ve formátu 30 x
60 cm), je povinen uhradit divadlu částku za plakáty ve výši: 15,- Kč
plus DPH za 1 ks + poštovné, a to bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Divadlem.
• Pořadatel se dále zavazuje uhradit alikvot ubytování se snídaní pro soubor
Divadla a jeho technický personál a to: v těchto dnech: 24. – 25. 5. 2017,
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6x jednolůžkový pokoj a 2x dvoulůžkový pokoj do 17 hod. v den odjezdu.
Ubytování zajistí a alikvotní část uhradí další pořadatel: Dělnický dům
v Odrách p. o, který nám pak k úhradě nákladů zašle fakturu.
• Pořadatel se dále zavazuje zaslat agentuře Aura Pont s.r.o. přehled tržby za představení do 5 dnů po uskutečnění představení a zaplatit částku odpovídající autorským honorářům (dále jen „hlášení o tržbách“)
a zaplatit podílovou odměnu (17 % z hrubé tržby).
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,-Kč za 80 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž 3. třídy) Petru
Palatinusovi, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Spolku Tulipán o poskytnutí prostor pro setkání Kroužků občanů, jenž je součástí Spolku Tulipán.
V současné době obec nedisponuje vhodnými prostory a doporučuje žadateli vejít v jednání s TJ Depos ve věci využívání sálu v budově čp. 869
(v areálu TJ DEPOS Horní Suchá).
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost JSDH Horní Suchá na modernizaci hasičské zbrojnice. O úpravě dispozic hasičské zbrojnice již proběhlo v letošním roce jednání, a pokud JSDH cítí potřebu výstavby nové
zbrojnice, je nutno tuto žádost předložit zastupitelům.
- Rada obce horní Suchá vzala na vědomí záměr firmy Strojcar, s.r.o.
o umístění své pobočky v PZF a rozhodla o zařazení PD pro výstavbu výrobní haly do návrhu rozpočtu na rok 2017.
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 5 000,- Kč Marku Kotačkovi, Horní Suchá, který byl vybrán
policistou roku 2016 za obvodní oddělení PČR v Horní Suché “.
Na zasedání Rady obce dne 30. 11. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání pí Matisovou, provozovatelku benzínové stanice v obci a projednala následující:
- pí Matisová nabízí: prostory na zřízení bankomatu v prostorách stanice, zabezpečí montáž, energie a internet na náklady provozovatele
stanice, čeká příliv dalších zákazníků
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- provozní náklady (bance za provoz bankomatu) by hradila obec
Rada obce rozhodla pozvat zástupce KB na jednání RO v průběhu ledna 2017.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku firmy VS projekt, s.r.o.
Ostrava – Vítkovice, na zpracování projektové dokumentace pro území
řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu „VO autobusové zastávky na ul.
Osvobození (sever), Horní Suchá“ za cenu 33.880,00 Kč vč. DPH. Požaduje
dopracovat do PD navíc 1 světlo mezi zastávkou směr Karviná a ul. Černá
cesta.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenové nabídky na referentské
vozidlo pro Obec Horní Suchá. Bylo předloženo sedm nabídek od šesti různých výrobců vozidel. Pět vozidel pohání spalovací motor na CNG, jedno
vozidlo pohání spalovací motor na LPG a jedno vozidlo je poháněno hybridním pohonem – spalovací motor na Natural 95 a elektromotor. Cenové
a další srovnání je provedeno v tabulce, zpracované Ing. Janem Bártou.
Pokud bude potřeba úřadu, RO preferuje Dacia Dokker.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informaci o výrazném navýšení
mezd řidičů veřejné linkové osobní dopravy, dle zákonné úpravy platů.
Oproti původně avizovanému navýšení příspěvku o 18% se požadovaná
částka snížila, protože část navýšení mezd dopravní společnost nepřenesla
na obec. Přesto navýšení požadované částky činí cca 200 000,- Kč oproti
roku 2016.
- Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zpracovatele znaleckého
posudku na cenu nemovitosti č. p. 1257 vč. příslušenství p. Jiřího Rašíka.
Ten objasnil způsob jeho posouzení stavby a rozdíly přístupu znaleckých
posudků p. Machů a ing. Bendy.
Jiří Rašík vypracoval znalecký posudek na budovu čp. 1257 na ul. Těrlická.
Provedl prohlídku pozemků a budovy včetně příslušenství na místě, vše přeměřil, vyžádal si podklady ze stavebního úřadu a od majitele nemovitostí.
Při jeho vypracování se maximálně snažil o to, aby ve všech svých částech
byl v souladu se zákonem o oceňování majetku a prováděcí vyhláškou.
Porovnáním posudků zjistil a sdělil radě obce následující:
Znalecký posudek Ing. Machové byl vytvořen pro účel zjištění ceny pro
stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. Obsahuje jen vyhláškovou cenu.
ZP Ing. Bendy obsahuje vyhláškovou cenu i cenu obvyklou.
58

Měření konstrukcí (délky, kubatury) - Oceňovací vyhláška ve své příloze
č. 1 "Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí" stanoví přesně, jak se co
měří a vypočítává, m.j. rovněž přesně stanoví, co je podlaží (ani Ing. Benda, ani Ing. Machová ve svých ZP neuvedli, že stavba má i 3. NP). Míry
(rozměry stavby) se do ZP uvádí podle skutečnosti, to je dle skutečného zaměření, nikoliv dle PD; vypadá to, že oba znalci převzali rozměry stavby
dle PD a že ji dle skutečného stavu neproměřovali, rozdíly v délkách jsou
cca 10 - 20 cm. Na druhou stranu vyhláška připouští toleranci 1 % (což je
u délky stavby cca 27 m - 27 cm), takže míry je i v těchto případech možno
považovat za správné. Problém je u měření výšek podlaží a stavby jako
celku, tam se rozcházejí a p. Rašík nedokáže posoudit, jak se k některým
mírám (výškám podlaží) vůbec dopracovali.
Index polohy - ve ZP Ing. Bendy jsou některé znaky uvedeny chybně.
Zpevněné plochy z V, J a Z strany budovy čp. 1257 –
a) Ing. Benda ve svém ZP neocenil žádné příslušenství budovy (jeho cena
se prakticky projeví pouze u ocenění dle vyhlášky
b) Ing. Machová oceňuje zpevněné plochy jako "inženýrskou stavbu" dle
§ 17, tj. dle přílohy č. 15, pol. č. 5. Komunikace pozemní, jako "Plochy
charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)", p. Rašík je ocenil
jako "Venkovní úpravy" dle § 18, tj. dle přílohy č. 17, pol. č. 8.4.5 Zpevněné plochy mimo silnice a letiště - Plochy s povrchem asfaltovým - z betonu
asfaltového tl. 50 mm v ceně 475,- Kč/m2.
Celková výška všech vrstev (od upraveného terénu - zeminy - po vrchní úroveň asfaltobetonu) této položky venkovních úprav je 50 cm, tloušťka vrstev
zpevněných ploch u budovy čp. 1257 dle PD je 55 cm, proto cenu 475,- Kč/m2
v souladu s vyhláškou upravil "přiměřeně k odchylce" na 520,- Kč/m2. Použití
této položky venkovních úprav považuje za vhodnější a lépe odpovídající skutečnosti, protože u " inž. staveb" - Pozemních komunikací - je celková tloušťka
všech jejich vrstev o dost vyšší než 55 cm (tloušťka dle PD)
Ocenění staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu - Budova čp.
1257 je ke dni ocenění částečně pronajatá, výše sjednaného nájemného však
neodpovídá "obvyklému nájemnému" v daném místě a čase, pro ocenění se
tudíž musí použít "obvyklé nájemné", odpovídající danému místu a době ocenění. Tady velice záleží na určení výše "obvyklého nájemného" - na úvaze znalce při výběru porovnávaných pronájmů. Ve ZP Ing. Machové tato určila jeho
výši na 900,- Kč/m2 / rok, dle svého stručného popisu porovnávala zejména
s nájmy v sousedním městě Havířov, což nepovažuje p. Rašík za nejvhodnější.
Ve svém ZP výši "obvyklého nájemného" pouze neodhadl, ale vypočetl s dalšími úpravami - viz jeho ZP - pro porovnání vybíral z nabídek pronájmů
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v obcích s "obdobnými přírodními podmínkami a sociálně ekonomickým
charakterem území", tj. ve srovnatelných obcích karvinského regionu
(pokud možno s obdobným počtem obyvatel a hospodářským významem
obce). Cenu "obvyklého nájemného", ke které došel ve svém ZP (634 ,-Kč/
m2/rok), považuje oproti cenám ve ZP Ing. Bendy a Ing. Machové za výstižnější a více odpovídající realitě na místním realitním trhu.
Srovnání výsledných ocenění
Porovnání ZP
Machová
Benda
Rašík
Obestavěný prostor celkem
4172,71m3
3811,49m3
3913,07m3
Cena zjištěná dle vyhlášky
7.079.820,- 6.210.340,- 5.364.400,Cena obvyklá
6.600.000,- 6.450.000,Rada obce rozhodla o předložení výše uvedeného materiálu ZO.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost k přijetí finančního příspěvku v hodnotě 65.000,-Kč od Nadace ČEZ, ve prospěch Základní školy
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace. Finanční prostředky jsou účelově určeny na projekt „XXXV.
Atletické mistrovství žáků polských škol“. Termín zahájení projektu je 1. 1.
2017 a ukončení projektu je 30. 9. 2017.
Rada souhlasí s přijetím finančního příspěvku od Nadace ČEZ, ve výši
65 000,-Kč účelově určeného na projekt „XXXV. Atletické mistrovství žáků
polských škol“ v souladu s §37b) odstavce 1) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve prospěch Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu o výsledku elektronické aukce na „Dodávku elektřiny pro objekty obce Horní Suchá“. Dosažení jednotlivých úspor za odběrná místa je v samostatné příloze. Obec
celkem za elektřinu ušetří oproti předchozímu období (při stejné spotřebě)
97.323,51 Kč. Ceny dle jednotlivých tarifů se mění takto:
Stávající ceny
Tarif
VT / MWh/Kč
NT / MWh/Kč
C01d, C02d,
1 080
0
C03d
C25d
1 185
890
C62d
890
0
Stálý plat za OM
10
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Nové ceny
Tarif
C01d, C02d,
C03d
C25d
C62d
Stálý plat za OM

VT / MWh/Kč

NT / MWh/Kč

900

0

900
689
46

889
0

Schválila smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN, platnou
od 1. 1. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2018, uzavřenou mezí obcí Horní
Suchá, a společností One Energy & One Mobile a.s., pro 34 odběrných míst.
Schválila smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN, platnou
od 1. 4. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2018, uzavřenou mezí obcí Horní
Suchá a společností One Energy & One Mobile a.s. pro 1 odběrné místo.
- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku projekční kanceláře
VS projekt, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, na zpracování realizační dokumentace pro stavbu „Cyklistická stezka v úseku ul. Centrum – areál TJ Dělnická, k.ú. Horní Suchá“ v prostoru mostu na ul. Těrlické /lávky, piloty/.
Cena projekčních prací je 34 000,- Kč bez DPH tj. 41 140 vč. DPH.
- Rada Obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku víceprací společnosti
STRABAG a.s., Orlová- Město, na provedení stavebně montážních prací pro
stavbu „Oprava MK Školní v Horní Suché“ Cena víceprací je 45 907,45 Kč
bez DPH tj. 55 548 01 Kč vč. DPH. Jedná se o tyto stavební práce:
Provedení sanace ve větším rozsahu (oproti Projektové dokumentaci) sjezdu k RD č.p. 151 za cenu 19 355,84 Kč bez DPH.
Nové uložení dešťová kanalizace /od 2 ks střešních svodů objektu č.p. 227
v délce cca 26m za cenu 26 551,61 Kč bez DPH.
-Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání členy finančního výboru
k projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Výslednou verzi návrhu
rozpočtu ve výši: příjmy 114 526 000,- Kč, výdaje 144 135 000,- Kč a financování 29 609 000,- Kč předkládá k projednání a schválení zastupitelstvu
obce.
-Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení do seznamu velkých oprav
a investičních akcí chodník u MK 6. srpna v úseku most ČD - budoucí dětské hřiště na pozemku parc. č. 1780/5
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Na zasedání Rady obce dne 15. 12. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce schválila změnu ceny vodného a stočného v Průmyslové zóně
František v Horní Suché z důvodu nových cen SmVaK a. s. Ostrava platné
od 1. 1. 2017 takto: vodné činí 38,20 Kč/m3 + DPH, stočné 33,55 Kč/m3 + DPH.
V souladu se smlouvami správa PZF oznámí odběratelům vody změnu ceny.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh kalkulace ceny stočného pro
rok 2017 s účinností od 1. ledna 2017, společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169/1235, 709 00 Ostrava Mariánské
Hory. Jedná se o určení stočného pouze pro vodohospodářský majetek obce
Horní Suchá, který na základě koncesní smlouvy provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cena vody odvedené (stočné) je 32,45 Kč/m3 bez DPH, tj. 37,32 Kč/m3 včetně DPH. Cena stočného je pro
rok 2017 nižší o 1,08 Kč/m3 bez DPH oproti roku 2016 z důvodu překročení
plánovaných hodnot fakturované odpadní vody. Schválila výši ceny stočného
pro rok 2017 s účinností od 1. ledna 2017 společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Jedná se o určení stočného pouze pro vodohospodářský majetek obce Horní Suchá, který na základě koncesní smlouvy
společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. provozuje.
- Rada obce Horní Suché schvaluje zřízení „zóny 30“ na ul. Průjezdní, Soustředěné, Souběžné a Zastavěné v celé délce těchto komunikací. V rámci
realizace „zóny 30“ dojde ke zrušení stávající „obytné zóny“ na části komunikace ul. Soustředěné. Zpomalovací polštáře budou umístěny na ul.
Soustředěné u čp. 95 a 1235, na ul. Souběžné u čp. 1133 a ul. Průjezdní
u čp. 1161, v návaznosti na veřejné osvětlení a nasvětlení polštářů.
- Rada obce Horní Suchá schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a fa VS projekt, s.r.o., Ostrava- Vítkovice, na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Cyklistická stezka v úseku ul.
Centrum – areál TJ Dělnická, k. ú. Horní Suchá“. Cena projekčních prací
je 34 000,- Kč bez DPH tj. 41 140 vč. DPH. (Cenová nabídka schválená
v radě 30. 11. 2016 usn. č. 703.)
- Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí
Horní Suchá a společnosti VIVA PROJEKT s.r.o., Branka u Opavy, na zpracování studie proveditelnosti stavby „Suchý poldr - revitalizace záplavového území VT Sušánka ul. Pěší /č. p.108/, Horní Suchá – studie“
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Projekční práce budou provedeny v rozsahu nabídky ze dne 19. 10. 2016
a dále v rozsahu určeném objednatelem a to včetně vyřízení vyjádření
správců inženýrských sítí, které se nacházejí v dané lokalitě a jejích stanoviska ke stavbě a souhlasná vyjádření majitelů dotčených pozemků stavbou
a sousedících pozemků. Cena projekčních prací je 257 530,00 Kč bez DPH,
tj. 311 611, Kč vč. DPH. Nabídka byla schválená RO 30. 11. 2016 usn. č. 687.
- Rada obce Horní Suchá schvaluje dodatek č. 32 ke smlouvě na dodávku
tepelné energie se společností PROENERGO TRADE s.r.o. platný od 1. 1.
2017, kterým se mění:
- cena tepla z 469,63 Kč/GJ bez DPH na 470,19 Kč/GJ bez DPH
- výše měsíčních záloh z částky 10 000,- Kč na 8 500,- Kč, včetně DPH.
Na zasedání Rady obce dne 30. 12. 2016 byly projednány zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schvaluje tyto přílohy ke smlouvě na dodávky
tepelné energie č. 12176 OM (BD Chrost, Lokalitní) uzavřené se společností
VEOLIA Energie ČR, a.s., platné od 1.1.2017:
Dohoda o poskytnutí zálohové platby za odběr pro ÚT
Dohoda o poskytnutí záloh za odběr pro TUV
Odběrové diagramy pro smlouvu č. 12176
Ujednání o ceně, kterým se od 1. 1. 2017 změní cena tepla a TUV takto:
Nové ceny ÚT:
Byty – Teplo 477,80 Kč/GJ
Nové ceny TUV:
Byty – TUV 452,50 Kč/GJ
Schvaluje tyto přílohy ke smlouvě na dodávky tepelné energie č. 17056 OM
(č.p.2, 1306, 1345, 227, 468, 424, 1226, 1441 a 1442) uzavřené se společností VEOLIA Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, platné od 1.1.2017:
Dohoda o poskytnutí zálohové platby za odběr pro ÚT
Odběrové diagramy pro smlouvu č. 17056.
Ujednání o ceně, kterým se od 1. 1. 2017 změní cena tepla takto:
Nové ceny ÚT:
Byty-Stálý plat dle MW
39.388,00 Kč/MW/měsíc
Byty-Teplo
251,70 Kč/GJ
Nebyty-Stálý plat dle MW
39.388,00 Kč/MW/měsíc
Nebyty-Teplo
251,70 Kč/GJ
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-Rada obce Horní Suchá ve věci projekčních prací týkajících se rekonstrukce budovy čp. 227:
- konstatovala, že objednatel obec Horní Suchá uplatnil Článek V., odst.
2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2016 mezi obcí Horní Suchá
a Ing. Romanem Sabelou a požádal dne 13.7.2016 zhotovitele o přerušení prací na díle s tím, že zhotovitel zahájí projekční práce po dodání podkladu objednatelem - geodetického zaměření výškopisu a polohopisu okolí obj. č.p. 227, tj. pozemku parc.č. 15/1 v k. ú Horní Suchá,
nezbytného pro projektování. O dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
Předání geodetického zaměření proběhlo dne 31. 10. 2016. Tento den
je dnem zahájení projekčních prací dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1
k SOD. Přerušení projektových prací trvalo od 14. 7. 2016 do 30. 10.
2016 tj. v délce 110 dnů a to je doba, o kterou se prodlužuje termín
odevzdání projektové dokumentace. Termín odevzdání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení se tímto prodlužuje
do 16. 2. 2017.
Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 12. 7. 2016 mezi obcí
Horní Suchá a Ing. Romanem Sabelou, Karviná. Mizerov, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce budovy č.
p. 227 na ul. Sportovní v Horní Suché na Obecní úřad – přístavba
výtahu“. Tímto dodatkem se mění a doplňuje:
- Znění čl. III. odst. 1. Předmět plnění díla se mění a zní takto:
1.1 Zpracování projektové dokumentace výtahu a bezbariérového přístupu do objektu včetně úpravy přilehlých zpevněných ploch pro spojené územní a stavební řízení
1.2 Inženýrská činnost pro zajištění spojeného územního a stavebního
řízení a zajištění spojeného Rozhodnutí o umístění stavby a Stavebního povolení.
1.3 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkazu výměr a položkového rozpočtu.
- Znění čl. V. Doba plnění odst. 1. Odevzdání dokumentace pro územní
řízení se mění a zní takto:
Odevzdání projektové dokumentace - přístavba výtahu a bezbariérového přístupu do objektu včetně úpravy přilehlých zpevněných ploch
- pro spojené územní a stavební řízení: do 16. 2.2017
Projednání dokumentace a podání návrhu na spojené řízení pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení do 15. 3. 2017
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Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 18. 2. 2016
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančních darů
z rozpočtu obce Horní Suchá těmto zařízením:
• Slezské Diakonii Český Těšín pro zařízení SAREPTA Komorní Lhotka
210 dar ve výši 40 000,- Kč,
• Charitě Český Těšín 60 000,- Kč
• Slezské humanitě, o. p. s. 110 000,- Kč.
Tento finanční dar se dává na krytí nákladů spojených s pobytem našich
občanů v těchto zařízeních.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce ve výši 50.000,-Kč Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh pro zajištění potřeb spojených
s provozem a pořízením vybavení hasičské stanice Havířov v roce 2016.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace na první pololetí roku 2016 z rozpočtu obce ve výši 40.000,- Kč pro Spolek Tulipán.
Poznámka kronikářky: Je to příspěvková organizace starající se o sociálně slabší občany.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Horní Suchá
ve výši 250.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup pozemku parc. č. 1538/11
v k. ú. Horní Suchá (ul. Brigádnická) od Správy železniční dopravní cesty,
s. o. do majetku obce za cenu ve výši 44.000,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo starostu jednáním o odkupu
objektu na ul. Důlní č. p. 890 v k. ú. Horní Suchá. Poznámka kronikářky:
Jedná se o dva obytné domy ve značně zdevastovaném stavu, které chce
firma prodat za nepřiměřenou částku.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a rozšíření objektu hasičské zbrojnice č. p. 468 v k. ú. Horní Suché.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 14. 4. 2016
- Zastupitelstvo obce neschválilo přijetí nabídky přednostního prodeje
do majetku obce pozemku parc. č. 1113 včetně budovy čp. 890 na ul. Důlní,
pozemku parc. č. 1112 včetně budovy č.p. 891 na ul. Důlní a části pozemku parc. č. 1115/1, vše v k. ú. Horní Suchá, v celkové částce 3.850.000,-Kč
od RPG Byty s. r. o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016/
ZO, kterým se snižuje objem rozpočtu o 2,68 mil. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150.000,-Kč Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché na projekt „Obnova vybavení Domu PZKO v Horní Suché“ spočívající v nákupu stolů a židlí.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace ve výši
84.000,-Kč Sportovnímu klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá na projekt „Úhrada nájemného nebytových prostor v budově na ul. Těrlická čp.
1257 v Horní Suché „v roce 2016.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozdělení dotací - dotační program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá
na rok 2016 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 380 000,- Kč.

1
2
3
4
5

schváleno v Kč
Žadatelé
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z. s. (při
15.600,MŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché)
Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Su16.000,chá
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO
3.400,Horní Suchá, reg. č. 803/2
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
8.300,Oblastní sdružení Karviná – Ostrava
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z. s. (při
32.000,ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché)
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu
v Horní Suché
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá
Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá, z. s.
Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s.
Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá,
z. s.
Český kynologický svaz ZKO Havířov - Horní Suchá
– 021
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
č. 16 Horní Suchá
Spolek Tulipán
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Horní
Suchá
Vzájemné soužití o.p.s.
Junák – český skaut, středisko Evžena Cedivody, Karviná, z. s.
CELKEM

71.500,43.000,59.900,15.000,60.000,8.000,6.500,6.000,10.800,14.000,10.000,380.000,-

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace
dle dotačního programu Spolufinancování kulturních a sportovních akcí
v obci Horní Suchá na rok 2016 mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá,
a příjemcem:
a) Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché zastoupenou předsedou Mgr. Janem Zydrem na projekt „Rozvoj
kulturní činnosti PZKO, včetně souborů SUCHA, Chórek, SUSZANIE
a Sportovní klub v roce 2016“, ve výši 71 500 Kč.
b) Sdružením rodičů Základní škola Horní Suchá z. s., zastoupeným
předsedou Markem Hradzkim na projekt „Výchovná a zájmová činnost žáků ZŠ a MŠ v Horní Suché“, ve výši 59 900 Kč.
c) Sportovním klubem vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., zastoupeným předsedou Jindřichem Karasem, na projekt „Sportovní činnost oddílu, Mezinárodní velká cena Horní Suché a pořádané soutěže
v Horní Suché“, ve výši 60 000 Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace TJ Depos Horní Suchá ve výši 900.000,-Kč na projekt „Sportovní činnost TJ Depos Horní
Suchá“, a to na provozní náklady a údržbu, ceny do soutěží, sportovní materiál, spotřební materiál, energie, pronájmy sportovišť a zařízení, odměnu
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hospodáře, správce objektu a uklízečky, poplatky telefon, internet, poštovné,
poplatky Fotbalové asociaci ČR, České unii sportu, bankovní poplatky, revize a prohlídky, služby dodavatelských firem, pojištění majetku, startovné,
dopravu, cestovné, halové turnaje, odměny rozhodčích, odměny trenérů
mládeže, sportovní materiál a soustředění mládežnických družstev.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace Florbalovému
klubu Horní Suchá o.s., ve výši 380.000,-Kč na projekt „FbK Horní Suchá –
sportovní činnost zejména dětí a mládeže“, a to na pronájem sportovišť, na pokrytí nákladů spojených se zajištěním vedoucího trenéra, trenérů mládeže,
trenérů jednotlivých kategorií, náklady spojené s akcemi Florbalový kemp pro
mládež, Prague games a další neligové turnaje – ubytování, strava, doprava.
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 4. 5. 2016
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo nákup tříletých dluhopisů
„1,25 % CZK Dluhopis Oberbank AG 2016-10. 3. 2019“, ISIN AT000B126578,
v celkovém objemu 2 mil. Kč.
Poznámka kronikářky: Zastupitelstvo chce zhodnotit volné prostředky obce.

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Dohodu o ukončení Smlouvy
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu obce Horní Suchá uzavřené dle §51
občanského zákoníku mezi Rodinným centrem Budulínek, z.s., IČ 22767029
a obcí Horní Suchá ze dne 2. 1. 2013. Podpora výše uvedenému spolku za měsíc květen již nebude poskytována.
Poznámka kronikářky: Obec reaguje na to, že Budulínek dostal na svůj provoz dotaci od státu.

-Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup pozemku parc. č. 990/4
v k. ú. Horní Suchá pod komunikací na ul. Kuncovka od Asental Land s.
r. o, za cenu 59.600,-Kč.
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 23. 6. 2016
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Dohodu o ukončení smlouvy
o poskytnutí dotace ze dne 7. 3. 2016 na projekt „Rekonstrukce sociálního
zařízení pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“ mezi poskytovatelem obcí
Horní Suchá a příjemcem, Římskokatolickou farností Horní Suchá.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschválilo poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Horní Suchá na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení
pro kostel sv. Josefa v Horní Suché“ dle žádosti ze dne 3. 5. 2016.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace ve výši
40.000,- Kč spolku Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s., na nájem, služby, energie a sportovní vybavení v rámci projektu
„Rekonstrukce a vybavení prostor objektu klubovny na ul. Dělnická 123,
Horní Suchá“.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace na druhou
polovinu roku 2016 z rozpočtu obce ve výši 52 000,- Kč pro Spolek Tulipán.
Poznámka kronikářky: Jedná se o příspěvkovou organizaci.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá uložilo předložit změnu Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
omezením hluku.
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 18. 8. 2016
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace pro Florbalový klub Horní Suchá, o.s., ve výši 80.000,-Kč na projekt „Pronájem vozidla pro Florbalový klub Horní Suchá, o. s.“
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace pro TJ Depos
Horní Suchá z.s., ve výši 154.450,-Kč na projekt „Sportovní činnost - zvýšené náklady na účast mládežnických družstev v soutěžích Moravskoslezského krajského fotbalového svazu – podzim 2016“.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo varianty umístění vzpěračského oddílu a pověřilo starostu obce Horní Suchá jednáním o odkupu
budovy č. 1257/24a na ul. Těrlické do majetku obce.
-Zastupitelstvo obce Horní Suchá vydalo obecně závaznou vyhlášku č.
1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením
hluku.
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Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 13. 10. 2016
- Zastupitelstvo ukládá Finančnímu výboru ve spolupráci s Výborem pro
životní prostředí přípravu podkladů pro výběrové řízení na poskytovatele
služeb v oblasti odpadového hospodářství obce s termínem předložení materiálu na zasedání zastupitelstva 12/2016.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo o svolání veřejné schůze s občany obce Horní Suchá týkající se nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo nákup 20 ks dluhopisů ANTAKA 6,0%/2021 a Smlouvu o úpisu. Poznámka kronikářky: Zastupitelstvo chce tímto zhodnotit volné finanční prostředky obce.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí nepeněžního daru
145 ks sklopných sedaček do majetku TJ Depos Horní Suchá z.s.
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 25. 10. 2016
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace
TJ Depos Horní Suchá, z. s. ve výši 500.000,-Kč na projekt „Úprava stávající plochy za hlavním travnatým hřištěm na hřiště pro soutěže družstev
mladší a starší přípravky fotbalového oddílu TJ Depos Horní Suchá, z.s.“.
-Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Horní Suchá ve výši 250.000,-Kč na projekt
„Úprava venkovních ploch včetně nového oplocení“.
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 20. 12. 2016
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016/
ZO, kterým se objem rozpočtu výdajů se snižuje o 25 mil. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá:
a) projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017 ve znění zveřejněném
na úřední desce dne 2. 12. 2016, a to v objemu: příjmy 114,526 mil. Kč,
výdaje 144,135 mil. Kč, financování 29,609 mil. Kč
b) schválilo pozměňovací návrh na přesuny finančních prostředků
ve výši 3,2 mil. Kč a zvýšení výdajů o 6,600 mil. Kč dle přílohy č. 1
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c) schválilo rozpočet obce na rok 2017 ve výši: příjmy 114,526 mil. Kč,
výdaje 150,735 mil. Kč, financování 36,209 mil. Kč
d) schválilo závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2017 dle přílohy č. 2.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup pozemku parc. č. 96/3,
jehož součástí je budova čp. 1257 a pozemků parc. č. 96/4 a 96/5, vše
v k. ú. Horní Suchá od VAPES CE HOLDING a.s., do majetku obce za cenu
6 450 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtový výhled obce na roky
2018 a 2019.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci
Horní Suchá na rok 2016 ze dne 27. 4. 2016 mezi poskytovatelem, obcí
Horní Suchá, a příjemcem, Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá,
z. s. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými projekty,
konečná výše dotace se tímto nezmění.
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Z REFERÁTŮ OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2016

Evidence obyvatel
stav

k
31.12.2016

k
31.12.2015

k
31.12.2014

k
31.12.2013

k
31.12.2012

k
31.12.2011

k
31.12.2010

Muži

1954

1968

1934

1943

1932

1889

1877

Ženy

1883

1907

1879

1916

1924

1914

1856

Chlapci

423

410

419

421

423

427

409

Dívky

367

357

371

394

378

364

358

Celkem

4627

4642

4603

4674

4657

4594

4500

Cizinci

84

91

119

117

124

91

89

Celkem s cizinci

4711

4733

4722

4791

4781

4685

4589

Demografické údaje
rok
2016

rok
2015

rok
2014

rok
2013

rok
2012

rok
2011

rok
2010

Narození chlapci

25

21

16

24

19

18

25

Narozené dívky

20

14

17

23

26

24

23

Úmrtí muži

26

22

21

37

26

26

20

Úmrtí ženy

17

16

31

36

25

22

32

Sňatky na území obce

34

23

18

19

26

18

20

Přihlášeni k trval. pobytu
z toho v rámci obce

239
102

307

284

366

319

301

254

Odhlášeni z trval. pobytu

154

167

213

168

146

146

103

Od roku 2010 je poprvé zaznamenáno více narození než úmrtí.
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Uzavírání manželství
V roce 2016 bylo uzavřeno na území obce Horní Suchá 34 manželství.
Od roku 1991, kdy se Horní Suchá osamostatnila, je to nejvyšší počet.
V posledních letech se svatební obřady konají nejen v obřadní místnosti
a v kostele, ale i na terase v Dělnickém domě, v parku u obecního úřadu a na zahradách u rodinných domů. Svatební obřady, které se konají
mimo obřadní místnost a svatební dny, jsou zpoplatněny a povolovány
na základě žádosti. Pro uzavření manželství před orgánem církve matriční úřad vydává osvědčení, které není zpoplatněno. V loňském roce
v obřadní místnosti bylo uzavřeno 13 manželství, na terase v Dělnickém
domě 14 manželství, v parku u obecního úřadu 2 manželství, v Římskokatolickém kostele sv. Josefa 4 manželství a na zahradě u rodinného
domku 1 manželství.

Práce podatelny
Obec Horní Suchá v roce 2016 vypravila prostřednictvím pošty v Horní
Suché 3 949 kusů zásilek v celkové ceně 121 073,- Kč. V loňském roce to
bylo 4 205 ks za cenu 127 569,- Kč. Pro srovnání údaje z roku 2015 v závorkách. Do datových schránek jsme odeslali 1 895 zpráv (2 068). Doručeno nám bylo 1 269 datových zpráv (1 415).

Veřejně prospěšné práce za rok 2016
Obec Horní Suchá zaměstnala v roce 2016 celkem 22 zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce (údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací). Mzdové náklady obce za rok 2016,
tj. hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 1 611 300,- Kč, příspěvek
Úřadu práce za rok 2016 pak činil 1 392 301,- Kč. Rozdíl 218 999,- Kč
hradila obec ze svých rozpočtových prostředků. Příspěvky Úřadu práce
byly v roce 2016 spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a také z Operačního programu Zaměstnanost.
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Tabulka porovnávající rozborované údaje od r. 2008
Rok

Počet
zaměst.

Mzdové
náklady
obce

Příspěvek
ÚP

Doplatek
obce

Příspěvek
ÚP na
1 zaměstnance

2016

22

1 611 300,- Kč

1 392 301,- Kč

218 999,- Kč

13 – 14.0 tis. Kč

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

Z činnosti komise k projednávání přestupků
V naší obci dlouhodobě pracuje komise k projednávání přestupků ve složení: předseda Bc. Zdeněk Wróbel, členové paní Anna Sikorová, Ing. Jana
Sikora, pánové Ing. Jindřich Funiok, Jan Charvát, JUDr. Evžen Kiedroń,
Zbyšek Lakota a Vladislav Pilch.
V uplynulém roce komise projednávala 54 osob, které byly podezřelé ze
spáchání různých přestupků. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o více než
čtvrtinový pokles. Nejčastěji páchanými přestupky byly ty proti občanskému soužití, pak přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku.
U veliké části případů se jednalo o tvz. návrhové přestupky, které se
projednávají pouze na návrh postižené osoby. Jsou to především skutky spáchané mezi rodinnými příslušníky, a nebo přestupky spočívající
v urážkách na cti. Takové věci byly v 29 případech odloženy. V 15 případech komise uložila sankce, a to buď napomenutí, nebo pokutu. Z důvodu
dodržení procesní ekonomiky pak komise vyřešila 11 případů ve zkráceném příkazním řízení. Pouze jeden případ nesl znaky domácího násilí,
kdy agresorem byla žena.
Je potěšující, že se skoro nevyskytují krádeže kovových věcí, jako jsou
např. ploty u rodinných domů, zakopané vedení, kanálová víka a podobně, určitě se tak projevil vliv změněné legislativy (výkup kovů za hotové…)
a nízké ceny kovového šrotu.
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Agenda povolování kácení dřevin mimo les
Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy
v uplynulém roce bylo řešeno 19 žádostí o povolení kácení dřevin. Správní
orgán dvěma žádostem nevyhověl a kácení dřevin nepovolil. Ve 12 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 a jiných zvířat. Do útulků bylo
v roce 2016 umístěno 33 psů a 5 koček. Náklady na jejich odchyt a následnou péči dosáhly částky kolem 350 000 korun. Do této částky jsou rovněž
zahrnuty náklady na hromadné očkování psů, které jako jedna z mála
obcí provádíme pro evidované psy zdarma.

INFORMACE O ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2016
Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2016 povoleno k realizaci z těch
významnějších staveb stavba komunikace na ulici Průjezdní, kanalizační
řád včetně přípojek pro rodinné domy na ul. Hluboká a Kuncovka, místní
komunikace včetně veřejného osvětlení na ul. Čtvercová, stavba vodovodu
včetně vodovodních přípojek na ul. Zelená, stavba chodníku včetně veřejného osvětlení od ul. 6. srpna po ul. Těrlickou, stavba chodníku na ul.
Stonavské, prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní včetně vodovodních
přípojek, přístavba skladové haly k hale Innovaplast v průmyslové zóně
František (dále jen „PZF“), prodloužení komunikace v PZF ul. Na Františku, stavební úpravy komerčního objektu č.p. 20 pro vzdělávání dětí předškolního věku a změna stavby bytových domů ve vlastnictví společnosti
RPG Byty s.r.o. na sídlišti Chrost spočívající v provedení stavebních úprav
6 bytů za účelem vzniku 12 menších bytů.
Stavební úřad dále povolil výstavbu čtyř rodinných domů. Ze srovnání s roky 2015 a 2014, kdy bylo povoleno v každém roce devět rodinných
domů, vyplývá, že došlo k poklesu výstavby rodinných domů.
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Povolení užívání staveb (kolaudace)
K užívání byla povolena novostavba výrobní a skladové haly v PZF č.p.
1492 na ul. Průmyslová, požární vodovod DN 150 v areálu skládku Depos Horní Suchá a.s., skládka odpadů Solecká etapa VI. A VII., zkušební provoz bioplynové stanice, která zpracovává biologicky rozložitelný odpad, přístavba výtahu
k základní škole a změna stavby bytových domů ve vlastnictví společnosti RPG
Byty s.r.o. na Sídlišti Chrost spočívající v provedení 12 menších bytů.
Bylo povoleno k užívání šest rodinných domů vč. přidělení čísla popisného
a dále bylo povoleno předčasné užívání dvou rodinných domů včetně přidělení čísla popisného. Ze srovnání s rokem 2015, kdy bylo povoleno k užívání celkem dvanáct staveb rodinných domů a v roce 2014 jedenáct, vyplývá, že došlo
k mírnému poklesu počtu dokončených rodinných domů v obci Horní Suchá.
Územně plánovací činnost
U odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova byla podána
žádost o pořízení územní studie pod názvem „Lokalita Potoční – Brigádnická, Horní Suchá“.
Územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území a je územně
plánovacím podkladem, který slouží pro rozhodování v území (zejména
dělení pozemků, povolování staveb).
STATISTIKA STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA OBDOBÍ 2014 - 2016
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ SOUHLAS
OHLÁŠENÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
A STAVEBNÍ POVOLENÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
KOL. SOUHLAS / KOL. ROZHODNUTÍ /
OZN. O UŽÍVÁNÍ
ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ
VPS O UMÍSTĚNÍ STAVBY
VPS O PROVEDENÍ STAVBY
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2014
32
30
16
7

2015
17
25
14
23

2016
19
30
17
14

8

12

6

7

7

4

32

54

29

4
7
0
0
143

3
4
1
1
161

2
4
0
0
125

Komunální odpad v číslech
Vysvětlivky k níže uvedeným tabulkám: směsný KO – odpad z popelnicových nádob, objemný KO – odpad ze sběrného dvora, BRKO – Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad
– odpad z černých pytlů, hnědých nádob a ze sběrného dvora

Porovnání produkce komunálních odpadů přepočtených na 1osobu
(uvedené údaje jsou uvedeny v kilogramech)
papír

plast

sklo

směsný
KO

objemný
KO

BRKO

2014

7,56

4,93

10,81

173,73

155,53

130,73

2015

9,41

5,57

11,99

173,38

151,72

105,93

2016

10,44

6,21

10,95

174,61

160,71

147,80

Svozová firma, ihned po svozu papíru, plastů a skla v obci, odváží vytříděné odpady přímo do třídícího zařízení. Sklo zpracovává třídící linka
ve Frýdku Místku a papír a plast třídírna ve Vratimově. Směsný a objemný
KO je ukládán na skládce v Horní Suché a BRKO je zpracován v kompostárně a v bioplynové stanici (nové zařízení na zpracování BRKO) v areálu firmy
Depos Horní Suchá a.s. Toto zařízení vyrábí z BRKO elektrickou energií.
BRKO tvoří z převážné části posekaná tráva. Na množství trávy má velký
vliv počasí, což je vidět na srovnání roku 2015 (extrémně suchý rok) a roku
2016 (střídání slunného a deštivého počasí, což svědčilo růstu trávy.)
V loňském roce bylo v obci vyprodukováno celkem 2671 t komunálního odpadu, nejedná se jen o odpad vyprodukovaný občany, ale vzhledem
k tomu, že je na náš systém napojeno cca 90 podnikatelských subjektů, jedná se o veškerý komunální odpad vyprodukovaný v obci včetně obecního
zařízení v průmyslové zóně. Je to o 172 t více než v roce 2015. Na skládku
však bylo uloženo o 35 t méně než v roce 2015.
V loňském roce bylo z komunálního odpadu vytříděno cca 854 t odpadu.
Jednalo se hlavně o BRKO, plasty, papír, sklo, nebezpečné odpady, kov, textil.
Náklady na tyto vytříděné odpady, ponížené o odměnu, kterou obec dostala od společnosti EKO-KOM, která přispívá obci na třídění obalových odpadů, činily loni na jednoho občana 214,- Kč za rok. To bylo necelých 18,Kč měsíčně na občana, které obec vynaložila za svoz papíru, plastů, skla
a BRKA od rodinných domků, bytových domů a sběrného dvoru, na nákup
pytlů, pronájem nádob na tyto odpady a likvidaci nebezpečných odpadů.
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Naproti tomu náklady na likvidaci objemného a směsného komunálního odpadu, po odečtení plateb od podnikatelských subjektů, které jsou
napojeny na náš systém, činily 644,- Kč na občana za rok. Jedná se o náklady na svoz nádob, nákup nádob, provoz sběrného dvoru, pronájem
a svoz velkoprostorových nádob a uložení těchto odpadů na skládce.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 300,- Kč
na občana ročně. Zbylé náklady jsou hrazeny z prostředků obce v sumě
cca 2,5 mil. ročně viz tabulka níže.
Procentuální vyčíslení nákladů na likvidaci odpadu v obci Horní Suchá:
náklady na odpad
celkem

náklady na likvipříjem z poplatků
daci odpadu
hradí občané
hradí obec

příjem obce z
EKO-KOMu

platby od podnikat. subjektů

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

2016 100% 4 704 575

56%

2 665 629

28%

1 303 757

7%

336 436

9%

398 752

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že čím více budeme třídit odpad, tím
budou náklady na likvidaci odpadu nižší, k tomuto může svým přístupem
přispět každý občan naší obce.
Poplatky a sociální agenda v roce 2016
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky
na místních poplatcích v roce 2014, 2015 a 2016.
Místní poplatek za odpad
Rok
Vybráno k 31.12. (Kč)
Dlužná částka k 31.12. (Kč)
Místní poplatek ze psů
Rok
Vybráno k 31.12. (Kč)
Dlužná částka k 31.12.(Kč)

2014
1 239 702,91
274 219,09

2015
1 346 943,93
54 602,07

2016
1 303 756,56
105 020,44

2014
163 919,00
19 708,00

2015
175 418,00
16 865,00

2016
174 958,00
17 164,00

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů. V roce
2016 bylo provedeno 51 exekucí a byla vymožená částka ve výši 53 800,- Kč.
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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. Byly přijímány a vyřizovány žádosti o ustanovení zvláštního
příjemce důchodů a příslušná rozhodnutí zasílána na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze. 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 8 nových osob. Celkový počet
zapsaných žadatelů k 31. 12. 2016 je 85 osob.
Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena veřejným opatrovníkem u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům. V loňském roce
se jednalo o 3 osoby. V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Úřadem
práce v Havířově, Okresním soudem v Havířově a Frýdku–Místku. Za tyto
osoby byly vyřizovány záležitosti denní potřeby, jako je zajištění stravy, nákupy, návštěvy u lékaře a vyzvedávání léků, různé opravy v domácnosti atd.
Senior taxi - v průběhu roku 2016 (od července) došlo k rozšíření o trasu Havířov-Město, Národní třída 581/12, kde sídlí lékaři, které občané
Horní Suché navštěvují. V současné době máme 10 stanovišť.
Vyhodnocení provozu Senior taxi rok 2016
trasa

počet klientů

v katastru obce Horní Suchá

305

Horní Suchá - Nemocnice Havířov

427

Horní Suchá - Dům zdraví Havířov

391

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

46

Horní Suchá - Zdrav. středisko Pr. Suchá

18

Horní Suchá - Havířov-Šumbark, Lidická (Tenas)

40

Horní Suchá - OPTOMED, Havířov-Podlesí

98

Horní Suchá - Národní tř. 581, Havířov-Město (lékaři)

15

Magistrát města Havířova, Svornosti 86

8

Úřad práce, Junácká, Havířov-Podlesí

7

celkem rok 2016

1 355

V roce 2014 využilo Senior taxi 1 205 klientů, v roce 2015 toto taxi bylo
využito 1 127 klienty a za rok 2016 se jednalo o 1 355 klientů.
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Co nového ve správě bytového fondu
V roce 2016 bylo na nájmech a službách za byty vybráno celkem 5.867
tis. Kč. Dluh na nájemném byl k 31. 12. 2016 ve výši 549 tis. Kč, z toho
převážná část dluhu je za již ukončené užívání bytů neplatícími nájemníky, kteří již nejsou uživateli obecního bytu. Průběžně právní cestou obec
dlužné nájmy vymáhá.
Na opravy a údržbu bytového fondu byla v roce 2016 vynaložena částka 850 tis. Kč, většina obecních objektů, již v předchozích letech prošla
rozsáhlou rekonstrukcí rozvodů, výměnou oken a zateplením objektů.
V roce 2016 byla provedena oprava komínového zdiva, sanace vlhkých
stěn a malba chodby na objektu Stonavská 365.
Opravy bytů jsou průběžně realizovány na základě potřeb. V následujících letech nás již čeká většinou jen běžná údržba objektů a případné
opravy uvolněných bytů po nájemnících, kteří se odstěhují.

INVESTIČNÍ AKCE 2016
Obec Horní Suchá v roce 2016 realizovala a ukončila stavby v celkové hodnotě přesahující 37 miliónů korun.
Z nejvýznamnějších staveb přesahující částku 300 tisíc korun uvádíme:
Další etapy splaškové kanalizace:
Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – Lokalita Kouty II. včetně stavby Čistírny odpadních vod, stavba byla zahájena začátkem roku 2015 a dokončena v červnu 2016. Stavební práce
prováděla INSTALL CZ, s.r.o. se sídlem Frýdlant nad Ostravicí za cenu
14 853 404 Kč. Současně s výstavbou kanalizačních sběračů bylo zrealizováno 74 ks veřejných částí kanalizačních přípojek v této lokalitě.
 Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – II etapa
– SO 05 ul. Průjezdní, SO 03 ul. Těrlická a III. etapa SO 06 – ul. Zastavěná. Stavba byla zahájena 08/2015 a dokončena 06/2016. Stavební práce prováděla firma Aqualia infrastructuras inženýring, s.r.o., Ostrava
za cenu 3 825 637 Kč. Současně s výstavbou kanalizačních sběračů bylo
zrealizováno 14 ks veřejných částí kanalizačních přípojek.
 Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá - lokalita
Paseky – 1. část, stavba byla zahájena v červenci a ukončena v prosinci
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2016. Stavební práce prováděla firma Aqualia infrastructuras inženýring, s.r.o., Ostrava za cenu 2 417 412 Kč.
 Kanalizační přípojky 3 ks – tlaková kanalizace (ul. Soustředěná, ul.
Grabovščok) Stavba byla zahájena v červnu 2016 a ukončena v říjnu
2016. Stavbu prováděla stavební společnost JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Ostravě za cenu 500 774 Kč.
Dopravní stavby:
Oprava ul. Souběžné a Oprava ul. Zastavěné v Horní Suché – stavba
byla zahájena v dubnu 2016 a ukončena v srpnu 2016. Stavební práce
prováděla firma STASPO, spol. s r.o., za cenu 4 863 533 Kč.
 Oprava MK ul. Soustředěná v Horní Suché – stavba byla zahájena
na podzim roku 2015 a ukončena byla v červnu 2016. Stavební práce
prováděla firma STRABAG a.s. Ostrava za cenu 1 849 215 Kč.
 Oprava chodníku ul. Stonavská – výměny obrub. Stavby prováděla
firma Služba Karviná, výrobní družstvo se sídlem v Karviné celkem
za cenu 1 093 360 Kč. Jedná se o tři samostatné zakázky, které byly prováděny v předstihu před opravou chodníků, jako příprava pro celkovou
opravu povrchu silničního tělesa průtahu obcí Horní Suchá po ulicích
Stonavská a Dělnická.
 Souvislá oprava komunikace na pozemku parc. č. 124/3 (odbočka z ul.
6. srpna) – stavba byla zahájena v měsíci říjnu 2016 a dokončena 4. listopadu 2016, stavební práce prováděla stavební společnost KJK stavební
údržba se sídlem v Karviné za cenu 598 576 Kč.
 Stavební úpravy komunikace v lokalitě „starých“ finských domků - MK
Vrchní v Horní Suché. Stavba byla zahájena v červenci 2016 a ukončena v říjnu 2016. Stavbu prováděla stavební společnost JUBAR PLUS CZ,
spol. s r.o. se sídlem v Ostravě za cenu 1 387 691 Kč.
 Chodníky na hřbitově – IV. etapa - „Stará parcela“. Stavba byla zahájena
v srpnu 2016 a ukončena 10/2016. Stavební práce prováděla firma Služba
Karviná, výrobní družstvo se sídlem v Karviné celkem za cenu 1 977 477 Kč.


Rekonstrukce objektů:


Osvětlení Sportovní haly na ul. Těrlické v Horní Suché - výměna osvětlovacích těles byla provedena v měsících červen a červenec 2016, zhotovitelem montážních prací byla firma EMPESORT s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí a práce prováděla za cenu 866 036 Kč.
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 Přístavba výtahu u ZŠ české v Horní Suché. Stavba byla ukončena v květ-

nu 2016. Stavební a montážní práce prováděla firma LIFT SERVIS s.r.o.
Karviná za cenu 2 067 775 Kč. Touto stavbou byl vyřešen bezbariérový
přístup do objektu školy.
Stavební úpravy veřejného prostranství:
Oplocení u bytového domu na ul. Penzijní v Horní Suché. Stavba byla
zahájena 10/2016 ukončena 11/2016. Stavbu prováděla firma PESTAV CZ
s.r.o. za cenu 522 188 Kč.
Nemovitý majetek obce Horní Suchá
Hodnota majetku k 31. 12. 2015 byla 1000 mil. Kč. Konečný stav k 31. 12.
2016 je 1026 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 26 mil. Kč.
V majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě
25,6 mil. Kč. Jedná se zejména o stavbu kanalizace Kouty II. a dalších
etap, komunikace na ul. Lesní a autobusového zálivu na ul. Těrlická.
U pozemků nabytých do majetku obce jde o následující pohyby:
rok

koupené
pozemky

darované
pozemky

celková
výměra

počet
majitelů

2015
2016

1.501.695,444.622,-

58.922,-

8739,9 m2
10.652 m2

34
30

Pozemky, které obec získala do svého vlastnictví, jsou většinou pozemky
tvořící okolí a koryto potoků Sušanka a Koutňák nebo pozemky pod místními komunikacemi. Jde o mravenčí práci, protože získané pozemky tvořily spoluvlastnické podíly a bylo nutné otevírat i nová dědická řízení.
Získání takovýchto pozemků je velmi důležité pro realizaci investičních
akcí obce.
Obec prodala pozemky v Průmyslové zóně František za cenu 619.036,- Kč.
Obec pozemky obecně zásadně neprodává. Výjimkou jsou však zejména
případy v Průmyslové zóně František. Jde o pozemky zastavěné stavbou
podnikatelského objektu, který vytvoří v obci pracovní místa.
Stočné pro objekty připojené na nově vybudovanou kanalizaci
V Informátoru č. 12/2015 bylo zveřejněno oznámení Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. o nových cenách vodného a stočného
s účinnosti od 1. ledna 2016. Stočné je ve výši 37,18 Kč/m3 vč. DPH.
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Koncem roku jsme obdrželi také výši ceny stočného pro rok 2016 s účinností od 1. ledna 2016, pouze pro vodohospodářský majetek obce Horní
Suchá, který společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. provozuje na základě koncesní smlouvy. Cena vody odvedené (stočné)
je 33,53 Kč/m3 bez DPH tj. 38,56 Kč/m3 včetně DPH. Tato cena se týká objektů, které jsou připojeny na nově vybudovanou kanalizaci.
Letošní navýšení ceny oproti takzvanému „solidárnímu stočnému“, které
společnost SmVaK vybírá na „starých“ kanalizacích, je podstatně nižší než
v loňském roce (kdy vzniklý rozdíl doplatila obec), protože v jeho průběhu
se řada občanů na toto vodní dílo konečně připojila.

Průmyslová zóna František v roce 2016
Neodmyslitelnou součástí obce Horní Suchá se stala Průmyslová zóna František, která vznikla přeměnou areálu bývalého Dolu František. Za dvanáctileté
budování zóny zde postupně nalezlo své zázemí pro podnikání 31 firem, další
3 firmy se připravují k vybudování svého podnikatelského záměru, výstavbu
svých objektů pro podnikání dokončily dvě firmy.
Taktéž se v roce 2016 podařilo pronajmout volnou západní část pozemku
zóny, kde firma HE3DA Technologies s. r. o, plánuje výstavbu průmyslové haly
o ploše cca 8 000 m2. K pronájmu zbývá již jen několik menších ploch, kde
bude možné postavit menší objekty pro podnikání.
Ve firmách, které působí v Průmyslové zóně František, nalezlo zaměstnání
cca 600 zaměstnanců, a to jak z obce Horní Suchá, tak i z okolních měst a obcí.
Samotná obec nadále zaměstnává v průmyslové zóně v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP Karviná, pracoviště
Havířov a dále pak je poskytovatelem pro výkon obecně prospěšných prací
(OPP), tj. výkon alternativního trestu uložený soudem. V roce 2016 se v rámci
OPP vystřídalo 9 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci ÚP Karviná,
pracoviště Havířov a v rámci OPP vykonalo svůj alternativní trest 5 osob.
Závěrem trocha ekonomiky:
Příjmy z pronájmu nemovitosti (budovy + pozemky): 3 372 487,- Kč.
Příjmy z pronájmu movitých věcí: 102 967,- Kč.
Příjmy za poskytování služeb (elektřina, teplo, vodné + stočné, ostraha):
2 883 362,- Kč.
Výdaje za služby (elektřina, teplo, vodné + stočné, ostraha): 3 182 38,- Kč.
Výdaje na opravy, udržování a ostatní: 2 627 039,- Kč.
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Firmy v průmyslové zóně
AGADAN spol. s r.o.
Zabýváme se výrobou, opravami a prodejem v oblastech hydrauliky, pneumatiky a kovovýroby.
Jsme také producenti kluzných kontaktů a jeřábových sběračů CuC. Dále
nabízíme montáž a servis hadic, prvků pro rozvody a hydraulických pohonů včetně řízení. Naše firma je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001.
Na Františku 1365/3, Horní Suchá
http://www.agadan.cz/
ANO..., s.r.o.
Firma ANO... s.r.o. se zaměřuje na výrobu mražených
potravin, speciálně na hluboce zmrazené produkty.
Používáme nejmodernější technologie zmrazování nové generace, a zajišťujeme skladování a distribuci při dodržení přísných teplotních podmínek.
K Prádlu 934/3, 735 35 Horní Suchá
http://www.anomrazirny.cz/
CENTR GROUP a.s.
V současné době, kdy moderní společnosti využívají
outsourcing pro zajištění svých vedlejších činností, nabízí CENTR GROUP,
a.s. komplexní řešení problému bezpečnosti ve formě integrované bezpečnostní služby. Naše společnost se řadí mezi největší společnosti na trhu komerční bezpečnosti. 
http://www.centr.cz/
Exelsior Group s.r.o.
Výroba PET preforem pro mlékárenský a nealkoholický průmysl,
Výroba PET lahví pro mlékárenský a nealkoholický průmysl,
Výroba PET fólie,
Výroba sleeve a samolepících etiket
PZ František, 735 35 Horní Suchá
http://www.exelsior.cz/
FAL Services s.r.o.
Firma FAL Services s.r.o. poskytuje služby v oblasti zakládání firem a servis s tím spojený. Poskytujeme finanční,
účetní a právní služby.
Zajištujěme vedení účetnictví, poradenskou činnost a služby v oblasti IT.
V oblasti IT se zabýváme tvorbou webových stránek a internetových obchodů, jejich aktualizací a správou. Máte-li zastaralé webové stránky, můžeme je zaktualizovat, nebo vytvořit úplně nové. Současně s tím zajistíme
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registraci domén a webhosting. Při tvorbě nových stránek dodržujeme
zázady SEO optimalizace pro vyhledávače. Dále pak můžeme oživit vaše
stránky 2D a 3D Flashovými prvky.
Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá
http://www.falservices.cz/
FITE a.s.
V současné době má FITE a.s. cca 90 zaměstnanců
a podniká ve třech základních oborech činnosti:
Báňské technologie - vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej báňských
technologií, včetně výroby závěsných důlních lokomotiv
Ekologie – ekoinženýring - systémy nakládání s odpady, pořádání ekologických konferencí a výstav, poradenská činnost v oblasti ekologie, energetiky a báňské činnosti, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpady
Oblast obchodu a služeb - pronájem nebytových prostor, provoz F-clubu,
skladování, prodej a doprava průmyslových trhavin.
Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava-Mariánské Hory
http://www.fite.cz/
FOX SILESIA, s. r. o.
Slezská 73, 735 14 Orlová - Poruba
Garsys, s.r.o.
Společnost Garsys, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem bazénů a jejich
příslušenstvím jako jsou solární absorbéry pro vyhřívání zahradních bazénů, zastřešení pro nadzemní i zapuštěné bazény, bazénové schůdky,
protiproud pro zahradní bazény a další široký sortiment bazénového příslušenství a doplňků. V roce 2003 jsme se spojili se společností Mountfield
a.s. a stali jsme se jejím výhradním dodavatelem. Tato fúze nám umožnila
šířit a prodávat naše výrobky konečným zákazníkům v široké síti celorepublikového, ba i zahraničního, známého a kvalitního prodejce.
K Prádlu 4, Horní Suchá
http://www.garsys.cz/
Green Gas DPB, a.s.
Firma byla založena v r. 1960 za prvotním účelem
zajistit jednak prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl, jednak degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných
dolech ostravsko-karvinského revíru (OKR).
Postupně byly rozšiřovány aktivity zaměřené na poskytování komplexních
inženýrských, vrtných a laboratorních služeb pro doly v OKR se zaměřením
na prevenci před nebezpečnými jevy v horninovém masivu při dobývání uhlí.
tř. Rudé armády 637, 739 21 Paskov, okres Frýdek-Místek
http://www.dpb.cz/
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Ing. Ivo Barteček
Pronajímá pozemek za účelem výstavby provozně administrativního objektu.
Hlavní třída 438/73, 736 01 Havířov – Město
InnovaPlast s. r. o.
Jsme dynamická firma, která má za cíl rychle a pružně
reagovat na požadavky stávajících i potenciálních zákazníků, individuální přístup a s tím spojený vhodný návrh řešení. Naším základním heslem
je korektnost vůči obchodním partnerům.
Průmyslová 1395, 735 35 Horní Suchá
http://www.innovaplast.cz/
Internet pro každého s. r. o.
Poskytovatel internetového připojení v PZF v Horní Suché pomoci bezdrátové (radiové) sítě.
Strmá 205, 735 43 Albrechtice
www.internetprokazdeho.com
KARPO FLY s.r.o.
Firma KARPO FLY s.r.o. se zábývá výrobou sportovních
potřeb se specializací pro pagagliding. 
http://www.karpofly.cz/
KÜBL–STOLAŘSTVÍ s.r.o.
Stolařská dílna.
Na Františku 1454/4, 735 35 Horní Suchá

kubl-stolarstvi.cz

MABO TRADE s.r.o.
Hlavním předmětem činnosti firmy MABO TRADE s.r.o.
je výroba matrací, anatomických polštářů, přikrývek a relaxačních křesel.
Další činností je zpracování lehčených polyuretanových pěn na CNC zařízeních, horizontálních a vertikálních pilách, recyklace PUR pěn. Zhotovujeme
také plošné prošívání textilních materiálů na CNC lince do šíře 230cm.
Na Františku 1374/1, 735 35 Horní Suchá
http://www.mabo.cz/
MaDeX, s.r.o.
Naší činností je výroba ocelových konstrukcí,
kovoobrábění a strojírenská výroba.
- výroba a montáž stavebních ocelových konstrukcí
- výroba dílů linek pro tažení drátů
- výroba přídavných zařízení pro vysokozdvižné vozíky
- Obrábění kovů (soustružení, obrábění, frézování)
Na Františku 1370/5, Horní Suchá
http://www.madexcz.cz/
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Martines interiéry, s.r.o.
Návrh, výroba a montáž zakázkového nábytku
na míru. Interiéry komerčních prostor i domácností, obývací stěny, ložnice, dětské pokoje, kancelářský nábytek, nábytek pro hotely, penziony, restaurace, bary, čekárny, vstupní haly, do ordinace, pro lékárny, kuchyňské linky, vestavěné skříně, školní nábytek, šatny.
Průmyslová č.p. 1399/2, Horní Suchá
http://www.martines.cz/
MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o.
Firma MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o. se orientuje
na aplikovaný výzkum a vývoj transportní
a záchranářské techniky a technologií.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
NEREZ VÝROBA JEŽ s. r. o.
Výroba z nerez oceli, svařování nerezi s certifikací, CNC stříhaní a ohýbaní, řezání vodním paprskem.
Ostravská 269, 735 41 Petřvald u Karviné
http://www.nerez-jez.cz
Organic technology s. r. o.
Pronajímá pozemek pro výstavbu Energetického centra: výroba biometanu z obnovitelných zdrojů, kdy výstupním produktem bude kromě bioplynu i nezávadné certifikované hnojivo.
Horní Bečva 191, 756 57 Horní Bečva
Prádelna Lotos
Prádelna nabízí služby v lokalitách Havířov, Ostrava,
Český Těšín, Orlová, Karviná a okolí. 
http://www.pradelna-lotos.cz/
REMAX – stav s.r.o.
Naše společnost provádí tyto práce: stavby na klíč,
rekonstrukce budov, střešní konstrukce, půdní vestavby, nástavby rekonstrukce bytových jader, koupelen interiéry, sádrokartonové konstrukce,
izolace proti vodě, zateplení, zateplování objektů, instalace, rozvody, obklady, dlažby, malířské a natěračské práce, zemní práce , inženýrské sítě
Areál Průmyslové zóny František, 735 35 Horní Suchá,

http://www.remax-stav.cz/
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RQL s.r.o.
Popis činnosti:
Výroba lehátek, stolů a křesel pro zdravotnictví GOLEM.
Výroba speciálního nábytku pro postižené děti ARIS a PINGUINO.
U Jelena 7/109, 736 01 Havířov
http://www.rql.cz/
Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o.
Tychy, Polsko
Firma Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. Tychy, Polsko zajišťuje dodávky razicích kombajnů a příslušenství pro ražbu v důlních podmínkách i na povrchu. Sandvik sleduje situace na trhu a umí reagovat
na změny, které požaduje zákazník.
Strefowa, 431 00 Polsko, Tychy
http://www.sandvik.com/
SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o.
Společnost SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o. se v současné době
zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti záchranářské techniky
a technologií.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Speciální technologie, s.r.o.
Činnost společnosti je rozdělena do několika oblastí.
Společnost realizuje dodávky a montáže technologických celků, dodávky
a montáže klimatizace, vzduchotechniky, chlazení a vytápění pro objekty. Zastupuje švédského výrobce čerpadel a míchadel Cardo Flow Solutions Sweden AB a poskytuje odborný servis a opravy čerpadel a míchadel.
Společnost zajišťuje pro své zákazníky projekty různé velikosti a typu –
od pravidelného servisu až po komplexní realizaci dodávek.
Průmyslová 1415/5, 735 35 Horní Suchá
http://www.spectech.cz/
Stefanová Taťána
Kantýna na Františku. Prodej v kantýně s rozsáhlým
sortimentem zboží zaměřený hlavně na teplé občerstvení.
Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá http://kantynanafrantisku.webnode.cz/
STŘECHY HÁJEK s. r. o.
Společnost se již několik let zabývá výrobou dřevěných střešních konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních vazníků, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.
Na Františku 1471/9, 735 35 Horní Suchá
www.hajekstrechy.cz
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TOMO služby spol. s r. o.
Pronajímá pozemek pro výstavbu průmyslového objektu za účelem výroby, zpracování a skladování LPL a HPL desek.
Moskevská 1440/24a, 735 01 Havířov
www.eltete.cz
Vanda Šlosarčíková – KALA
Velkoobchod dekoračním obalovým materiálem.
Zpracování polypropylenu, výroba sáčků, archů, dekoračního zboží pro
květinové síně, aranžéry a veškeré dekorační a dárkové balení.

http://www.kala-dekorace.cz/
Zotyka Daniel
Provozuje autoopravnu a autodopravu. Zajišťuje mechanické opravy,
opravy karoserie včetně lakovaní a elektroinstalace. Zajišťuje provedení
STK a Emisí.
Schéma obsazení zóny
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Příklady regenerace brownfields - Důl František
Obec Horní Suchá se rozkládá na cca 10 km2 a má 4 500 obyvatel, takže
je v podmínkách Ostravsko – Karvinské aglomerace spíše menší obcí v okrese
Karviná. Od roku 1913 zde existoval černouhelný Důl František, který do svého
uzavření v roce 1999 zásadním způsobem změnil tvář obce a ovlivnil život jejích
obyvatel. Již před tímto datem si obec uvědomovala tíživou situaci a problémy
s mohutnou nezaměstnaností v regionu vzniklou po roce 1990. Samospráva
nemá mnoho možností jak toto řešit, jednou z nich je pak získání a příprava
pozemků pro budoucí investory, kteří svou, zejména výrobní činností absorbují
část hrozivého počtu nezaměstnaných. Obec tedy začala usilovat o to, co bylo
v té době téměř národním sportem, tzn. realizací průmyslové zóny na zelené
louce. Jednání, které probíhaly s OKD a.s. jako jediným vlastníkem vhodných
ploch v letech 1997 až 1998, v tomto směru nebyly úspěšné a soustředily se
po uzavření Dolu František už jen na odkup jeho areálu. Důvodů bylo více,
kromě mnoha ekonomických i ekonomický – areály utlumených dolů obsahují vždy jistou ekologickou zátěž a výsledky rekultivačních prací jsou diskutabilní. Současně byla v regionu aktuální otázka nalezení vhodných ploch pro
nové podnikatelské aktivity. Pokud myslíme jen trochu vážně deklarované teze
o udržitelném rozvoji, nemůžeme neustále ukrajovat z krajiny, zakládat nové
a nové průmyslové areály a ty staré, v důsledku momentální ekonomické situace opuštěné, ponechávat svému osudu.
V roce 2002 přešel celý o.z. ODRA z vlastnictví OKD a.s. zpět do majetku
státu. Důl František, bohužel však již jen jeho vlastní oplocený areál, se stal
vlastnictvím s.p. DIAMO. To byl zásadní obrat, protože jak stát, tak samospráva ctíli stejný veřejný zájem, tzn. snahu o snížení nezaměstnanosti a současné
oživení opuštěného průmyslového areálu. Byly vytipovány využitelné budovy
a přistoupeno k likvidaci těch ostatních. Zejména v roce 2003 byl snesením rozsáhlého komplexu úpravy uhlí vykonán významný posun k vytyčenému cíli.
Tím byl také legislativní krok, po jehož schválení za účinné pomoci poslanců
z regionu nabyla účinnosti 31. 12. 2003 novela zákona o státním podniku, která umožňovala bezúplatný převod tohoto druhu majetku ze státu na obec. Toto
se v případě Dolu František po letech hledání cest a nalézání slepých uliček,
po přestání značných peripetií a vynaložení nemalého množství času a peněz,
stalo v únoru 2005 skutkem. Tím ovšem obci Horní Suchá ty pravé problémy
teprve nastaly. Projekt revitalizace dolu od počátku sledoval myšlenku jeho obsazení malými a středními podnikateli.
Důvody byly zhruba tyto:
1) území dolu je díky existenci důlních jam, jejich ochranných pásem a komunikací k nim rozdělen do několika logických celků. Toto uspořádání stěžuje,
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až více méně znemožňuje využití celé plochy jedním velkým investorem a je
jednou provždy dané, protože kontrola a údržba těchto důlních děl musí probíhat prakticky pořád v časově neomezeném období. Výjimkou je ucelený prostor
dřeviště a sousedního kolejiště, což je plocha kolem 8 ha. Ta je dnes pronajata
firmě, která chce v areálu stavět závod na výrobu bioetanolu a je dnes ve fázi
vydaného stavebního povolení.
2) menší a tedy většinou tuzemští investoři jsou „skromnější“, nečekají kompletně připravenou „zelenou louku“ a neděsí je, tak jako ty větší a zahraniční,
pro ně neznámé pojmy jako ohradník, degazační stanice, jámová zátka a podobně
3) v neposlední řadě tyto drobné a střední podnikatele podporovat chceme,
protože přes proklamovanou podporu státu zůstávají stále ještě často Popelkou.
Čtvrtý důvod v té době ještě nebyl zřejmý, protože se projevil až při vlastní
výstavbě infrastruktury, a to bohužel velice bolestivě. Pokud nebudou obsazeny
stávající objekty při využití stávající infrastruktury výše uvedenými „skromnějšími“ subjekty, narazí se při výstavbě té nové na problémy, které posouvají
snahu o zachování původního stavu z pouhé nostalgie do tvrdé finanční reality.
Revitalizace Dolu František byla vybrána agenturou Czechinvest jako jeden
z 5 pilotních projektů brownfields v republice pro zpracování studie dalšího
využití. Proto se s přípravou projektové dokumentace infrastruktury zóny začalo prakticky ještě před tím, než se lokalita stala majetkem obce. Subdodavatelem poradenské firmy z Britských ostrovů, která byla autorem studií, byla
ostravská projekční firma OSA projekt. Pro urychlení podání žádostí o dotaci
ze strukturálních fondů EU, Operační program průmysl a podnikání programu Reality, ji také obec pověřila vypracováním předprojektové dokumentace
k tomuto potřebné. Projekční práce probíhaly ve třech rovinách:
1) infrastruktura zóny – obsahuje všechny potřebné sítě a komunikace. Jejich rozsah je do jisté míry dán výše uvedenou existencí jam a jejich odplynění, přesto při něm neunikneme řešení odvěkého problému, jestli má být dříve
slepice nebo vejce. Do brownfieldu bez úprav nikdo nepůjde, a už vůbec ne
jako první. Pokud však se začne projektovat a stavět bez konkrétního uživatele,
může dojít k plýtvání vynaloženými prostředky. Je naprosto nutná flexibilita
při průběhu vlastní stavby a pružná reakce na její změny před dokončením,
což by při využití dotačních prostředků mohl být problém. Mimochodem, zahraniční poradci navrhovali jako řešení kompletní demolici a zcela novou výstavbu areálu. Brownfield vyřešili tím způsobem, že z něj udělali greenfield,
ovšem za stamilionové náklady.
2) rekonstrukce stávajících využitelných budov – byly vybrány dva objekty,
a to správní budova a zdravotní středisko. Správní budova je stavbou o dvou
křídlech a vrátnicí, je jakýmsi vstupem do závodu. Tento objekt díky svému
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umístění zůstane vždy v majetku obce, a proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci pro pokud možno univerzální využití drobnými podnikateli a živnostníky.
Zdravotní středisko je umístěno v těsné blízkosti areálu a díky vnitřnímu
členění bylo vhodné pro přestavbu na bytový dům. Toto je dnes realitou a práce
na osmi bytech jsou dokončeny, pro jistotu bez komplikací s možnými dotacemi
za vlastní prostředky obce.
3) nová průmyslová hala – jedná se o dvou loďový objekt plochy cca 2 000
2
m , umístěný opět u vstupu do areálu. Záměrem je ukázat příchozím investorům, že revitalizace bývalého dolu je opravdu reálná a také možnost nabídnout prostory k okamžitému využití. Tuto halu bylo možno napojit přípojkami
na stávající sítě bez jakýchkoliv úprav.
Žádost o dotaci z Operačního programu průmysl a podnikání je třístupňová a první stupeň byl podán u všech tří projektů před ukončením přijímání
žádostí na sklonku roku 2005. U nové haly a rekonstrukce správní budovy nebyl problém ani s druhým stupněm žádosti, jejíž hlavní součástí je pravomocné
stavební povolení. U projektu největšího rozsahu, tzn. infrastruktury se však
termín vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti ukázal
jako nereálný.
Díky poměrně plošně rozsáhlému projektu, (jehož autorem je firma Technoprojekt Ostrava) byl vysoký také počet účastníků stavebního řízení, zasahovali
jsme např. do lesních porostů a silnice II. třídy. Tam, kde jsou účastníky řízení
Lesy ČR s. p., OKD a.s. SÚS MSK a ČEZ není situace nikdy jednoduchá, pokud
se tyto a další subjekty sejdou v jednom řízení současně, končí to téměř automaticky úpravami projektové dokumentace. Někde došlo ke kompromisu, tam
kde byly požadavky účastníků řízení neúnosné, jsme je nebrali v potaz a část
projektu prostě vypustili. Bohužel i tak nebyl splněn termín vydání stavebního
povolení a tím také předložení II. stupně žádosti o spolufinancování z Operačního Programu průmysl a podnikání. Žádost byla proto urychleně přepracována na pouze projektovou dokumentaci v objemu cca 1,5 mil. Kč.
Čas ukázal, že vše špatné je k něčemu dobré. Obec totiž také úspěšně prošla
meziresortní komisí pro schvalování projektů v rámci Revitalizace Moravskoslezského kraje, která působí při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zde jsou
schvalovány projekty z Moravskoslezského kraje k obnově území po zejména
hornické činnosti a náš projekt zde jednoznačně patří. Meziresortní komisí byl
také v listopadu 2005 doporučen k financování z prostředků bývalého Fondu
národního majetku, dnes Ministerstva financí České republiky.
Tento způsob financování je pro investora nesrovnatelně příjemnější v porovnání se získáváním dotace z Operačního programu průmysl a podnikání.
Tím se dostáváme k vyhodnocení prvních zkušeností s tímto projektem. Při
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celkovém objemu plánovaných investic: - zóna cca 100 mil. Kč - hala 36 mil. Kč
- rekonstrukce správní budovy 20 mil. Kč je pro menší obec typu Horní Suché
jejich financování hodně náročné a zřejmě by se neobešlo bez úvěrového zatížení. Uvedené náklady jsou totiž pouze investiční, další miliony ročně pohltí režijní náklady (mzdy, ostraha, údržba). Stát potřebné investice hradí stoprocentně
a navíc je obec zbavena starostí s organizováním výběrového řízení na dodavatele stavby. Finanční stránka věci však není jediným problémem při dotacích
ze strukturálních fondů EU. To, že byrokracie s nimi spojená bude značná, se
dalo tušit, přesto nás realita překvapila. Nebýt nezištné pomoci Agentury pro
regionální rozvoj Ostrava při zpracovávání žádostí a finanční podpoře kraje
na vypracování podkladů k jejich podání bychom asi zvažovali, zda do toho
projektu vůbec půjdeme. I další podmínky, na které bylo nutno přistoupit, jsou
u brownfields dost diskutabilní. Omezení nájmů či prodeje subjektům dle jejich čísla OKEČ a vyřazení některých činností vhodných zejména pro opuštěné
budovy s převážně kancelářským využitím, bylo pro řešení těchto opuštěných
areálů limitujícím faktorem.
V době, kdy došlo k podání žádostí, totiž ještě neexistoval ROP Moravskoslezsko, jehož součástí je přímo program Podpora regenerace brownfields.
Tento program celkem vhodně řeší právě neprůmyslové využití nemovitostí,
a kdyby byl tenkrát vyhlášen, nepochybně bychom jej minimálně v případě
rekonstrukce správní budovy použili. Tato byla tedy v roce 2006 – 2007 za pomoci dotace z OPPP dokončena a v roce 2007 – 2008 jsme stejným postupem
postavili novou průmyslovou halu, dá se říct, že bez nějakých závažných problémů. V únoru 2008 byla mezi Ministerstvem financí a firmou TCHAS podepsána smlouva o dílo na vybudování infrastruktury v Průmyslové zóně František. Těžiště prací zde leží na dobudování oddílné kanalizace a komunikací.
Zde nastaly problémy, jichž jsem se dotknul na začátku. I přes snahu zachovat
maximum stávajících objektů a respektovat stávající inženýrské sítě jsme se
při budování kanalizace dostali mimo bývalé komunikace a začali zjišťovat, co
vše se dá pod zemí bývalého dolu nalézt. Bourání masivních železobetonových
konstrukcí v 5-6 metrových hloubkách (protože v takovýchto hloubkách je uložen původní kanalizační řád, na který se bylo nutno napojit) se stalo hlavní
činností na stavbě a stálo za vznikem cca 10 mil. Kč vícenákladů.Tyto byly způsobeny několika faktory. V první řadě byly oběmi projekčními organizacemi,
působícími v Průmyslové zóně František, podceněny průzkumy terénu před
vlastní projekční činností. Rozmístění jednotlivých budov v areálu bylo přece
známo a i bytelnost založení těchto staveb se dala předpokládat. U veřejných zakázek na zhotovení projektové dokumentace však rozhoduje cena, je obtížné vyhodnotit kritérium obsahující kvalitu díla. Dalším faktorem byla jistá živelnost
při stavebních úpravách po celou dobu životnosti dolu. Na prvním místě vždy
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bylo zajištění funkčnosti provozu a vytěžené tuny, při pokládání nových sítí
se nikdo nezdržoval s likvidací těch starých a pokud tyto byly vůbec někdy zakresleny do mapových podkladů, v dostupných archívech jsou prakticky nedohledatelné. Výstavba podkladních vrstev komunikace se tak stává takřka archeologickým výzkumem, kdy ani pamětníci např. nebyli schopni vysvětlit, proč
2 metry od sebe vedou rovnoběžně dva kanalizační sběrače v délce 250m, oba
dostatečně kapacitní. I tato stavba se však v těchto týdnech chýlí ke konci. Její
zhruba roční zpoždění způsobené změnou zdroje financování způsobilo značné
komplikace investorům, kteří souběžně opravují stávající objekty či staví nové
haly, nemluvě o nájemnících již funkčních budov. Vše však lze koordinovat
Program OPPP, běžící do roku 2006 byl pro obce poměrně příznivý, OPPI,
jenž je aktuální v letech 2007 – 2013 již nikoliv. Háže totiž všechny obce do jednoho pytle a umožňuje u těchto projektů čerpání dotace v té nejnižší možné
výši, tzn. 40 % nákladové mezery, zatímco podnikatelské subjekty jsou rozděleny dle velikosti podniku do tří skupin s podporou 40-60 %. Je dostatek zájemců
o další nájemní halu, zde bychom mohli zopakovat náš pilotní projekt, za těchto podmínek však o tomto neuvažujeme. Dalším oříškem je zákon o obcích. Ten
říká, že obec je povinna prodávat majetek minimálně za cenu v čase a místě
obvyklou. Nájemci nových objektů vesměs chtějí uzavřít spolu s nájemní smlouvou i smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Jaká v ní má však být uvedená cena,
když moratorium na prodej této nemovitosti, stanovené v podmínkách přijetí
dotace je pět let. Jaká bude po uplynutí této lhůty cena v čase a místě obvyklá a kdo ji stanoví? Stejný problém vyvstane v případě objektů opravovaných
zájemci o budoucí odkup. Pro zamezení spekulativních odkupů obec požadovala jako projev vážného zájmu opravu objektu a změnu účelu jeho užívání
pro konkrétní cíl příslušným stavebním úřadem ještě před vlastním prodejem.
V podnikatelské sféře by to asi nebyl problém, ceny jsou smluvní, ale jak má
obec splnit literu zákona o obvyklých cenách při prodeji takto zhodnoceného
majetku?
Přes všechny popisované obtíže a překvapení se projekt revitalizace bývalého Dolu František blíží ke zdárnému konci. V areálu vzniklé průmyslové zóny
má nájemní smlouvy uzavřeno cca 25 subjektů, které obsáhly zhruba 90% využitelných ploch. 10 let po uzavření dolu, tzn. v červnu 1999, by tato průmyslová
zóna vzniklá z klasického brownfieldu měla být plně funkční.
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Ceny potravin - Potraviny na Těrlické ulici, Eva Lindtnerová
chléb 900g
rohlík 45g
houska
loupák
kobliha s marmeládou
veka krájená
mléko trvanlivé 1l
máslo 250g
Rama 500g
tvaroh 1 kg
cukr 1kg
sůl 1kg
mouka hladká
mouka polohrubá
mouka hrubá
kuře mražené 1 kg
ovoce
jablka 1kg
banány 1kg
hroznové víno 1kg
citrony 1kg
zelenina
květák 1kg
cibule 1kg
česnek 1kg
paprika 1kg
pivo 10˙
pivo 12˙
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1.6.2016
39,-/34,1,90,2,50,-/ 2,80,4,50,-/4,80,7,50,-/ 7,80,22,50,14,90,29,80/ 36,39,80,97,16,80,5,50,13,80,13,80,13,80,79,-

1.12.2016
39,1,90,2,50,4,50,7,22,50,17,90,29,80,39,80,97,21,50,6,14,20,14,20,14,20,69,-

26,34,-/ 38,39,80,-/ 42,95,-/ 49,-

26,34,98,54,-

29,80,-/ 32,15,-/ 12,118,63,-/ 29,80,-

49,80,16,98,89,-

12,90,15,90,-

12,90,15,90,-

Nezaměstnanost v Horní Suché v roce 2016
Měsíc

Dosažítelní
uchazeči
15 - 64

Leden

347

3085

11,2%

42

Únor

339

3085

11,0%

31

Březen

333

3085

10,8%

38

Duben

323

3085

10,5%

45

Květen

322

3062

10,5%

47

Červen

332

3062

10,8%

69

Červenec

328

3062

10,7%

42

Srpen

329

3062

10,7%

52

Září

334

3062

10,9%

51

Říjen

319

3062

10,4%

54

Listopad

305

3062

10,0%

71

Prosinec

307

3062

10,0%

58

Obyvatelstvo Podíl nezam.
15 -64
osob
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Volná
místa

IV. Obecní akce

Obecní ples
V sobotu 9. ledna se konal v Dělnickém domě Obecní ples. O první
část programu se postarali Suszanie, v druhé části vystoupilo kvarteto složené ze čtyř mladých mužů, z nichž jeden – Lukáš Křižánek bydlí
v Horní Suché, druhý - Denis Křižánek v Albrechticích a další dva jsou ze
Vsetína a z Lipníku. Kvarteto předvedlo workout styl, velmi náročné sestavy na nářadí. K tanci hrál Joker band Ivana Muchy. Výborná hudba,
bohatá tombola, dva bary a krásné prostředí Dělnického domu byly už
dopředu zárukou úspěšného plesu.

Muzikantský rej
Dne 1. dubna mohli milovníci dobré hudby strávit večer poslechem
i tancem s kapelami Spod Budína, Toto band cz, Blues company, Bowle
band a s osmnáctičlenným orchestrem doktora Rudolfa Sochora. Akci
organizoval místostarosta pan Josef Žerdík.

Organizátor místostarosta Josef Žerdík a konferenciér Zbořil zahajují
97

Bowle band – vpravo místostarosta Josef Žerdík

M – band Dr. Rudolfa Sochora
Další – fotogalerie na DVD

Hornosušská pouť
Jako každý rok se pouť konala první květnovou neděli. Stánky lemovaly ulici Sportovní až k Obecnímu úřadu Horní Suché. Nabídka byla široká,
několik stánků nabízelo tradiční nádherně barevná perníková srdce, různé
druhy cukrovinek, nebo medové pochoutky, jiné stánky přitahovaly barevnými šátky, ale v některých jste mohli najít hračky typu dětských pistolí a tanků,
což se k pouti příliš nehodí. Atrakce pro děti byly lákavé, dospělé zase přitahovala vůně gastronomických pochoutek, které byly připravovány členy PZKO
u Dělnického domu.
V dopoledním programu byl nejpůsobivější pochod vlajek, kterého se vždy
účastní krojované organizace, jejichž vlajkonoši a zástupci spolků byli přítomni slavnostní mši v kostele sv. Josefa. Odpoledne bylo možno strávit na terase
Dělnického domu, kde k poslechu hrála dechová hudba Hasičanka.
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Kladení věnců
Druhou, ale vlastně nejdůležitější květnovou obecní akcí je tradiční
kladení věnců k památníku padlých a umučených občanů Horní Suché.
Tohoto pietního aktu se účastní zástupci všech spolků a organizací naší
obce, žáci obou škol a občané Horní Suché. Akce začala slavnostním průvodem, v jehož čele hrála do pochodu opět dechová hudba Hasičanka,
pak následoval projev starosty obce Ing. Jana Lipnera a vystoupení žáků
obou škol. Hymny - českou a polskou – zpíval sbor Sucha.

Divadelní představení Divadla Artur
Obec Horní Suchá pozvala občany na divadelní představení Divadla
Artur na čtvrtek 19. května 2016 do Dělnického domu. Divadelní adaptace stejnojmenného románu Tři v háji autorů Michala Viwegha, Haliny
Pawlovské a Ivy Hercíkové, kterou upravil Miroslav Oupic, hovoří s humorem i ironií o partnerských vztazích během krize středního věku.

V první řadě zprava sledovali představení manželé Žerdíkovi, pan Sikora a pan Kriš

Rozloučení s herci Divadla Artur
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„Biograf Láska“ opět navštívil Horní Suchou
Mobilní letní kino „Biograf Láska“ cestuje po celé republice již čtyři
roky. Přiváží filmy tam, kde již běžná kina zanikla nebo prostě tam,
kde si lidé chtějí zpříjemnit letní večer romantickým zážitkem - promítáním pod širým nebem. Díky velkému zájmu občanů navštívil Biograf Láska opět i Horní Suchou. Při letošním promítání byla divákům
představena komedie Vojtěcha Kotka Padesátka.
Komediální příběh podle hry dramatika a scenáristy Petra Kolečka, který se vrací do normalizačních 70. let, je spletenec bizarních
figurek (od erotomana po jednonohou lyžařku), jejichž vzájemná konfrontace těží především ze situačního humoru. Zdroj komična v sérii
bláznivých výstupů plyne i z jejich explicitního erotického podtextu.
Tentokrát se promítalo v areálu hasičské zbojnice na ulici Centrum
v pátek 17. června. Představení bylo v režii obecního úřadu, začalo
po setmění, tedy něco po deváté hodině. Diváků přišlo hodně, před
promítáním i během něho se prodávalo občerstvení včetně čepovaného piva.

V areálu požární zbrojnice
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Vítání léta

Dne 25. června se v areálu amfiteátru TJ Depos konala akce Vítání
léta. Akce byla zahájena fotbalovým zápasem v rámci projektu „Fotbal
bez hranic“ s mezinárodní účastí. Nastoupily proti sobě mužstva z ČR,
Slovenska, Polska. Další část programu byla hlavně hudební. Vedle hlavní „hvězdy“ hudebního nebe Hany Zagorové vystoupily hudební skupiny
Olympic revival z Havířova, skupina Nebe a Legendy se vrací.
Děti našly zázemí v dětském městečku a všichni se mohli občerstvit
u řady stánků s dobrotami sladkými i slanými.

Vystoupení Hany Zagorové bylo největším lákadlem akce
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Hlediště zaplnili fanoušci Hanky Zagorové

Kotlíkový guláš v Nižné podruhé
Obec Horní Suchá z akcí, kterou obec Nižná každoročně pořádá, je
„NIŽŇANSKÝ KOTLÍK“, tj. soutěž o nejlepší guláš. Horní Suchá se tohoto klání zúčastnila již podruhé. Šestičlenné družstvo tvořily manželské
páry - Sikorovi, Vitošovi a Žerdíkovi.
Samotné přípravy na již zmíněnou akci byly ve znamení zkušeností
borců, kteří pod vedením Igora Balona v roce 2014 již jednou vyhráli!
Představa průměrného Moravana o guláši je jasná, ale „slovenský
kotlíkový guláš“ má naprosto jinou chuť. Množství zeleniny a jiných pochutin, které se do pokrmu přidávají, je naprosto odlišné.
Zjištění, že v letošním roce je připraveno dvacet tři družstev, nedávalo výraznější možnost na dobré umístění.
Vyzbrojeni kotlíkem na tuhá paliva, dřevem a přesvědčením neudělat Horní Suché ostudu, začaly přípravy na vaření. Úkoly byly rozděleny, dámy začaly loupat cibuli, brambory, na zbývající zůstala příprava
ohně a všeho, co je potřeba k řádnému zahřátí těla.
Obstát na Oravě ve vaření kotlíkového guláše je celkem odvážný úkol,
ale soutěž byla zcela anonymní, a tak zajišťovala objektivitu porotců.
Guláše byly vařeny z různých druhů mas a podle rozdílných receptů.
Všichni soutěžící tvrdili, že právě ten jejich je ten nejlepší. Po čtyřech
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hodinách byly přípravy u konce. S nosy a očima červenýma „rýmou“
od cibule, spáleni od slunce a ohně mohli Hornosušané konstatovat, že
jsou hotovi.
Po odevzdání vzorků porotcům začala zábava opadat a všichni s napětím očekávali výsledky soutěže. V tomto ne zcela povzbudivém prostředí začalo družstvo Horní Suché ztrácet naději na nějaký výraznější
úspěch, který na druhou stranu nekorespondoval s prázdným kotlíkem
a plnými kotlíky soupeřů.
V 13:30 moderátor vyzval soutěžící, aby se shromáždili na jevišti.
Ceny se udělovaly od desátého místa a atmosféra by se dala krájet. Nakonec zazněla fanfára a moderátor vyřkl ortel, první místo získává
družební obec Horní Suchá. Neuvěřitelná radost zaplavila soutěžící tým
i Hornosušany, kteří přijeli pod vedením starosty Ing. Jana Lipnera
do Nižné své družstvo podpořit.
Vítězný recept:
Brambory, cibule, česnek, hovězí kližka, chilli, klobásy od řezníka z Horní Suché, mletá paprika, paprika čerstvá, pepř mletý, rajčata, slanina, sůl a sádlo,
zahuštěn chlebem. Vše bylo dávkováno „kvalifikovaným“ odhadem na 40 l kotlíkového guláše.

Vítězný tým – Žerdíkovi, Sikorovi a Vitošovi
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Jazzový večer
Nečekaný jedinečný zážitek měli účastníci jazzového večera 23. září v Dělnickém domě. Přísálí velkého sálu se díky Zbyšku Glatzovi změnilo v komorní scénu jazzového klubu s perfektní akustikou a osvětlením, na které
vystoupila skvělá jazzová kapela JOE AFTER TRIO. Tato kapela zkušených
hudebníků má v repertoáru více než 200 skladeb. Hrají klasický jazzový
standard, moderní progresivní jazz, funky i vlastní tvorbu. Od roku 2004,
kdy skupina vznikla, má za sebou zahraniční turné a mnoho koncertů a festivalů. Velkým potleskem byla odměněna sóla jednotlivých muzikantů stejně
jako pěvecké výkony obou zpěvaček. První z nich je Noemi Bocek, mladá
talentovaná zpěvačka, rodačka z Třince, držitelka ocenění z řady hudebních
soutěží. Velkým překvapením byla účast americké zpěvačky, skladatelky
a pianistky Joyce Hurley, která má bohaté hudební vzdělání od Detroidu až
po studium v Austrálii. Díky svému talentu procestovala celý svět a setkala se
s významnými umělci, jakými jsou Phil Collins, John Lord nebo Ray Glover.
Iniciátorem a organizátorem tohoto velmi příjemného večera byl místostarosta pan Josef Žerdík.

Joyce Hurley a Noemi Bocek
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Hledám milence zn. spěchá
Ve čtvrtek 6. října se konalo v Dělnickém domě druhé představení
Divadla Artur v tomto roce.

Jubilanti 2016
Sál plný jubilantů a zábavy… Tak by se dalo charakterizovat středeční odpoledne 12. října, kdy se v sále Dělnického domu sešli na oslavách
kulatých a půlkulatých narozenin od šedesátin a oslavách společného
manželského soužití počínaje zlatou svatbou občané Horní Suché. Kulturní komise obecního úřadu připravila pro oslavence bohatý kulturní
program, ve kterém na prvním místě nemohlo chybět vystoupení dětí
z Budulínka a obou mateřských a základních škol. Po osobních gratulacích starosty Ing. Jana Lipnera a místostarosty Josefa Žerdíka manželským dvojicím vystoupil na pódiu moderátor, bavič a imitátor Vladimír
Hron, který je znám z rozhlasových vysílání a televizních zábavných po105

řadů. Ten byl pak vystřídán neméně oblíbeným ostravským zpěvákem,
hudebníkem, textařem a producentem Zdeňkem Krásným, jenž je právem považován za krále evergreenů. Při známých melodiích si tak mohli
posluchači zavzpomínat, zazpívat i zatančit…

Děti z polské mateřské školy

Manželé Palatinusovi
Další – fotogalerie na DVD
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První koncert z cyklu Čtvero ročních období
Hluboký hudební zážitek připravila Kulturní komise OÚ Horní Suchá posluchačům, kteří se sešli v neděli 23. října v kostele sv. Josefa. Na podnět hornosušského občana a vynikajícího mladého klavíristy (sklidil velké úspěchy
na mezinárodních soutěžích v Římě a ve Vídni) BcA. Adama Farany, který
koncert uvedl, vystoupilo v rámci cyklu koncertů „Čtvero ročních období“ Stadlerovo klarinetové kvarteto s operním zpěvákem Moravskoslezského divadla
Martinem Gurbaľem. Na programu byly skladby F. Farkase, J. S. Bacha, T.
Albinoniho, Biblické písně A. Dvořáka a chorály J. S. Bacha.
Tento komorní soubor vznikl v roce 1994 z vynikajících posluchačů Ostravské univerzity a členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. V jejich repertoáru
najdeme skladby orientované na renesanční, barokní a klasicistní hudbu,
značnou část tvoří původní díla současných skladatelů a také jazzové kompozice. Kvarteto přijalo jméno po výjimečném klarinetistovi z 18. století, který
byl blízkým přítelem W. A. Mozarta. Kromě mnoha koncertů v prostorách koncertních sálů, chrámů a kostelů v ČR účinkuje soubor i v zahraničí. Na další
výjimečný hudební zážitek se mohou milovníci hudby těšit 11. prosince.

Stadlerovo kvarteto a operní zpěvák Martin Gurbaľ

Další – fotogalerie na DVD
107

Rozsvícení vánočního stromku
Letos poprvé se v centru obce u „červené školy“ rozsvítil na začátku adventu vánoční strom. První adventní neděli, 27. listopadu, se s krátkým hudebním programem vánočních písní a koled představily děti obou škol, po nich
pak nastoupil Ženský pěvecký sbor Šárka. U několika stánků se prodávaly
nápoje na zahřátí a taky něco dobrého k zakousnutí. Pak se na pokyn rozsvítil vánoční strom jako symbol začínajícího adventního období.

Děti z polské MŠ

Česká MŠ

Ženský pěvecký sbor Šárka

Další – fotogalerie na DVD
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V. ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, KNIHOVNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den otevřených dveří v základní škole
Ve čtvrtek 7. ledna navštívili rodiče s dětmi, především s budoucími prváky,
prostory základní školy. Průvodce jim dělali žáci z vyšších ročníků. Návštěvníci mohli zhlédnout moderní vybavení tříd, např. interaktivní a dotykové
tabule, které jsou používány v různých předmětech. Navštívili i přípravnou
třídu, kterou mohou využít děti, které mají odklad. Ve vetibulu byly vystaveny kroniky školy zaznamenávající její bohatou historii.

Práce s dotykovou tabulí

Interaktivní tabule
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Kroniky si se zájmem prohlédli nejen rodiče, ale i žáci

K zápisu do prvních tříd přišlo 64 dětí. K 1. září nastoupilo 46 dětí. Odklad byl udělen 16 dětem, z toho 12 nastoupilo do přípravné třídy. V přípravné třídě bylo celkem 15 žáků včetně tří dětí pětiletých.

Viktorka se už do školy hodně těší

Viktorka s výchovnou poradkyní Mgr. M. Loderovou
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Paní učitelka Adamusová
Další – fotogalerie na DVD

Školní družiny mezi sebou opět soutěžily
Tentokrát to bylo v umělecké oblasti - v kreslení. Školní družina při ZŠ Horní
Suchá vyhlásila výtvarnou soutěž pod názvem ,,Letem světem“.
Hozenou rukavici zvedlo dalších čtrnáct družinek a výsledkem bylo 180 výkresů. Žáci ŠD se rozběhli po celém světě. Navštívili velkoměsta se svými dominantami, malé vesničky, hory i nížiny, ponořili se do vodní říše řek i oceánů a dokonce vyletěli do vesmíru. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Do první kategorie byli
zařazeni žáci 1. a 2. ročníků, ve druhé žáci 3. a 4. tříd a třetí kategorii tvořily
kolektivní práce. Naše škola se může pochlubit 1. a 3. místem v první kategorii.
Vítězi se stali Terezka Adamiecová a Mathias Weberman.
Děti obdržely pěkné věcné ceny, na které finanční částkou přispělo město
Havířov, odbor školství Dále si děti odnesly diplomy, sladkosti a úsměv na rtech
ze svého úspěchu. Nejzdařilejší výtvory byly vystaveny v obchodním domě Elán
v Havířově.
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Dětské radovánky se konaly 4. června 2016 na školním hřišti
u české základní školy.
Jako každý rok i letos byl program velmi bohatý a pestrý. Nadšení bylo vidět nejen na rodičích, kteří sledovali, fotili i filmovali své ratolesti, ale i na žácích. Na začátku programu vystoupili ti nejmenší – děti z Budulínku, pak děti
z mateřské školy a potom se postupně představili žáci všech ročníků.

Pasování na prváky
Ve čtvrtek 16. června se v obřadní místnosti OÚ slavnostně rozloučily děti
z MŠ se svými učitelkami a po slavnostním slibu byly pasovány na prváky.
Tohoto aktu se samozřejmě účastnili rodiče, prarodiče a přátelé.
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Viktorka se loučí se svou paní učitelkou

Učitelky MŠ
Další – fotogalerie na DVD

Rozloučení s deváťáky se letos konalo 29. června tradičně
v obřadní síni.
Ve středu 29. června se konalo v obřadní síni slavnostní rozloučení s žáky
devátých tříd. Vedle vedení školy a třídních učitelů se zúčastnili i zástupci
obce v čele se starostou Ing. Janem Lipnerem a místostarostou panem Josefem
Žerdíkem, kteří předali žákům upomínkové předměty. Obřadní síň byla zcela
zaplněna rodiči, kteří si tuto slavnostní chvíli rovněž nenechali ujít.
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První školní den
Školní rok 2016/2017 začal ve čtvrtek 1. září. Slavnostně oblečené
děti, slavnostně naladění rodiče nebo prarodiče naslouchají paní ředitelce
Mgr. Iloně Chalupové.

Zleva ředitelka školy Mgr. Chalupová, starosta obce Ing. Jan Lipner,
předseda Sdružení rodičů pan Hradský
Další – fotogalerie na DVD
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Cyklistické závody
Máme za sebou další úspěšný ročník cyklistických závodů, které se konaly
ve čtvrtek 29. 9. v centru obce za krásného počasí. Postupně všech 97 závodníků vyjelo na trať, kde plnili i malé úkoly. Ti nejlepší byli odměněni na stupních vítězů, ale nikdo neodešel s prázdnou.
Nejlepší závodníci:

Kategorie MŠ: 1. místo Mrózek Jakub, 2. místo Bauer Tobiáš, 3. místo Míčová Viktorie Sofia
Kategorie 1. tř. dívky: 1. místo Grichwaldská Vanesa, 2. místo Ošlejšková Kristýna
Kategorie 1. tř. chlapci: 1. místo Zsibrita Damián, 2. místo Prymus Samuel, 3. místo Janík Pavel
Kategorie 2. - 3. tř. dívky: 1. místo Janečková Karolína, 2. místo Mrózek Lena, 3. místo Waidlichová Helena
Kategorie 2. - 3. tř. chlapci: 1. místo Opatřil Matěj, 2. místo Rzyman Adam, 3. místo Szegecs Karel
Kategorie 4. - 5. tř. dívky: 1. místo Janečková Natálie, 2. místo Chlupová Eva, 3. místo Kochová Veronika
Kategorie 4. – 5. tř. chlapci: 1. místo Krygiel Šimon, 2. místo Przeczek Sebastian, 3. místo Hegedüs Matěj

Všem vítězům velká gratulace a těšíme se na další ročník.

Marek Hradzki, předseda Sdružení rodičů ZŠ

Na startu

Pří plnění soutěžních úkolů
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Na stupních vítězů

Drakiáda
Nadešly podzimní dny, listí padá a vítr fouká… Toho využila školní družina při ZŠ Horní Suchá a pozvala havířovské školní družiny k poměření sil
v pouštění papírových draků. Akce se jmenovala ,,Můj drak vyletí až do oblak“. Pestrobarevní draci se vznášeli vysoko, tancovali a kroužili nad hřištěm
sem a tam. Patřičně se snažily také děti. Jejich snažení bylo oceněno krásnými věcnými cenami, diplomy a malou sladkostí.
Než se všichni rozjeli do svých škol, společně jsme posvačili domácí koláč
s teplým čajem a pěkně si popovídali.
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Lampionový průvod
V pátek 4. 11. 2016 se konal tradiční lampionový průvod za doprovodu
dechové hudby Hasičanka. Průvod vyšel od drogerie v centru obce a směřoval
na školní hřiště u české základní školy. Účast byla zase hojnější než v předchozích létech. Děti se svými rodiči, prarodiči, ale i s jejich přáteli zaplnili školní
hřiště. Jako každý rok vzlétly k obloze balónky štěstí, děti dostaly teplé párky
a čaj, a i rodiče se mohli podle chuti občerstvit. Je vidět, že tato oslava se stala
v Horní Suché vítanou tradicí.

Vánoční koncert
Adventní období je pro většinu dospělých lidí plné shonu, starostí a nervozity.
Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Horní Suchá bylo proto velmi milým a vítaným
zastavením. V letošním roce se vánoční koncert uskutečnil 1. prosince v sále Dělnického domu. Sál byl zaplněn do posledního místa. Koncert byl krásným úvodem do adventního období. Při výběru písniček i básní sáhly tentokrát paní učitelky Markéta Domesová a Bohunka Velíšková především mezi české pohádky.

Pohled do plného sálu Dělnického domu
Další – fotogalerie na DVD
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ZŠ A MŠ S PJV
Zápis do první třídy
Do první třídy bylo zapsáno 19. ledna 15 dětí, 1. září 2016 jich 15 nastoupilo.
Dne 23. května vystoupilo v Dělnickém domě Divadélko „Bajka“ s hrou
„Jak jeden malíř chtěl namalovat šťastného motýla“. Po představení byli žáci
prvních tříd pasováni na čtenáře hlavním představitelem – motýlem.

Radovánky
Dne 11. června uspořádali rodiče a vedení školy s polským jazykem vyučovacím v areálu hasičské zbrojnice dětský den. Jako každoročně se programu účastnili všichni žáci mateřské školy i základní školy, celý program
uváděli žáci deváté třídy.

Program uvádějí nejstarší žáci
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Vystoupení je vždy záležitostí všech žáků
Další – fotogalerie na DVD

V úterý 21. června se konalo na obou základních šklách námětové cvičení
místního SDH ve zdolávání požáru v uzavřených prostorách a evakuaci osob.
Po splnění úkolu si mohli žáci zblízka prohlédnout hasičské vozy, což bylo zajímavé hlavně pro chlapce.

Příjezd hasičských vozů

Evakuace osob
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Prohlídka vozů

První školní den ve školním roce 2016/2017
První den ve škole je pro každého žáčka velkým okamžikem. V ZŠ s PJV je
tento den opět celoškolní záležitostí. Všichni se sejdou v aule školy, aby prváky slavnostně přivítali. Po krátkém programu osobně každého přivítá pan ředitel Mgr. Bohdan Prymus a pak ještě paní učitelka Mgr. Renata Rzymanová
každému předá velký kornout sladkostí.
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Ředitel školy osobně vítá prváky

Kornout sladkostí rozdává Mgr. R. Rzymanová
Přílohy: č.3
Další – fotogalerie na DVD

BUDULÍNEK
27. 6. 2016 bylo Rodinné centrum Budulínek, z. s. zařazeno mezi dětské
skupiny. Od této doby se naše dětská skupina jmenuje Rodinné centrum Budulínek a navštěvuje ji max. 19 dětí. Na provoz dětské skupiny jsme získali dotaci
ESF OPZ. V průběhu roku proběhlo v RCB pět divadelních představení různých
pohádek, které nám přijelo zahrát divadlo DUO Šamšula a divadlo Beruška.
• 1. – 3. 2. Děti se zúčastnily pobytu na horách v Řece. Sněhu si moc neužily,
ale přesto si užily hodně legrace. Chodily na procházky a plnily úkoly spojené s poznáváním zimní přírody.
• 29. 2. Proběhl v RCB karneval v maskách. Sešlo se u nás hodně pohádkových bytostí a zvířátek. Bylo moc veselo, děti si hrály a nechyběla ani přehlídka masek a diskotéka.
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• 11. 3. Děti se zúčastnily vystoupení v Dělnickém domě v Horní Suché při příležitosti MDŽ. Vystoupily s pohádkou O řepě a s pásmem písníček, básniček.
• 15. 3. Rodiče s dětmi tvořili v dílničkách velikonoční výrobky. Vyráběli zajíce
z kartónu, vystřihávali kraslice a pekly bábovky. Všichni si to užili.
• 16. – 17- 3. V RCB proběhla burza jarního oblečení. Prodávalo se a nakupovalo. Zúčastnili se rodiče, jejichž děti navštěvují centrum a také obyvatele
Horní Suché, kteří se dozvěděli o burze z letáku a webových stránek. Burza
měla velký úspěch, proto bude probíhat i nadále.
• 23. – 25. 3. Tak jako každoročně proběhla velikonoční výstavka plná překvapení a velikonočních výrobků. Výstavku připravily děti spolu s učitelkami.
• 12. 4. - Zavítaly k nám nové děti, aby se zúčastnily zápisu. A nakonec se
k Budulínkům přidalo dalších 5 nových kamarádů.
• 16. 5. - Všichni jsme se vydali na procházku zoologickou zahradou. Zdravili
nás plameňáci, žirafy, sloni a hravé opičky před našimi zraky legračně skotačily.
• 10. 6. - Tak, jako každý rok, jsme navštívili Pašůvku, abychom se podívali
na koníčky. Nakonec se každé dítko svezlo na koňském hřbetě a všichni se
skvěle bavili.
• 27 - 29. 6. - Budulínci zavítali do Trojanovic, kde se ubytovali v krásné chatě.
Hráli si na horském vzduchu a zažili spoustu dobrodružství. Zvládli to i ti
nejmenší.
• 11. 9. Budulínek se zpožděním slavil své čtvrté narozeniny, které měl už 9. 7.
Oslavy se zúčastnily nejen děti navštěvující RCB, ale také široká veřejnost.
Odpolednem plným her, tance, legrace nás provázely víly.
• 12. 10. Děti z RCB vystoupily seniorům a jubilantům v Dělnické domě.
• 14. 10. Dopoledne se děti vydaly sbírat kaštany do areálu Domovu pro seniory. Podařilo se nasbírat asi 100kg kaštanů, které byly následně použity jako
krmivo pro lesní zvěř.
• 26. 10. Přestože nám počasí ten den příliš nepřálo, výlet do Dinoparku jsme
si užili.
• 4. 11. Zúčastnili jsme se lampionového průvodu v Horní Suché. Na závěr
průvodu jsme vypustili velký lampion štěstí.
• 10. 11. Několik odvážných dětí strávilo noc RC Budulínek. Po překonání
stezky odvahy jsme si opekli párky a večer jsme ukončili diskotékou.
• 16. 12. Jelikož se blížily Vánoce, navštívili jsme s dětmi Vánoční městečko. Zde
jsme ochutnali dětský punč a děti nakoupili drobné dárečky, pro maminky.
• 20. 12. Abychom oslavili Vánoce i v Budulínku, pozvali jsme rodiče na Vánoční besídku. Zazpívali jsme si společně koledy, rozbalili dárečky a pochutnali si na cukroví.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2016 celkem 16 856 knih, z toho 2 647
polských. Přírůstek činil 789 knih, z toho 107 polských, a 71 dočasných dokumentů, z toho 2 polské. Z důvodu opotřebení a zastaralosti bylo vyřazeno 795
knih, z toho 115 polských. Knihovna má k dispozici 32 titulů časopisů. Na nákup knihovního fondu v roce 2015 bylo vydáno 173 005,- Kč.
Knihovnu navštěvovalo 669 registrovaných čtenářů, z toho 239 dětí do 15
let, kteří si v roce 2016 vypůjčili 30 831 knih. Oproti roku 2015 jsme zaznamenali nárůst o 20 uživatelů, celkový počet výpůjček je o málo menší než
v loňském roce. Knihovna uspořádala 28 kulturních besed pro děti obou škol
i školek, pro českou školu Pasování prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou
Lenkou Rožnovskou, a pro polskou školu Pasování s herci českotěšínského
divadla Bajki. Děti nižších tříd české školy chodí pravidelně v rámci literární
výchovy půjčovat knihy.

Pasování na čtenáře se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou (vlevo) dne 25. 2. 2016

Zájemci mohou využít celou řadu služeb, od možnosti přístupu na internet,
wifi, užívání počítačů, tisk, kopírování a skenování, mezivýpujční knihovní
službu, funguje systém rezervací a objednávek knih. Pravidelně jsou informováni o knižních novinkách ve fondu naší knihovny, písemně v Informátoru
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obce, nebo na webových stránkách knihovny. V tomto roce byla ve spolupráci
s 10. skautským oddílem Fénix uspořádána Noc s Andersenem.
Koncem roku 2016 jsme zahájili půjčování elektronických knih.

Noc s Andersenem – u okna organizátorka akce knihovnice paní Bulavová

Děti si ozdobily trička

Večer byl podmalován hudbou – příběhy vyprávěla paní Jindra Zlámalová
Další – fotogalerie na DVD
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VI. SPOLKY, SDRUŽENÍ, SPORT
Klub hornických důchodců Dolu František (KHD DF), Polský kulturně – osvětový svaz (PZKO), Kroužek krojovaných horníků (KKH), Svaz
postižených civilizačními chorobami (SPCCH), Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá, Základní organizace chovatelů poštovních holubů (ZOCHPH), Základní organizace českého zahrádkářského svazu č. 16 (ZOČZS), Ženský pěvecký sbor Šárka, Sbor dobrovolných
hasičů (SDH), Kynologický klub, Tulipán, sportovní oddíly.

Klub hornických důchodců Dolu František
Havířský bál
Tradiční „Havířský bál“ Klubu hornických důchodců Dolu František se konal 5. února jako vždy v sále Dělnického domu. Mezi hosty přivítal předseda klubu pan Roman Konopka členy Klubu důchodců Dolu Dukla a zástupce
Kroužku krojovaných horníků Dolu František. Velmi potěšující byla i účast
skupinky přátel paní knihovnice z obecní knihovny, kteří se přišli po práci
pobavit a výrazně „omladili“ ples. Zájem o bál projevil i regionální tisk, z redakce Horníku byl přítomen pan Adam Januszek a za redakci Karvinského
deníku se dostavila paní Martina Sznapková. Zájem médií byl velmi příjemný.
A co je důležité pro každý ples? Přece hudba. K poslechu a hlavně k tanci
hráli členové kapely „Malá černá hudba“ z Karviné – kapelník pan Milan Kupka a pan Evžen Drobek. Kapela si získává posluchače už pětadvacet let, je známá nejen z domácích vystoupení, ale i z mezinárodních soutěží a festivalů v zahraničí. Lákavá byla i tombola, sešlo se velké množství cen, které potěšily řadu
výherců. A tak vyšlo úplně všechno – zábava, občerstvení i dobrá nálada….
Příloha: č.5
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Členové KHD DF

Hosté – ještě „nedůchodci“ – přátelé paní knihovnice
Další – fotogalerie na DVD

Výroční členská schůze KHD DF
Na výroční členskou schůzi přišlo sto třicet členů klubu z celkového
počtu tři sta padesáti. Jako hosté byli přivítáni předsedou klubu panem
Romanem Konopkou za Koordinační výbor důchodců OKD pan Karel
Bajtek, za Spolek krojovaných horníků nový předseda pan Rostislav Grim
a bývalý předseda pan Milan Machálek, za Obecní úřad Horní Suchá zastupitel pan Jan Charvát. K hlavním bodům patřilo hodnocení činnosti
klubu v minulém roce a výčet akcí pro letošní rok. Předseda poděkoval
všem členům, kteří nezištně pomáhají tyto akce realizovat. V závěru ofi126

ciální části pozval přítomné na blížící se Den matek a připomněl jednu
z největších akcí pořádaných KHD DF, a to 6. ročník řezbářského plenéru. Další neoficiální část programu byla vyplněna přátelskými rozhovory
a vzpomínkami na společné akce.

Předseda Roman Konopka, vedle Milena Tvardíková, vpravo Helena Hýsková

Pohled do plného sálu
Fotogalerie na DVD

Květen a červen v KHD DF
KHD DF pořádal během měsíce května a června dvě tradiční akce.
V pátek 15. května se konal v areálu klubu DEN MATEK. Kromě karafiátu od předsedy klubu pana Romana Konopky dostaly ženy tu nejkrásnější
kytičku 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“.
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Kromě předsedy klubu pana Romana Konopky…

….popřály svým vystoupením i děti z mateřských škol

Druhá akce - smažení vaječiny - se konala v pátek 5. června. Teplé
počasí jako na objednávku umožnilo opět využít oblíbený altán a k tanci
pak „parket“ 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.

Pohled do kuchyně – příprava vaječiny
Další – fotogalerie na DVD
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Červenec v KHD DF
Už pošesté se letos v červenci pořádaly v areálu KHD DF dvě akce. První z nich
byla „Letní slavnost“, která se konala 8. července za účasti 122 návštěvníků. Počasí bylo opravdu letní, takže umožnilo příjemné posezení i venku v altánu.
Druhou velkou akcí byl 6. řezbářský plenér s názvem „Vtiskni stromu duši“.
Stejně jako v předchozích letech mohli návštěvníci sledovat během pěti dnů –
od 18. do 22. července – práci pěti řezbářů.
Tradičně se plenéru zúčastnil havířovský řezbář Mgr. Čestmír Slíva, který se
stal autorem skulptury „kominíka“. Ing. Igor Kučera z Vřesiny u Hlučína vytvořil postavu „dirigenta“, která doplnila skupinku tří hudebníků z loňského plenéru. Z Kyjova opět přijel pan Adam Balajka, Dis., jehož „anděl“ stojí kousek
od postavy „řezbáře“ pana Pavla Heráka z Orlové – Lutyně. Poslední skulptura
„dívka ve větru “ vyšla z rukou pana Artura Szoldry, řezbáře z Polska. Všechny
skulptury našly své místo v areálu Domova pro seniory a dělají příjemnou společnost seniorům na jejich procházkách parkem.
Poděkování za zdařilou akci patří především organizátorům a pomocníkům
z řad KHD DF, OÚ Horní Suchá za finanční podporu a zájem. Rovněž patří
i těm, kteří svou účastí akci podpořili - členkám Klubu Kobiet, členům Klubu
Chłopa, KKH a všem, kteří se přišli podívat. Řezbářský plenér navštívilo více než
200 návštěvníků nejen z Horní Suché.

Zleva předseda klubu pan Roman Konopka,
místostarosta obce pan Josef Žerdík, paní Barbora Žerdíková

Pohled do „řezbářské dílny“
Další – fotogalerie na DVD
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Září v KHD DF
V pátek 9. září slavili v Dělnickém domě členové KHD DF a jejich hosté „Den horníků a jubilantů“. Mezi hosty byl přivítán místostarosta obce
pan Josef Žerdík, za Koordinační výbor důchodců OKD předseda pan Karel
Bajtek a skupina zástupců spolku Krojovaných horníků při obci Stonava.
Jak zdůraznil v úvodu předseda klubu pan Roman Konopka, je tato oslava
poděkováním všem, kteří svou prací přispěli do pestré mozaiky významné
historie Dolu František bez ohledu na to, že důl už přestal existovat. Povinností a právem bývalých horníků je dál ctít a udržovat hornickou tradici
a rovněž i vzdát poctu těm, kteří položili svůj život při výkonu tohoto těžkého povolání.
Výbor klubu nezapomíná ani na své současné členy, a tak kytičkou
a dárkem bylo jako každý rok popřáno všem členům, kteří letos slaví kulaté
a půlkulaté narozeniny. Ozdobou slavnosti byly i slavnostní hornické uniformy, které k této akci zákonitě patří.

Pan Pavlas oslavil letos 70. Narozeniny
Další – fotogalerie na DVD

Druhou akcí v tomto měsíci bylo „Loučení s létem“, které letos připadlo
na 23. září. Tato akce se tradičně koná v „Domečku“ KHD DF a je opravdu
poslední akcí, kdy je možno využít příjemné posezení v altánu i „venkovní
parket“ k tanci.
Na obou akcích hrál k poslechu i tanci muzikant pan Alois Ryba.
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Pohled do sálu KHD DF

Kolo štěstí se točí…

Říjen v KHD DF
Kromě velkého říjnového úklidu v Domečku a přilehlém areálu se 21. října sešli členové a příznivci KHD DF na tradičním „vinobraní“, jež je předposlední akcí v bohatém celoročním programu klubu, aby si při dobrém
moravském vínečku popovídali, připomněli minulé akce, zazpívali a samozřejmě i zatančili. Mezi hosty byli i členové Spolku krojovaných horníků
při obci Stonava. K vínečku chutnalo křupavé slané pečivo, ke kávičce zase
sladké a vůbec na vše, co bylo připraveno, se jen sliny sbíhaly. A protože
u vínečka se vždy dobře sedí, rozcházeli se hosté sice neradi, ale s dobrou
náladou a už s očekáváním poslední akce, oslavy sv. Barbory.

Pohled do sálu
Další – fotogalerie na DVD
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Prosinec v KHD DF
Oslava svátku sv. Barbory, patronky horníků, se konala letos v Dělnickém domě už v pátek 2. prosince. Mezi hosty přivítal pan Roman Konopka, předseda KHD DF, místostarostu obce pana Josefa Žerdíka, předsedu
Koordinačního výboru důchodců OKD pana Karla Bajtka a skupinu členů
Spolku krojovaných horníků při obci Stonava v čele s předsedou panem Ladislavem Kajzarem. Po slavnostním úvodu vystoupil s krátkým programem
Ženský pěvecký sbor Šárka, který kromě hornické hymny zazpíval i vánoční písně. K poslechu i k tanci pak hrál a zpíval „dvorní muzikant“ pan Alois
Ryba. Nechyběly ani slavnostní hornické uniformy, dobrá nálada, a tak
podvečer plynul v příjemné „adventně - havířské“ atmosféře.

Klub hornických důchodců Dolu František
Vás srdečně zve na oslavu

SVATÉ BARBORY, patronky havířů,
která se koná 2.12.2016 v 15 hodin
v Dělnickém domě v Horní Suché.
Přijďte všichni, jste srdečně zváni i se svými známými
a oslavte tancem, dobrým jídlem a pitím
svátek naší patronky.
Uniformy vítány

Zve výbor KHD

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJE VÝBOR KHD DF

Přílohy: č. 8, 22. 23, 38
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PZKO
Nejdůležitější akce MS PZKO v Horní Suché  
Sztandarowe imprezy MK PZKO w Suchej Górnej
10. ledna 2016 se konala v Domě PZKO výroční schůze místní
skupiny PZKO
Přítomen byl také starosta obce Ing. Jan Lipner. Předseda MS PZKO
Jan Zyder formou prezentace zhodnotil rok práce výboru a sedmi souborů MS. Jsou to: Klub Kobiet, který čítá 39 žen, 22 členný Klub Chłopa,
smíšený sbor Sucha s jeho 34 členy, Chórek, ve kterém zpívá 15 osob, 16
členný Klub Sportowy, 35 členný taneční soubor Suszanie se svou kapelou
a také Klub Młodych. MS PZKO zorganizovala v roce 2016 v Domě PZKO,
Dělnickém domě a na zahradě hasičské zbrojnice sedm kulturních akcí,
ale byly také přednášky, zájezdy a sportovní aktivity. Velmi kladně zhodnotil Jan Zyder spolupráci s obecním úřadem. Ve stejném smyslu hovořil
také starosta Ing.Jan Lipner.

10 stycznia 2016 Po zebraniu sprawozdawczym w Suchej Górnej
Z udziałem ponad 80 osób odbyło się w niedzielę zebranie sprawozdawcze liczącego 481 członków koła PZKO w Suchej Górnej. Zaszczycili je
swoją obecnością wójt gminy Jan Lipner, prezes ZG PZKO Jan Ryłko oraz
przedstawiciele miejscowej szkoły i przedszkola.
 Obszerne sprawozdanie, które przedstawił prezes Koła Jan Zyder,
podsumowało rok pracy zarządu, rejonowych oraz siedmiu działających
w Kole zespołów.
 W roku minionym odbyło się kilka znaczących imprez. Były to:
Bal PZKO, Dzień Kobiet, wystawa p.t. „Co ukrywają szafki w naszych
domach”, „Koncert Wiosenny”, wycieczka do Brzegu i na Górę św. Anny,
Dzień Dziecka, „Gulasz Fest”, „Fedrowani z folklorym” i turniej tenisa
stołowego. Wielkim świętem, ale i zobowiązaniem dla wszystkich był Festiwal PZKO, w programie którego udział wzięły trzy zespoły Koła, zaś
kilkadziesiąt osób włączyło się w przygotowania stoisk i ich obsługę.
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Pracę siedmiu zespołów najlepiej scharakteryzują liczby.
 Klub Kobiet liczy 39 członkiń, które zapewniając zaplecze kulinarne
imprez, jak również pomagając szkole i przedszkolu odpracowały łącznie
1817 godzin. Urządziły wystawę, wycieczki, same również zwiedzaja okoliczne wystawy.
Klub Chłopa zrzesza 22 panów stanowiących trzon męskiej działalności w Kole. W roku 2015 zorganizowali oni 17 brygad, ale z ich inicjatywy odbyła się też prelekcja, wycieczki, zawody strzeleckie, spotkania konkursowe.
 Chór „Sucha”, w którego szeregach śpiewa 34 chórzystów ma za sobą
pracowity rok. Przygotował jeden koncert, odbył 8 występów i dwa zgrupowania.
 „Chórek”- kameralny zespół folklorystyczny współpracujący z kapelą „Šmykňa“ zaśpiewał w roku minionym aż 15 razy.
,,Suszanie” wraz z kapelą i kierownictwem skupiają 35 osób. Zespół
w roku 2015 występował 31 razy, z czego 16 występów było w okresie karnawału. Poszerzył zespołową szatnię o cenne stroje pochodzące ze zlikwidowanej przez ZG kostiumerii.
 Klub Sportowy , który corocznie reprezentuje nasze Koło w turnieju
piłki nożnej, w liczbie 16 osób schodzi się co piątek w hali sportowej. Oprócz
treningów znani są jego członkowie z działalności organizatorskiej (Dzień
Dziecka) i kulinarnej.
 Ramowy plan pracy uchwalony na zebraniu sprawozdawczym nie pozwala na zwolnienie tempa. Oprócz dorocznych imprez odbędą się organizowane
w cyklu dwuletnim „Wykopki” oraz „Spotkanie Absolwentów” miejscowej PSP.

23. ledna 2016 Ples PZKO
Zúčastilo se ho 130 členů a sympatizantů MS PZKO. V programu vystoupili tradičně Suszanie, k tanci hrála kapela Joker Band. Dobrou večeři
uvařil Daniel Neděla a Klub Kobiet připravil kavárničku.

23 stycznia 2016 Bal PZKO
W tym roku na Balu PZKO bawiło się 130 gości /o 20 więcej niż w roku
minionym/, których na samym początku przywitał prezes Koła Jan Zyder.
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Walc angielski i walczyk w podaniu „Suszan” zainaugurował taneczną
część balu, a potem zabrzmiał polonez Wojciecha Kilara, do którego stanęła większość sali.
Część programową kontynuowali „Suszanie” scenką taneczną „Rosyjskie bajkowe klimaty”, a po nich na scenę weszła kapela „Joker Band”,
która swą spontanicznością potrafiła aż do godziny 3. nad ranem mobilizować salę do tańca.
W Domu PZKO Daniel Neděla proponował dwa smaczne dania, a panie z Klubu Kobiet sprzedawały kwiaty, kotyliony, ciastka i kawę.

5. března 2016 Svátek žen
Příjemné a hodnotné odpoledne připravili muži pro ženskou část MS
PZKO. Symbolickou květinu a přání následoval kulturní program, který
nacvičili bývalí členové souboru Suszanie. Program byl veselý, ale nabádal
k zamýšlení. Po něm veselou prezentaci z činnosti Klubu Chłopa připravil
Bronek Zyder. Současně několik jeho členů vařilo v kuchyni chutné jídlo.
Ženy – a bylo jich 60- byly opravdu spokojené.

5 marca 2016 MDK
Święto kobiet w naszym Kole od lat jest gwarancją kameralnej atmosfery i dobrej zabawy. Nie inaczej było i w tym roku.
Na początku były życzenia, które złożył wiceprezes Koła Marian Pilch
i symboliczny kwiatek. Program, którego wykonawcą od lat jest kabaret
dawnych tancerzy „Suszan” nie tylko rozbawił.
Bajka o współczesnym Kapturku pokazała prawdziwy wymiar różnic
zachowań i charakterów z postaciami Kapturka bajkowego. Wiersz „Psia
randka” pozytywnie odnosił się do miłości pokonującej wszelkie przeszkody, zaś wycinek z działalności Instytutu Naukowego do Spraw Badań Ludzkiego Chodzenia piętnował przebujałość instytucji, które doszukując się
zawiłości i problemów w życiu codziennym zapominają czasem o rozwiązaniach najprostszych.
Propozycję programową kontynuował Bronisław Zyder przedstawiając multimedialną prezentację działalności Klubu Chłopa.
Smaczny poczęstunek autorstwa panów z Klubu Chłopa potwierdził
znany fakt, że gotowanie nie jest tylko domeną pań.
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Bývalí členové souboru Suszanie přejí ženám k jejich svátku

Symbolická kytička pro každou ženu

5. dubna 2016 Setkání s Josefem a Karlem Mrózkovými autory knihy „ W cieniu Żywocic”
Kniha pojednává o válečných osudech hornosušské rodiny Mrózkových a osudech dalších 13 rodin bydlících na Koutech. V červnu 1944 roku
Mrózkovi byli vyhozeni ze svého rodiště, kam byl nastěhován Němec Vorbach. Ten zahynul rukou partyzánů, ale doplatili na to členové mnoha rodin bydlících na Koutech, které Němci po atentátu zatkli a některé z nich
zavraždili. Setkání s autory této knihy - dokumentu bylo pro více než 40
účastníků besedy silným zážitkem.

5 kwietnia Spotkanie z Karolem i Józefem Mrózkami autorami książki „ W cieniu Żywocic”
Kąty, część naszej gminy, na którą pada cień żywocickiego lasu, stały
się w czasie 2. wojny światowej świadkiem tragedii niejednej polskiej rod136

ziny. To tam stoi dom rodzinny Józefa i Karola Mrózków, w którym zakład
krawiecki prowadził ich ojciec Józef. Pracowite życie rodziny i osób skupionych wokół zakładu przerwał wybuch wojny. Jej skutki dla mieszkańców
tej części Suchej Górnej okazały się tragiczne.
Spotkanie z autorami książki „W cieniu Żywocic” Karolem i Józefem
Mrózkami wzbogaciło wiedzę ponad 40 jego uczestników o losach wojennych ich rodziny, jak również innych rodzin na Kątach.
W klimat opisywanych zdarzeń wprowadził obecnych Bronisław Firla,
który podjął się prowadzenia spotkania. Prezentowane przez Kwietosławę, Krystynę, Józefa i Karola Mrózków oraz Bronisława Firlę fragmenty
książki przesuwają oś czasu. Zapoznajemy się z wycinkiem z życia zakładu krawieckiego, w którym figuruje krewny, a zarazem czeladnik Józefa,
Adam Wawrosz.
Zwiastuny wojny dolegają na Kąty coraz mocniej. Wybucha wojna.
W jej trzecim roku na Pomorze zostaje internowana cała rodzina stolarza
Franciszka Żwaka, ojca Anny Mrózek, wraz z czteromiesięcznym wówczas
Franusiem Żwakiem – obecnym również na spotkaniu. W czerwcu 1944
roku okupant wysiedlił z rodzinnego domu rodzinę krawca J. Mrózka.
Młodsze dziecko Anny i Józefa Mrózków /pan Karol Mrózek/ było wtedy
pięciotygodniowym maleństwem.
Polenlagry we Frysztacie i w Rybniku poznajemy oczyma pięcioletniego wówczas Józia Mrózka. Słuchamy o rozłące z ojcem, którego nie mieli
już nigdy zobaczyć, a potem o wigilii pani Anny w roku 1944 w nędznym
baraku, bez męża, lecz z dziećmi i w otoczeniu dobrych ludzi, których
połączył podobny los. Słowa wspólnej kolędy - Bóg się rodzi, moc truchleje... podbudowywały na duchu, lecz nie zapowiadały jeszcze zbliżającego się końca wojny. Ale moc truchlała. Otwarte wrota Polenlagru w Rybniku dniu 10 marca 1945 roku zwiastowały wolność. Trudy powrotnej
wędrówki łagodziła myśl o zbliżającym się domu. A potem kilkumiesięczne oczekiwanie na powrót męża i ojca oraz niedwracalna prawda.
Tetniące dziś życiem, piękne i dostatnie Kąty doświadczyła 2. wojna
światowa w tragiczny sposób.
Zamieszkały w domu Mrózków Niemiec Vorbach zginął z rąk partyzantów pod koniec czerwca 1944 roku. W odwecie hitlerowcy aresztowali ponad dwadzieścia niewinnych mieszkańców tej części wioski. Tylko niewielu
powróciło do domu. Członkowie rodzin Mrózków, Funioków, Gałuszków,
Gwoździów, Kończynów, Pietraszków, Pawlasów, Prymusów, Rozbrojów,
Szarowskich, Tobołów, Wałoszków, Wałowych, Wojaczków i Zorychtów
umierali w obozach zagłady na skutek wycieńczenia i chorób, ginęli roz137

strzelani pod ścianami śmierci, nie wytrzymywali trudów marszów ewakuacyjnych.
Książka „ W cieniu Żywocic” ujmuje to wszystko w sposób wyczerpujący. Dlatego warto ją przeczytać.

1. května 2016 Hornosušská pouť
MS PZKO se připojila k organizaci a zdárnému průběhu tradiční pouti. Dopoledne členové souboru Suszanie se zúčastnili mše svaté v kostele
a pak Dům PZKO zval kolemjdoucí na malé občerstvení.

1 maja 2016 Odpust w Suchej Górnej
Włączyło się nasze Koło jak co roku w udział i doposażenie kulinarne gminnego odpustu. Przed południem 7 członków zespołu ”Suszanie”
wzięło udział w pochodzie odpustowym i mszy świętej w kościele katolickim, natomiast w Domu PZKO i w jego bezpośrednim sąsiedztwie odpustowych gości w swoje podwoje zapraszały kawiarenka oraz stoiska z mięsem i napojami. Organizatorem stoisk był prezes Jan Zyder, Klub Kobiet
zorganizował i poprowadził kawiarenkę.

3. května 2016 Výročí osvobození obce od německých
okupantů v Parku hrdinů
V hojném počtu se sešli členové MS PZKO v Parku hrdinů u příležitosti 71. výročí osvobození obce od německé okupace. Sbor Sucha zazpíval
hymny a tři písně, delegace PZKO položila u pomníku kytici.

3 maja 2016 Uroczystość wspomnieniowa w Parku Bohaterów
Sporo górnosuszan zeszło się na uroczystości upamiętniającej 71. rocznicę wyzwolenia Suchej Górnej spod okupacji faszystowskiej. Zabrzmiały
hymny, przemówienia, a potem pieśni w wykonaniu chóru „ Sucha”. Delegacja naszego Koła złożyła pod pomnikiem ofiar faszyzmu kwiaty.
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14. května 2016 Třetí setkání absolventů základní školy
s polským jazykem vyučovacím
Třetí absolventské setkání shromáždilo v sále Dělnického domu rekordních 290 osob. Některé třídy se sešly v hojném počtu, některé skromněji.
Mezi přítomnými bylo také 10 učitelů a současný ředitel školy Bohdan Prymus. Programu, který uváděla Izabela Kapias, se zúčastnili žáci polské školy a folklorní soubor Chórek, ve kterém zpívají její absolventi. Zábava trvala do ranních hodin. Marek Kriš, který setkání připravoval, byl spokojen.

14 maja 2016 III Spotkanie Absolwentów PSP w Suchej Górnej
Nie wyczerpała się po dwu poprzednich wola międzygeneracyjnego
spotkania absolwentów PSP w Suchej Górnej. W sobotę 14 maja przybyli
do Domu Robotniczego w rekordowej ilości 290 osób. Najmłodszych absolwentów z roku 2011 i najstarszych z roku 1953 dzieliło 58 lat. Były klasy,
które spotkały się w licznym gronie i klasy, które zeszły się skromniej. Absolwenci mieli możliwość spotkać się również ze swymi opiekunami, bowiem
z zaproszenia skorzystało 10 wychowawców.
Prowadzenia spotkania podjęła się absolwentka szkoły, Izabela Kapias.
Zaprosiła na scenę dyrektora Bohdana Prymusa, który mówił o dobrej kondycji szkoły i jej sukcesach. Kolejno swe umiejętności pokazały dzieci przedszkola , uczniowie szkoły oraz Chórek, też grupa absolwencka miejscowej
PSP, który zaśpiewał kilka piosenek i zaprosił do wspólnego odśpiewania ,,
Ćwierkających wróbelków” - piosenki pierwszoklasistów i „ Płyniesz Olzo”.
A potem, po wspólnej kolacji, rozpoczęła się przy dźwiękach muzyki
reprodukowanej nieskrępowana zabawa.
Przebieg III Spotkania Absolwentów PSP w Suchej Górnej, ale też opinie
o nim to powód, dla którego główny organizator spotkania Marek Kriš
może poczuć się w pełni usatysfakcjonowany.

18. června 2016 Den dětí
Tento předprázdninový svátek pro děti už mnoho let organizuje Daniel
Wróbel. V tomto roce se dětem a jejich rodičům prezentovala skupina gymnastů z Vendryně a pak s houkačkami přijeli bánští záchranáři. Každé
toto setkání je také kulinářským zážitkem.
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18 czerwca 2016 Dzień Dziecka
Od lat organizuje go Kamil Wróbel, od lat wkłada w tę organizację
swój talent organizatorski, ale też kulinarny. To impreza wielogeneracyjna, z atrakcyjnym programem i dobrą kuchnią. W tym roku podziwiano
kunszt zespołu gimnastyków z Wędryni, zaś dreszczyk emocji udało się
zasiać ekipie ratowników górniczych.

3. září 2016 Gulášový festival
Konal se podruhé za spolupráce MS PZKO a Sboru dobrovolných hasičů. Hosté měli možnost ochutnat čtyři druhy guláše a vybrat ten nejlepší.
Zvítězil Dušan Kupčík, druhé místo získali bratři Krišovi, kteří reprezentovali MS PZKO. Na své si přišly také děti, pro které organizátoři připravili městečko zábavy.

3 września 2016 Gulasz Fest
Odbył się po raz drugi przy współudziale miejscowej Organizacji Straży
Pożarnej. Jest imprezą konkursową , w której wystartować może każdy,
kto potrafi ugotować porcję gulaszu dla kilkudziesięciu osób. O zwycięzcy
decyduje publiczność poprzez głosowanie.
Z czterech rodzajów gulaszu każdy znalazł grono zwolenników, jednak
zwycięzcą został tak, jak rok wcześniej, Dušan Kupčík. Drugie miejsce
zdobyła ekipa pezetkaowska- Marian i Marek Krišowie, którzy gotując
również gulasz wołowy wystartowali w konkursie po raz pierwszy. Kolejne pozycje zajął gulasz z kapustą, a potem gulasz z dzika. Najmłodszych,
a było ich niemało, usatysfakcjonowało miasteczko dziecięcych atrakcji.

Vítěz soutěže pan Dušan Kupčík
140

Druhé místo – Marian a Marek Krišovi

24. září 2016 Zájezd do Rychlebských hor
Krásné podzimní počasí přálo 45 účastníkům zájezdu do Rychlebských
hor. Tam navštívili jeskyni Na Pomezí, město Javorník, zámek Jánský
Vrch, a potom se vydali do nejstarších polských lázní v Lądku Zdroju. Zájezd připravil pan Alfred Lotter.

24 września 2016 Wycieczka w miejsca mało znane
W sposób aktywny spędziła ostatnią wrześniową sobotę 45- osobowa
grupa naszych członków oraz pezetkaowców z Olbrachcic. Razem z panem
Alfredem Lotterem, organizatorem i kierownikiem wycieczki, odkrywała
mało znane uroki Gór Złotych / Rychlebské hory/ położonych w Sudetach
Wschodnich pomiędzy Jesionikami a Kotliną Kłodzką.
Zwiedzili jaskinię Na Pomezí - największy systemem jaskiń w Republice Czeskiej, miasto Javorník, stolicę Gór Złotych nad którym dominuje
dawny zamek biskupów wrocławskich- Jánský Vrch oraz miasto LądekZdrój będące najstarszym uzdrowiskiem w Polsce. Jego pierwsze urządzenia kąpielowe zniszczyli Tatarzy, wracający w 1241 roku z pola bitwy pod
Legnicą.
Wycieczka, której dodatkowym atutem była ładna pogoda w zupełności zadowoliła jej uczestników.
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2. října 2016 Wykopki
Jsou tradiční regionální slavností, která sjednocuje všechny generace.
Hodnotný program předvedly děti z polské mateřské a základní školy, hostem slavnosti byl regionální dětský orchestr z Polska. Přijela také delegace
z Bielska-Bialé, se kterou MS spolupracuje 30 let. Obecní úřad reprezentoval starosta Ing. Jan Lipner. Velký zájem byl o tradiční slezská jídla, která
připravil Klub Kobiet.

2 października 2016 Wykopki
Były prawdziwym spotkaniem z tradycją. Zasługa to pięknego programu w wykonaniu dzieci przedszkola i szkoły oraz grupki młodocianych
muzyków z fundacji braci Golec, zasługa wspaniałej, opartej o tradycyjne
dania kuchni oraz całego wystroju Domu Robotniczego.
Wieńczyły również 30-lecie współpracy MK PZKO i gminy z Bielskiem-Białą, niekwestionowanej owocnej przyjaźni, która na przestrzeni tych lat
obfitowała w wymianę kulturalną i krajoznawczą. To dlatego gościliśmy
wśród nas długoletniego dyrektora bielskiego Domu Kultury p. Zygmunta
Czernka z żoną oraz wójta gminy p. Jana Lipnera.
Wykopki pokazały, jak ważna jest więź międzygeneracyjna i że to ona
potrafi zapełnić salę Domu Robotniczego do ostatniego miejsca. Kilkudniowe przygotowania / tu warto podkreślić wielki wkład pracy Klubu Kobiet
oraz ekipy organizacyjnej z Markiem Krišem na czele/ nie poszły na marne. Bo dla tej jedności warto było.

19. listopadu 2016 Setkání u „Malé černé”
Je to setkání všech bývalých a aktuálních členů souboru Suszanie. Akce
se pokaždé těší velkému zájmu. Program souboru ozvláštnili herci polské
scény Těšinského divadla písněmi z představení, kterého se účastnili také
členové Suszanů. Akce se velice vydařila.

19 listopada 2016 Spotkanie przy Małej Czarnej
Cykl dwuletni „Spotkań przy Małej Czarnej” od lat zdaje egzamin. Jest
spotkaniem ,,absolwentów” ZPiT „Suszanie”, który swą działalność rozpoczął w roku 1953.
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Jesienny termin spotkania był podsumowaniem roku obfitującego w
występy na balach, imprezach folklorystycznych, festiwalach, roku wyjątkowego, bo ukoronowanego udziałem zespołowych tancerek w spektaklu
Sceny Polskiej „Powróćmy jak za dawnych lat”.
W tym klimacie rozpoczynają „Suszanie” pierwszą część programu.
Na parkiecie królują rytmy i stroje okresu II Rzeczypospolitej animujące
nastrój kawiarni międzywojennej. Kulminacją tej części są piosenki międzywojenne w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.
Wracamy w teraźniejszość. Na salę wchodzą najmłodsi tancerzekilkunastu hippisów, których taniec i ubiór wyraża pragnienie niezależności i wolności. Zbierają zasłużone brawa.
Kolejne punkty programu to bardzo udane próby choreograficzne
członków zespołu. Taniec w swingowym rytmie podnosi temperaturę
na sali, wielkie brawa zbiera również para taneczna prezentująca taniec
z gatunku folk- swingu.
Program zbliża się ku końcowi. Tak się przyjęło, że kończy go męska
część zespołu w choreografii własnej. Balet wodny na prawdziwym basenie /zasługa ekipy technicznej/ to wyjątkowo udana groteska taneczna w
wykonaniu 8 członków zespołu i ich trenera. Sala wiwatuje- to znak, że
finał programu się udał.
Kolej na aukcję przedmiotów przywiezionych z wojaży. Jest ona sposobem na podratowanie budżetu zespołowej szatni. Prowadzący aukcję Marek Waleczek umie wyeksponować walory licytowanego przedmiotu.
Ceny wywoławcze podnoszą się kilkukrotnie. W ten sposób pod młotek
trafiają lalka w stroju łowickim, rzeźba górala, świecznik, zegar ścienny,
drewniane zabawki i wiele innych.
Zabawę taneczną z muzyką dla wszystkich generacji prowadzi Roman
Kriš. Trwa ona do wczesnych godzin porannych.
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Kroniky Suszanů vzbudily velký zájem

„Suszanie”

27. listopadu 2016 Turnaj ve stolním tenise
Pořádá ho každoročně ve sportovní hale Marek Kriš. V tomto roce se
turnaje v šesti kategoriích zúčastnilo 47 závodníků. Vítězové si odnesli
hodnotné ceny také díky finanční pomoci obecního úřadu.

27 listopada 2016 Turniej tenisa stołowego po raz szósty
Tegoroczny Turniej tenisa stołowego w Suchej Górnej odbył się przy udziale 47 zawodników. Organizacyjnie z ramienia MK PZKO przygotował
go Marek Kriš, sędzią głównym był Bohdan Firla. Sprawna organizacja
i dobre warunki w górnosuskiej hali sportowej spowodowały, że pomimo
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sporej liczby uczestników rywalizujących w sześciu kategoriach, już wczesnym popołudniem poznaliśmy zwycięzców w kategorii dziewcząt, chłopców, pań, oraz trzech kategoriach wiekowych panów. Z osiemnastu pozycji
medalowych warto przedstawić przynajmniej zwycięzców najmłodszych.
Wśród dziewcząt triumfowały Karolina Žyla, Natalia Kux i Hortenzie
Izabela Míčová, w kategorii chłopców na podium stanęli Wiktor Przeczek,
Filip Kux i Jan Sikora.
Rozgrywki pomiędzy zwycięzcami poszczególnych kategorii wyłoniły
zwycięzcę absolutnego. Został nim Zdeněk Jáchym.
W ufundowaniu medali, pucharów i nagród wsparł MK PZKO w Suchej Górnej miejscowy Urząd Gminny, który równocześnie umożliwił wypożyczenie sali na dogodnych warunkach. Stołów do gry użyczyła szkoła
czeska.

Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie” - spis występów i akcji w
roku 2016
• 9.1.2016 Bal Gminny, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 9.1.2015 Bal Gorolski, Dom PZKO Mosty koło Jabłonkowa
• 15.1.2016 Bal Macierzy przy PSP Karwina – Frysztat, Romskie Centrum Kultury, Karwina – Nowe Miasto
• 16.1.2016 Balik PSP i Przedszkola, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 16.1.2016 Bal PZKO Lutynia Dolna, Dom Kultury Lutynia Dolna
• 23.1.2016 Bal PZKO, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 29.1.2016 Bal Parafialny, Hotel Pod zielonym dębem Stary Bogumin
• 30.1.2016 Bal PZKO Orłowa – Poręba i Dąbrowa, Dom Narodowy
Dąbrowa
• 30.1.2016 ) Bal Gminny Olbrachcice, Dom Robotnicky Olbrachcice
• 5.2.2016 Bal Szpitala Górniczego Karwina – Nowe Miasto, Dom Przyjaźni Karwina
• 6.2.2016 Bal PZKO Czeski Cieszyn – Sibica, Restauracja Centrum Ropica
• 6.2.2016 Stonawskie Ostatki, Dom PZKO Stonawa
• 12.2.2016 Bal Szkolny PSP Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha Górna
• 13.2.2016 Babski Bal PZKO Datynie, Dom PZKO Hawierzów – Błędowice
• 26.2.2016 Ples ZŠ Dělnická Karviná, Dům Družby Karviná - Fryštát
• 26.2.2016 Bal Młodzieżowy, Dom PZKO Hawierzów – Błędowice
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27.2.2016 Hasičský ples, Dělnický dům Horní Suchá
5.3.2016 MDK PZKO Sucha Górna, Dom PZKO Sucha Górna
11.3.2016 Gminne MDK, Dom Robotniczy Sucha Górna
9.4.2016 Wesele Asia + Marian, Pensjonat Beskidka Łomna Dolna
16.4.2016 Premiera SP TC „Powróćmy jak za dawnych lat”, Teatr Cieszyński
22.-24.4.2016 Zgrupowanie wiosenne, Dom PZKO Trzyniec – Guty
1.5.2016 Odpust Sucha Górna
21.5.2016 Dzień Oszeldy MK PZKO Niebory, areał Domu PZKO Niebory
24.-25.6.2016 Plenerowy muzikal SP TC „Ondraszek Pan Łysej Góry”
Chorzów i Cieszyn
26.6.2016 Festyn Ogrodowy MK PZKO Orłowa - Poręba
1.-3.7.2016) MFF Východná 2016
10.7.2016 Przegląd Zespołów Regionalnych, amfiteatr Rudzica, Gmina
Jasienica
23.7.2016 Wesele Beata + Vladimír, Hospital Kuks, okres Hradec Králové
6.-9.8.2016 Tydzień Kultury Beskidzkiej
- 6.8.2016 15:30 korowód Wisła
20:15 występ amfiteatr Szczyrk
- 7.8.2016 11:00 koncert kapela + Chórek plac Hoffa w Wiśle
17:45 występ Stary Rynek Bielsko-Biała
20:45 występ amfiteatr Wisła
- 8.8.2016 występ Estrada Makowianka Maków Podhalański
- 9.8.2016 występ Oświęcimskie Centrum Kultury Oświęcim
21.8.2016 Dożynki MK PZKO Trzyniec – Guty, areał Domu PZKO
27.8.2016 Dożynki MK PZKO Hawierzów – Błędowice, areał Domu PZKO
28.8.2016 Dożynki Gminy Zebrzydowice, plac przed Domem Ludowym,
Kaczyce
17.9.2016 Babylonfest, Moravské náměstí, Brno
24.9.2016 Vinobraní, Restaurace Na Lapačce, Šenov
22.10.2016 Jubileusz 10-lecia Dziecek ze Stonawy, Dom PZKO Stonawa
28.-30.10.2016 Zgrupowanie jesienne, Dom PZKO Trzyniec - Guty
19.11.2016 Spotkanie – zabawa przy Małej Czarnej, Dom Robotniczy
Sucha Górna
26.11.2016 Zgrupowanie zespołów przed KS, Dom Kultury PZKO Mosty
koło Jabłonkowa.
26.11.2016 Koncert z okazji 25-lecia ZF „Vonička“, KDPB Hawierzów
17.12.2016 Koncert Świąteczny, DK Trisia Trzyniec
18.12.2016 Wigilijka SUSZAN
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Sprawozdanie z czynności ZPiT Suszanie za rok 2016
W sezonie karnawałowym na początku roku 2016 było bardzo dużo
występów. Ciągle trwało zapotrzebowanie na występy z popularnym programem „Podróż taneczna dookoła świata” – występowaliśmy z nim tam,
gdzie nie byliśmy w roku 2015. Znów tam, gdzie występowaliśmy w zeszłym
roku, trzeba było pokazać coś nowego. I tak powstała nowa wiązanka pt.
„Rosyjskie klimaty” z wątkiem scenicznym z popularnej bajki „Mrozik”
i rosyjskimi tańcami ludowymi. Ten temat wybraliśmy i z tego powodu,
że uzbierało nam się w szatni więcej strojów rosyjskich, które chcieliśmy
jakoś wykorzystać. I ta wiązanka cieszyła się dużą popularnością. Cały
program dopełniała zeszłoroczna wiązanka standartowa z walcem i walczykiem, dla zmiany tańczona w przerobionych sukienkach z kostiumerii
PZKO.
Z programem karnawałowym wystąpiliśmy aż 17 razy, równo po 8x ze
starym programem i 8x z nowym programem, 1 występ był kombinowany z programem ludowym (6x w Suchej Górnej – w tym po raz pierwszy
na Balu Strażackim, 3x w Karwinie, 2x w Hawierzowie – Błędowicach
i dalej w Lutyni Dolnej, w Starym Boguminie – też po raz pierwszy, w
Dąbrowie, Olbrachcicach, w Ropicy i w Stonawie).
Pod koniec Karnawału przyszła ciekawa propozycja od Bogdana Kokotka – dyrektora SP TC, czy by nasz zespół, konkretnie dziewczyny, nie
chciały wziąć udział w nowo przygotowywanym spektaklu muzycznym
Sceny Polskiej pod tytułem „Powróćmy jak za dawnych lat”, czyli polska
piosenka międzywojenna. Potem okazało się również, że ma być zaangażowana i nasza kierowniczka, i to konkretnie w stworzeniu choreografii dla dziewczyn do 1/3 piosenek z 30, które w spektaklu zostały wykorzystane. Było to całkiem duże wyzwanie, ale zgodziło się 7 dziewczyn, no
i kierowniczka też. Obciążenie było wielkie, bo trzeba było przygotować
i wyćwiczyć układy na osobnych próbach – najpierw tylko z dziewczynami, potem również z aktorami wprost na scenie w teatrze w Czeskim Cieszynie, a tych prób było aż 21.
Premiera spektaklu odbyła się w sobotę 16.4.2016, i od razu okazało
się, że to był strzał w dziesiątkę, bo do końca roku 2016 repryz z udziałem
naszych tancerek było aż 13, co nie często się zdarza (spektakle były nawet
w Pradze i Ustroniu).
I żeby tego wszystkiego nie było mało, to 3 chłopcy i 6 dziewczyn zgodziło się zrobić zastępstwo za tancerzy Ziemi Cieszyńskiej w 2 plenerowych
przedstawieniach SP TC „Ondraszek – Pan Łysej Góry” dnia 24.6.2016 w
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Chorzowie i 25.6.2016 na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Na szczęście to przedsięwzięcie poprzedzała tylko jedna wspólna próba w teatrze
po uprzednim przygotowaniu w zespole.
Do tego doszły przygotowania do występów z programem folklorystycznym. Po bardzo długim czasie, bo chyba 35 latach, zespół przedstawił się
na Dniu Oszeldy w Nieborach w sobotę 21.5.2016, ponownie na Festynie
Ogrodowym PZKO w Orłowej – Porębie w niedzielę 26.6.2016 oraz po raz
pierwszy na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w amfiteatrze w Rudzicy
w Gminie Jasienica w Polsce.
Potem już finiszowały przygotowania do najbardziej prestiżowego
festiwalu folklorystycznego w tym roku, mianowicie do Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zespół wyjechał na niego na 4 dni, od 6. do 9.8.2016
i występował z 45:00 min. programem wraz z Chórkiem na estradach w
Szczyrku, Wiśle, Makowie Podhalańskim oraz Oświęcimiu. W związku
z tym, że jeden zagraniczny zespół nie dojechał, to również zespół zaliczył
występ na całkowicie zapełnionym Starym Rynku w Bielsku – Białej, wziął
też udział w korowodzie w Wiśle. Nasze występy były bardzo dobrze przyjmowane przez publiczność, szkoda, że całkowity pozytywny obraz imprezy zakłóciło zakwaterowanie w DW Storczyk w Wiśle, a raczej jego fatalne
warunki higieniczne.
Koniec sierpnia i wrzesień też był bogaty na występy – zespół zapewniał program na aż trzech Dożynkach: na tych tradycyjnych w Trzyńcu –
Gutach w niedzielę 21.8.2016 (cały czas lało jak z cebra), po długim czasie
na Dożynkach w Hawierzowie – Błędowicach w sobotę 27.8.2016 z programem dolańskim i nietradycyjnie z „Podróżą taneczną dookoła świata”, która i w letniej scenerii bardzo się podobała oraz po raz pierwszy
na Dożynkach w Kaczycach w Gminie Zebrzydowice.
Prestiżowe też było zaproszenie na Dni Mniejszości Narodowościowych
„Babylonfest” w Brnie, gdzie zespół przedstawił się z tańcami rozbarskimi
wraz z dalszymi przedstawicielami mniejszości w sobotę 17.9.2016 na Rynku Morawskim.
Ostatnim występem w tym okresie był raczej komercyjny występ na Winobraniu obok Restauracji „Na Lapačce” w Szonowie.
Po dwu latach Suszanie zaplanowali na listopad kolejną dużą imprezę,
mianowicie już bardzo popularne „Spotkanie przy Małej Czarnej“ dnia
19.11.2016 w sali Domu Robotniczego. Tematem przewodnim były czasy
międzywojenne w tańcu i piosence, pod ten temat był przygotowywany
program główny. Inspiracją do niego był udział dziewczyn w spektaklu
SPTC „Powróćmy jak za dawnych lat“, podobały im się charlestonowe
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rytmy, kostiumy, klimat tamtych lat. Program dostosowaliśmy i do tego,
żeby mógł być tańczony na balach w nadchodzącym Karnawale. Zaprosiliśmy też aktorów SP, by wypełnili lukę na przebieranie się piosenkami
z wyżej wymienionego spektaklu, co chyba było dobrym pomysłem, sądząc
po reakcji widzów. A tych było na sali wraz dziećmi i członkami zespołu
koło 200. Czyli pełna satysfakcja. Ale tym program nie kończył się, bo było
również przedstawienie się najnowszych członków zespołu w wiązance
z lat 70-tych w stylu Hippis oraz choreografie i pomysły własne członków
zespołu. Zwłaszcza balet wodny w wykonaniu 8 zespołowych chłopców w
choreografii Marka Waleczka spotkał się z burzliwą reakcją publiczności.
Marek też świetnie poradził sobie z aukcją przedmiotów, którą przygotował wraz z żoną Lucką. A zabawa przy muzyce DJ Romana Kriša też
była przednia do wczesnych porannych godzin. Za świetne wybrzmienie
programu i zabawy trzeba podziękować zwłaszcza firmie BB Group agency, która wypożyczyła w ramach sponsoringu duży led ekran na scenę
oraz światła na salę. Efekt był niesamowity. A za organizację imprezy Marianowi Pilchowi, Lucce i Markowi Waleczkom, Marceli i Kubowi Tomanom, Romkowi i Jankowi Mračnom, Klubowi Kobiet za ciastka i barszcz,
Dance Suchej, Teresce Tomasz z przyjacielem i Marianowi Pilchowi za harówkę w barze. Impreza pod każdym względem była udana.
Ostatnim
folklor ystycznym występem był w grudniu tradycyjny Koncert Świąteczny w trzynieckiej Trisii w sobotę 17.12.2016. Ten koncert był w tym roku wyjątkowy.
Grupka kierowników zespołów i folklorystów w składzie Roman Kulhanek, Danka i Michał Milerscy , B. i J. Mračnowie i spróbowali zrealizować
w tym roku długoletni plan, mianowicie przygotować program, który by
charakteryzował cały nasz region od Mostów po Bogumin. I tak powstał program, w którym uczestniczy 7 zaolziańskich zespołów pod nazwą
„Z biegiem Olzy”. Czy się udał ten zamiar, będzie wiadomo zaraz na podstawie opinii po koncercie. A nuż się przytrafi wyjechać z nim na jakiś
prestiżowy festiwal?
Oprócz wyżej wymienionego zespołowi chłopcy zapewnili część programu na PZKO-wskim MDK w świetlicy Domu PZKO w dniu 5.3.2016, grupka 7 tancerzy uczestniczyła w odpustowym korowodzie i mszy w dniu
1.5.2016. Kierowniczka zespołu złożyła też gratulacje i kwiaty na koncertach jubileuszowych Dziecek ze Stonawy (22.10.2016) oraz na koncercie
jubileuszowym ZF „Vonička” z Hawierzowa w dniu 26.11.2016.
Tancerze też jak zawsze szlifowali układy taneczne na dwóch tradycyjnych zgrupowaniach – wiosennym i jesiennym, oba odbyły się w
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Domu PZKO w Gutach. Zgrupowanie zespołów przed Koncertem Swiątecznym odbyło się w DK PZKO w Mostach koło Jabłonkowa. Sezon zakończyła tradycyjna Wigilijka zespołu w niedzielę 18.12.2016.
Skład członkowski wynosił pod koniec roku 39 osób, z tego jest 31 tancerzy (18 dziewczyn i 13 chłopców), 4 członków kapeli i 4 osoby kierownictwa.
Pozytywnie zadziałała kampania werbunkowa w internecie, bo na próby zapoznawcze na początku września przyszło aż 9 nowych członków (6
dziewczyn i 3 chłopcy), w ciągu roku 2 chłopców z różnych powodów zrezygnowało z pracy w zespole a 2 dalszych zakończyło zespołową karierę.
Po długim czasie jest w zespole pokaźnie mniej chłopców.
Podsumowując występy w tym roku, to było ich w sumie 32, czyli mniej
więcej tak samo, jak w ubiegłym roku, z tego było 17 występów z programem „balowym“, 13 występów z programem folklorystycznym, też okazyjny był 1 (PZKO-wskie MDK), a specjalny w ramach Małej Czarnej też
1. Do tej liczby trzeba jednak doliczyć występy dziewczyn w ramach spektakli „Powróćmy jak za dawnych lat”, a tych było w tym roku 14, oraz 2
występy w ramach przedstawienia „Ondraszek” – po zliczeniu wychodzi
zawrotna suma 48 występów.
Próby odbywały się regularnie w ciągu całego ubiegłego roku w sali byłej
„czerwonej” szkoły. Normalnych prób było 51, specjalnych (Powróćmy,
Ondraszek) było 22, czyli razem 73. Na pierwszym zgrupowaniu zapewnił wyżywienie Daniel Neděla, na drugim zgrupowaniu nasz prezes PZKO
Jan Zyder przy pomocy, brata Vaška, Jarka Vranki, państwa Żyłów i Tomanów, pomagali też Maryś Pilch, Lucka Waleczek Zotyka, Iza Mrózek,
Romek Mračna.
Podsumowując pierwszy cały rok czynności szatni – wypożyczalni Suszan trzeba skonstatować, że docierają już do publicznej wiadomości godziny otwarcia we wtorki od 16:00 do 18:00, obsługę zapewniają 4 panie
na zmianę – oprócz kierowniczki Janka Rzyman, Urszula Słowik i Marcela Toman. W sumie było 48 wypożyczeń, czyli tyle samo zwrotów, wychodzi więc przeciętnie 1 wypożyczenie tygodniowo. W ciągu całego roku
są naprawiane podniszczone stroje i buty, są też doszywane nowe części
kostiumów – w tym aktywnie pomaga Halina Klimas. Sprawozdanie finansowe z czynności Suszan i wypożyczalni oraz spis występów i akcji jest
w załączniku.
Přílohy: č. 2, 6, 7, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 42, 44, 47
Další – fotogalerie na DVD
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Některé z akcí KKH DF v roce 2016
Začátek roku patří společenským akcím, jako jsou plesy.
- V sobotu 16. ledna se zúčastnili zástupci kroužku Havířského plesání,
které pořádal KKH Dolu Gabriela v domě PZKO v Karviné.
- V sobotu 30. ledna přijali pozvání na Havířský bál pořádaný KKH Čs.
armáda ve volnočasovém středisku Juventus v Karviné.
- Dne 27. února pořádal Soubor písní a tanců Hlubina již svůj čtvrtý Havířský bál v areálu Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic.
- V pátek 11. března se zástupci kroužku účastnili Výroční členské schůze
KHD DDF v Domečku v Podolkovicích.
- V neděli 1. května se členové účastnili „pochodu vlajek“, který tradičně
zahajuje „Hornosušskou pouť“.

Slavnostní průvod se účastní mše v kostele sv. Josefa
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- V úterý 3. května v odpoledních hodinách se konala další tradiční akce,
a to uctění památky padlých a osvobození obce Rudou armádou.

Pietní akt v Parku hrdinů k 71. výročí osvobození
obce Horní Suchá – vpravo členové KKH DF

- Tradiční je pro členy KKH i každoroční účast na MR v Mažoretkovém
sportu v Karviné. Letos mistrovství probíhalo ve dnech 21. – 22. 5. 2016.
- Pro všechny je vítaným setkáním i smažení vaječiny, které se konalo
21.5.2016.
- Nejdůležitější a nejslavnostnější byla ovšem oslava 95. výročí založení
KKH, která byla součástí Zahradní slavnosti konané 25. 6. 2016 v areálu hasičské zbrojnice. Oslavu zahájil slavnostní průvod od „červené školy“, pak projevy předsedy kroužku pana Rostislava Grima, starosty obce
Ing. Jana Lipnera a dalších hostů a slavnostní stužkování standardy.
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Foto vlevo: Starosta obce Ing.Jan Lipner a předseda KKH DF pan Grim
Foto vpravo: Stužkování standardy SDH
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Kroužek krojovaných horníků Dolu František reprezentoval obec Horní
Suchou na 20. setkání hornických měst a obcí v Příbrami, které se konalo
10. – 12. června. Zároveň proběhlo 16. evropské setkání horníků a hutníků.
Za obec se zúčastnil zastupitel pan Evžen Faja.
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K tradičním akcím obce Bukovec patří „Plackový festival“, kterého se zástupci KKH rádi účastní. Ten letošní byl pořádán 27. srpna.

Rovněž slavnost svaté Barbory, patronky horníků, která se letos konala 4. prosince, je každoroční velkou oslavou. I tady nesmějí chybět zástupci KKH z Horní
Suché.

Společně s KKH Barbora, Stonava, s hasiči obce Bukovec a zástupci obce
Příloha: č. 10
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Svaz postižených civilizačními chorobami
Již 25 let mohou lidé postižení civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocní a senioři v celé České republice využívat nabízené aktivity a služby
místních organizací SPCCH, které pracují pod záštitou Centra služeb SPCCH.
V rámci celé České republiky funguje síť 240 organizací a klubů SPCCH
a v současnosti sdružuje 35000 členů, kardiaků, diabetiků, lidí s roztroušenou sklerózou, respiračními chorobami, onkologickými onemocněními,
a dalších skupin zdravotně postižených osob.
V Horní Suché vede spolek od roku 1986 paní Anna Jindrová. Na konci
roku 2015 měl 40 členů.
Každý měsíc má hornosušský spolek výborovou schůzi. Členské schůze jsou součástí oslav jako Den matek, tradiční smažení vaječiny či soutěž
v ruských kuželkách.

Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá
K tradičním a populárním akcím hornosušských včelařů patří každoroční včelařské dny. Jsou navštěvovány nejen samotnými včelaři, ale i zájemci o včelařství, těmi, kteří milují med a dětmi obou škol. Ty se účastní
těchto dnů i aktivně, neboť se podílejí na výzdobě výstavních místností
v PZKO. Jejich kresby a vystřihovánky se staly nedílnou a zajímavou součástí této výstavy.
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Rovněž odborné přednášky mají významné místo v činnosti včelařů.
ZO českého svazu včelařů Horní Suchá pořádal pro včelařskou veřejnost
přednášku „Jak zvládnout varroázu, aby nepůsobila rozsáhlé škody"

Přednáška se uskutečnila dne 6. 3. 2016 v 10.00 hodin v sálu restaurace Dělnický dům na ul. Centrum. Přednášel Mgr. Jiří Danihlík Ph.D., působící na katedře biochemie přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Dne 31. prosince 2016 ukončil svaz včelařů svou činnost a vznikl Klub včelařů
Suchá pod Moravskoslezským svazem včelařů, jehož předsedou se stal Mgr. Ciskala z Karviné. Klub včelařů Suchá vede pan Vojtěch Řepa a Ing. Pavel Klodka.

Základní organizace chovatelů poštovních holubů Horní Suchá
Činnost místního spolku chovatelů poštovních holubů Horní Suchá je
zaměřena především na závody a výstavy.
V roce 2016 se členové zúčastnili těchto výstav:
- v sobotu 20. února se konala v Těrlicku výstava spojená se soutěží o pohár standardních poštovních holubů
- v sobotu 5. listopadu výstava Severu v Třebovicích
- v sobotu 12. listopadu výstava Moravy v Prusinovicích
- v sobotu 3. prosince se konala v Těrlicku oblastní výstava Karviná – Ostrava
Kromě činnosti spojené s chovem holubů se členové účastní obecních
akcí, brigád na úpravě hornosušského střediska i oblastního střediska
v Dětmarovicích. Jsou členy posuzovatelské komise na výstavách.
157

Základní organizace českého zahrádkářského svazu č. 16
Členové zahrádkářského svazu se tradičně zúčastnili těchto akcí:
16. – 17. září - okresní výstava „Zahrada 2016“, Karviná
23. – 25. září - krajská výstava „Život na zahradě“, Ostrava
6. – 9. října - „Hortikomplex“, Olomouc

Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s.
„ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI“
Ženský pěvecký sbor Šárka z Horní Suché se dne 15. 5. 2016 zúčastnil Mezinárodního festivalu pěveckých sborů, který již po čtvrté uspořádal Lašský
smíšený pěvecký sbor Baška za finanční podpory Moravskoslezského kraje
a Obce Baška ke vzpomínce na spolupráci s mistrem Eduardem Hakenem.
První ročník festivalu se konal v roce 2010 ke stému výročí mistrova narození a stal se překrásnou tradicí. Koncerty amatérských pěveckých sborů se
konaly na šesti místech a účastnily se jich pěvecké sbory z Polska, Slovenska,
Čech, Moravy a Slezska. Záštitu nad festivalem mimo jiných vážených osobností převzala dcera mistra Hakena paní PhDr. Marie Hakenová - Ulrichová.
Vystoupení našeho ženského pěveckého sboru v Lidovém domě v Místku,
kdy jsme si zvolily repertoár lidových písní z Těšínska a ze Slezska, odměnili
diváci spontánním potleskem.
Velice nás potěšilo věnování paní Hakenové - Ulrichové, ve kterém neopomněla vzpomenout rodiště své maminky Marie Glázrové – Horní Suchou.
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„Šárky“ zpívaly pro radost – 45 let od založení sboru
Na poslední letní páteční den 16. září 2016 připravil Ženský pěvecký sbor
Šárka, z. s. v Dělnickém domě pro občany Horní Suché a všechny příznivce
sborového zpěvu kulturní dárek – slavnostní koncert u příležitosti 45. výročí
založení sboru. Na tuto jedinečnou akci zavítali rodinní příslušníci, přátelé,
známí a milovníci sborového zpěvu, a nebyli to jen místní, někteří přijeli i ze
vzdálenějších obcí.
Aby celá akce měla hladký průběh, ujala se moderování zkušená dlouholetá členka sboru paní Milena Tvardíková. Úvodem přivítala všechny přítomné
hosty, zvláště pak pana starostu Ing. Jana Lipnera a místostarostu pana Josefa
Žerdíka, zastupitele obce Horní Suchá, bez jejichž podpory by se koncert nemohl uskutečnit. Uvítala a představila zástupce firem, kteří koncert podpořili
ať už finančními, nebo věcnými dary, za což jim patří vřelý dík.
Kytičkou byla přivítána bývalá dirigentka ŽPS Šárka paní Dagmar Zineckerová a zakládající členky sboru - paní Adelheid Vahalíková, Jana Suchánková, Irena Chasáková. I když svou činnost v ŽPS Šárka již ukončily, často
provázejí sbor na koncertech a jsou přísnými kritiky. Poděkování patřilo
i Blaženě Trnkové, manželce skladatele pana Františka Trnky, který spoustu
skladeb upravoval právě pro „Šárky“.
Poté taktovku převzala paní Dagmar Heroutová, pod jejímž vedením Šárka vystupuje od roku 2003.
Úvodní píseň, kterou „Šárky“ zahájily koncert a která se již stala hymnou
pěveckého sboru, jistě oslovila všechny posluchače. Text písně „Zpíváme pro
radost, pro úsměv milý“ vychází z poslání sboru a nadšení zpěvaček. Vždyť jejich písně, ať už lidové, klasické, nebo evergreeny oblažují občany v domovech
pro seniory, v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, na vernisážích a při
různých společenských akcích. Hezkou tradicí se již staly vánoční koncerty.
V první části koncertu se „Šárka“ představila „kytičkou“ lidových písní ze
Slezska a Lašska. Po vystoupení hostů, polského smíšeného pěveckého sboru
SUCHA, byla krátká přestávka, ve které si mohli přítomní prohlédnout vystavené obrazy havířovské výtvarné skupiny KVAŠ a fotografie z cest pánů Jiřího
Wašniovského, Jiřího Tvardíka ml. a Radka Jahna.
V druhé části koncertu zazněly skladby českých klasických autorů za klavírního doprovodu paní Jany Daňkové. Nejpůsobivěji vyzněla skladba Zpívání o vodě, jejímž autorem hudby je právě pan František Trnka. Poté vystoupili
hosté – klarinetové kvarteto žáků ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína a ZUŠ
Leoše Janáčka z Havířova ve složení T. Hadyna, F. Smyček, A. Skotnica,E.
Wybitul. Velkolepým potleskem byl odměněn sólista na zobcovou flétnu Lukáš
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Malyška, který se představil publiku skladbou Montiho čardáš za klavírního
doprovodu paní Daňkové. Tuto část koncertu završilo vystoupení hudební skupiny DOUDA BAND, jejímž členem je místostarosta pan Josef Žerdík.
Závěrečná část koncertu byla věnována písním nesmrtelné trojice Voskovce + Wericha + Ježka s kytarovým doprovodem pana Jaroslava Holeše.
A jak už to na závěr bývá, poslední slovo si vzal starosta Horní Suché
Ing. Jan Lipner, který nešetřil slovy chvály, poděkoval všem „Šárkám“ za reprezentaci obce Horní Suchá a popřál hodně dalších úspěchů.
Uspořádání slavnostního koncertu bylo dobrým počinem, neboť tímto se
Ženský pěvecký sbor Šárka ještě hlouběji zapsal do povědomí lidí. Poděkování
patří všem účinkujícím, organizátorům, sponzorům, zvukaři a osvětlovači,
ale také fantastickému publiku, které vystupující odměnilo velkým spontánním potleskem.

Hosté se zaujetím sledovali celý program – zleva manželé Žerdíkovi, manželé
Konopkovi a přátelé z rychvaldského Červeného kříže
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Další – fotogalerie na DVD
Přílohy: č.1

Sbor dobrovolných hasičů
Historie Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Horní Suché se začala
psát v roce 1903. Významným mezníkem byl rok 1936, kdy si členové vybudovali vlastní hasičskou zbrojnici. Ta časem prošla řadou modernizací.
Výjezdová jednotka má 12 členů. Je dobře vybavena jak po stránce výstroje, tak i výzbroje. Velitelem jednotky je Rostislav Krhovjak, funkci starostky zastává Lucie Zsibritová. Sbor má 80 členů.
Hornosušská věž
Letošní soutěže v hasičské zdatnosti, která se konala dne 30. července tradičně v areálu Průmyslové zóny František, se zúčastnilo 28 mužů a jedna žena.

Poprvé se soutěže účastnila i žena
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Další – fotogalerie na DVD

Sezóna soutěžních družstev mužů a dívek 2016 v požárním útoku
Soutěžní družstvo mužů se letos zúčastnilo 24 soutěží, z toho 15 soutěží bylo v Moravskoslezské lize, kde se umístilo na 16. místě, což je lepší
umístění než v loňské sezóně. Nejlepší čas letošní sezóny byl 14,972 a to
na soutěži v Metylovicích.
Naše děvčata letos spolu začala již třetí sezónu. Zúčastnila se celkem 10
soutěží a umístila se jednou na prvním místě a třikrát na druhém místě.
Přišla k nám nová děvčata, která se seznamovala s požárním útokem
a vyzkoušela si už i soutěže.
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Tato sezóna byla náročná, protože jsme měli ztížené podmínky k trénování. Doufáme, že nadcházející sezóna bude úspěšnější.

Družstvo mužů

Dívčí družstvo
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Hodnocení výjezdové jednotky za rok 2016
Výjezdová jednotka se během celého roku školila podle plánu odborné přípravy pro výcvikový rok 2016 vycházejícího z pokynu generálního
ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. To znamená, že každý člen
absolvoval 40 hodin odborné přípravy, strojníci během celého roku měli
kondiční jízdy a školili se ze zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu
vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy.
Na konci roku proběhlo dvoudenní školení s welness pobytem v hotelu
Fridrich v Těrlicku. Účelem tohoto školení bylo především opakování a doškolení probraných témat, vyhodnocení a přezkoušení odborné přípravy na závěr výcvikového roku. Členové jednotky rovněž prošli fyzickým
testem, který sestavil pan Kocur a vše bylo ukončeno Wellness pobytem,
který byl odměnou za několikaroční obětavou práci ve výjezdové jednotce.
Celkem k dnešnímu dni má výjezdová jednotka14 členů.
Noví členové, kteří přišli během roku, se aktivně zapojili a jsou přínosem pro výjezdovou jednotku. Jmenovitě pan Cink, Fuka, Ševčík, Rzyman
a Stefan Vojta. Poslední dva jmenovaní si za přispění obce Horní Suchá
rozšířili řidičský průkaz o skupinu "C" a v letošním roce budou vysláni
do hasičské školy v Jánských koupelích na kurz "strojník hasičské techniky". Po absolvování kurzu budou zařazeni ve výjezdové jednotce jako strojníci. Ve spolupráci s HZS se uskutečnili dvě námětová cvičení ve zdolávání
požáru v uzavřených prostorách a evakuace osob na zdejších základních
školách. Během celého roku se jednotka zúčastnila několika praktických
ukázek a v hasičské zbrojnici byly pro školy, školky a širokou veřejnost
ukázky hasičské techniky.
Jednotka v roce 2016 zasahovala u mimořádných událostí celkem 22 krát.
K požárům vyjížděla v loňském roce devětkrát, na technickou pomoc vyjela
osmkrát, plané poplachy byly tři , dvakrát námětová cvičení a dvakrát jednotka asistovala jako požární hlídka na kulturních akcích.
Vozidlo „CAS-24 Renault Midlum“ ujelo celkem 618 km a přečerpalo 15 500
litrů vody. V průběhu celého roku bylo odpracováno celkem 51 hodin na údržbě a 16 hodin při opravách techniky, která je nezbytná, aby jednotka mohla
spolehlivě plnit náročné úkoly. Dále je nutno přičíst 32 hodin brigád, které
proběhly v požární zbrojnici, a účast požárních hlídek na kulturních a společenských akcích.
Příloha: č. 40
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Spolek Tulipán 2016
Nuda v neděli je nuda aneb Dětský den, proběhl dne 22. 5. 2016 v areálu TJ DEPOS v Horní Suché. A rozhodně se nikdo nenudil. Akce se zúčastnilo přibližně 200 lidí a 83 dětí soutěžilo v rozličných disciplínách, mezi
které patřily lanové aktivity, střelby ze tří druhů zbraní, střelba na branku, kuželkoflorbal a další dovednostní disciplíny. Zároveň byla k dispozici i výtvarná dílna, workshop práce s mečem dle bojového umění aikido
nebo hip-hopové vystoupení. Děti byly odměněny za své usilovné snažení
drobnými cenami a sladkostmi.
V pátek 7. října 2016 od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 v prostorách
bývalé polské školy, ulice Sportovní č.p. 227, Horní Suchá jsme uspořádali podzimní burzu oblečení, kde občané Horní Suché mohli donést své již
nenošené oblečení a oproti tomu si vzít s sebou to, co se jim z přineseného
oblečení líbilo. Burzy oblečení se zúčastnilo cca 50 osob.
Dne 28.října 2016 proběhla v bývalé polské škole akce Pohádkový podzim, aneb ukaž mi, co umíš! Kolem čtyřiceti dětí se aktivně zúčastnilo
a předvedlo svůj talent herecký, pohybový, recitační a pěvecký. Na závěr
dostaly všechny tyto děti diplomy za oblast umění. Akce se setkala s naprosto nečekaným zájmem místních občanů, když odhadovaný počet všech
osob v místnosti o velikosti školní třídy, se pohyboval mezi 120 až 150
a někteří rodiče děti dokonce postávali na chodbě.
Dne 3. 11. 2016 vznikl z vlastní iniciativy místních občanů z Horní
Suché Kroužek rodičů pod Spolkem Tulipán, jehož hlavním cílem je organizování aktivit pro děti.
Dne 17. 11. 2016 proběhla akce s názvem Výroba vánočních ozdob, které se zúčastnilo přibližně 60 osob. Účastníci akce si vyráběli různé vánoční výrobky ze dřeva, papírů, mechu apod. Takto vznikly vánoční řetězy,
Mikuláši, andělíčci, stromečky, ale rovněž i chaloupky. Mnohé z výrobků
byly opravdu až v profesionální kvalitě.
Dne 4 12. 2016 proběhla v prostorách TJ Depos Horní Suchá Mikulášská nadílka, které se zúčastnilo cca 130 dětí a cca 50 dospělých. Součástí
nadílky bylo rovněž krátké divadelní představení a to vlastní divadelní
hry s názvem o Mikuláši. Tuto hru ztvárnili místní občané společně se
165

zaměstnancem Spolku Tulipán a rovněž pod jeho vedením. Herci se tak
stali: Renáta Češková, Aneta Zázvorková, Veronika Štěpánková, Adriana
Kučerová, Monika Zbořilová a Adolf Konopka. Divadelní hra se setkala
s velmi kladným ohlasem a z tohoto důvodu chce divadelní soubor dále
v této činnosti pokračovat.
Hlavní činností Spolku Tulipán v Horní Suché je poskytování sociální
služby - odborné sociální poradenství, kdy se na Poradnu obrátilo v roce
2016 celkem 143 osob starších 18ti let, kterým bylo poskytnuto 875 intervencí (jednání nad 30 minut) a 58 kontaktů. Poradna poskytuje rady,
informace ale i pomoc se sepsáním nejrůznějších podání a to v oblastech
dluhového poradenství, problematiky rodiny, sociálních dávek, ochrany
spotřebitele, práce, bydlení, školství, zdravotnictví a veřejné správy.

SPORTOVNÍ ODDÍLY
Florbal
Mimořádně povedenou sezónu prožili kromě mužského týmu také Martin
Petřík a Tomáš Podlesný. Zkušená rozhodcovská dvojice z Horní Suché totiž
v uplynulém ročníku odpískala finále mistrovství světa žen ve Finsku a finále
mistrovství světa juniorek v daleké Kanadě a k tomu ještě přidali Superfinále
české extraligy žen v O2 aréně. Pevně věříme, že pánové budou na mezinárodní scéně i nadále reprezentovat barvy České republiky a především hornosušského klubu. Sezóna ještě ani pořádně neskončila a hráči už mají za sebou tři
týdny letní přípravy pod dohledem dua trenérů, Petra Kruciny a šéftrenéra
Ivo Jochmana, který svým příchodem neuvěřitelně pozvedl náš klub. Každý
trénink je nyní ještě více propracovaný a je vidět, že to všechno má ucelený
směr napříč kategoriemi. Zkouší se nové věci a tak věříme, že to vše bude pro
hráče ještě zábavnější. Kromě výborných tréninkových jednotek hráčům předává také zkušenosti z vrcholového florbalu. O prvním červnovém víkendu
se zúčastnili naši nejmladší ostravského turnaje. Poprvé v historii klubu jsme
do turnaje přihlásili tři kategorie – přípravku, elévy a dorostence. Pro ratolesti z přípravky to byla vůbec první zkušenost se zápasovým tempem. Všichni hráči si turnaj užili, ale bohužel žádný cenný kov nezacinkal. Pomalu ale
jistě se nám blíží termíny letních soustředění, které klub letos poprvé pořádá
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ve třech turnusech. Nejlepší florbalisté z jednotlivých turnusů se posléze zúčastní největšího florbalového turnaje na světě, který se bude konat v Praze.
Letos jsou na Prague Games přihlášeny rovnou tři kategorie – B14, B16 a B18.
Florbalisté Horní Suché příští rok v Národní lize
Florbalisté Horní Suché se od příští sezony představí v Národní lize. Po vítězství v základní části uspěli muži také v baráži proti Třebíči a po zásluze tak
postupují do vyšší soutěže. Pro Horní Suchou to je historický okamžik. Velkou
zásluhu na výsledku má jednoznačně šéftrenér klubu Ivo Jochman, který přišel
do hornosušského celku před dvěma lety. Společně s Petrem Krucinou vytvořili
trenérskou dvojici, která napříč kategoriemi spolu s ostatními trenéry drží
nastavený směr a způsoby tréninku. Během dvou let prošel klub velkou obměnou, což se jevilo jako nelehký úkol, ale teď se ukázalo, že to zvládli. Skoro 12
let práce s mládeží nese ovoce. V mužském týmu se v letošní sezoně představilo
velké množství juniorů, pro které to byl první rok v dospělácké kategorii. Mladí odchovanci ale svými výkony jednoznačně nezaháleli a nutnou dávkou také
přispěli k postupu. Mladí svou dravostí doplnili zkušenost, která v týmu zůstala, a tak mohla Suchá předvádět rychlou ofenzívní a fyzickou hru. Florbalový
klub Horní Suché tak bude hrát poprvé v historii Národní ligu.

Florbalové prázdniny
Prázdniny začaly florbalistům Horní Suché velice aktivně. Poprvé v historii
klubu totiž byly o letních prázdninách hned tři turnusy florbalového kempu.
První na řadu přišli dorostenci ročníků 2000 a starší. Hráči byli ubytování
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v hotelu Řeka, každý den dojížděli na kolech na tréninky do nedalekých Smilovic a celé soustředění si náramně užili. Přijela se za nimi podívat trenérská
ikona Radomír Mrázek, prošli rukama zkušeného fyzioterapeuta Martina
Potyše, který konstatoval velmi dobrou svalovou kondici juniorů, což svědčí
o kvalitních tréninkových jednotkách. Prostřední kategorie (ročníky 2001 až
2004) zahájila svůj cyklus o den později ve Smilovicích, kde byly děti ubytovány v obytných buňkách přímo v hale a měly zpestření formou výletů a koupání v bazénu. V neposlední řadě se dočkali také naši nejmladší (ročníky 2005
a mladší), kteří byli stejně jako jejich starší kamarádi ubytováni v obytných
buňkách v hale. Měli zajištěnou stravu, pitný režim a bohatý každodenní program, výlet na Gruň s bobovou dráhou a další atrakce a hry.
Po letních kempech přišel na řadu největší florbalový turnaj na světě, kterého se každoročně účastní v Praze. Letos se turnaje účastnili ve třech kategoriích – B14, B16 a B18. Nejdále v celém turnaji došli naši nejmladší, kteří
v osmifinále podlehli švédskému týmu P02 Tigers 4:5 po samostatných nájezdech. I tak je to výborný výsledek, protože být mezi posledními šestnácti týmy
na světě, je krásné. Prostřední kategorie B16 vypadla v šestnáctifinále, kdy
po hodně dobrém výkonu nestačila na švédský IBK Sirius. Florbalisté do šestnácti let prohráli také 4:5 po nájezdech. Hodně nepovedený turnaj zažili hoši
z kategorie B18, kteří i přes dobré výsledky ve skupině vypadli hned v prvním
kole play-off proti Vítkovicím v poměru 0:6.
Na začátku srpna pak přišel na řadu mužský Czech Open, na který byl
tradičně vyslán hornosušský výběr. Ten ale dopadl podobně jako kategorie
B18 na turnaji Prague Games. Po poměrně povedených výsledcích ve skupině
přišlo vyřazení hned v prvním kole play-off týmem Pardubic 0:1.

Florbalový kemp - vlevo Petr Krucina
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Fotbal
Mezinárodní halové turnaje mládežnických družstev „Fotbal bez hranic“
TJ Depos Horní Suchá pořádal v rámci udržitelnosti projektu regionálního operačního programu příhraniční česko-polské spolupráce Euroregionu
Těšínské Slezsko již 3. ročník mezinárodních halových turnajů pod názvem
„Fotbal bez hranic“. Turnaje se odehrály ve Sportovní hale u ZŠ v Horní Suché
ve dvou termínech, za účasti mládežnických družstev z družebních a spřátelených obcí ze Slovenska a Polska.
Nejprve se v sobotu 20. 2. 2016 utkala družstva v kategorii starších a mladších žáků. Turnaje se účastnila družstva starších a mladších žáků FK Nižná,
LKS Silesia Lubomia, FK Polom Raková a pořádající TJ Depos Horní Suchá.
Nejprve předseda TJ Depos a zároveň ředitel turnaje Ivan Marini přivítal
aktivní účastníky turnajů a jejich příznivce, seznámil je s pravidly, podle kterých se turnaje odehrají a popřál hodně sportovního štěstí a zdaru ve hře.
Hrálo se dvoukolově, každý s každým, hrací doba byla 13‘ hrubého času.
Vždy nejprve odehráli své utkání starší žáci a hned po nich mladší žáci.
Výsledky turnajů:
Turnaj „A“ – starší žáci (hráči narozeni 1. 1. 2001 a mladší):
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skoré:

body:

1. LKS Silesia Lubomia

6

5

0

1

14:1

15

2. TJ Depos Horní Suchá

6

4

0

2

13:4

12

3. FK Nižná

6

1

3

2

6:12

6

4. FK Polom Raková

6

1

0

5

3:19

4

Mužstvo starších žáků TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Třaslín Michal, Pavlas Jiří – Dunička Nikolas (1 br.), Goryl Patrik (1 br.),
Olšár Radim, Kývala Matěj (1 br.), Nový Tomáš (1 br.), Pribela Lukáš (3 br.),
Vilímec František, Mrozek Vojtěch, Ševčík Adam, Klimprle Daniel, Holub Pavel (6 br.). Ved. mužstva: Pietráš Tomáš a trenér: Sýkora Pavol, Goj Patrik.
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář: Tabáček Timo - FK Nižná
nejlepší hráč: Holub Pavel - TJ Depos Horní Suchá
nejlepší střelec: Mrozek Mateusz – LKS Silesia Lubomia - 6 branek
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Turnaj „B“ – Mladší žáci (hráči narozeni 1. 1. 2003 a mladší):
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skoré:

body:

1. TJ Depos Horní Suchá

6

4

2

0

13:5

14

2. FK Nižná

6

3

0

3

8:9

9

3. FK Polom Raková

6

2

2

2

9:10

8

4. LKS Silesia Lubomia

6

1

0

5

5:11

3

Mužstvo mladších žáků TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Mareček Filip - Szymurda Jan, Havlik Ondřej (1 br.), Kruťa Ondřej (1 br.), Drábek Dominik, Antl Štěpán (5 br.), Kotula Bronislav (4 br.), Kohut Jiří (1 br.),
Vrána Rostislav (1 br.), Urbaník Ondřej, Szelong Sebastián
Ved. družstva: Antl Pavel a trenér: Kotula Bronislav
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář: Drvár Marián - FK Polom Raková
nejlepší hráč: Záhora Marián - FK Nižná
nejlepší střelec: Antl Štěpán - 5 branek - TJ Depos Horní Suchá
Všechna družstva byla odměněna poháry, nejlepší jednotlivci věcnými
cenami. V průběhu turnaje bylo účastníkům podáno občerstvení a oběd
v jídelně ZŠ Horní Suchá, družstva obdržela pitný režim (slazené minerální vody). Turnaj odřídili rozhodčí delegováni OFS v Karviné. Turnaj ukončil předseda TJ Depos Horní Suchá Ivan Marini, který poděkoval všem
za účast a kladný přístup.
Družstva starší a mladší přípravky se v rámci projektu „Fotbal bez
hranic“ sešla u pořádání 3. ročníku Mezinárodního halového turnaje v sobotu 12. 3. 2016 ve Sportovní hale u ZŠ Horní Suchá.
Turnaje se zúčastnila družstva starších a mladších přípravek Viktoria
Haźlach, Fk Polom Raková, SK Šenov a pořádající TJ Depos Horní Suchá.
Nejprve předseda TJ Depos a zároveň ředitel turnaje Ivan Marini přivítal aktivní účastníky turnajů a jejich příznivce, seznámil je s pravidly,
podle kterých se turnaje odehrají a popřál hodně sportovního štěstí a zdaru ve hře.
Poté se odehrála dvoukolově utkání ve dvou kategoriích, nejdříve odehrála své utkání družstva starších přípravek a po nich hrála stejná družstva mladších přípravek. Hrací doba utkání byla 13´.
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Výsledky turnajů:
Turnaj „A“ – Starší přípravka (hráči narozeni 1. 1. 2005 a mladší):
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skoré:

body:

1. FK Polom Raková

6

6

0

0

24:4

18

2. TJ Depos Horní Suchá

6

3

1

2

8:8

10

3. SK Šenov

6

2

1

3

6:14

7

4. Viktoria Haźlach

6

0

0

6

3:15

0

Mužstvo starší přípravky TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Mareček Filip - Krygiel Šimon (1 br.), Ištván David (1 br.), Čech Štefan, Čechová Viktorie (1 br.), Surma David (2 br.), Kožušník Vojtěch, Pietrasz Tadeáš, Moldrzyk Tomáš, Zajac Dominik (2 br.). Vedoucí družstva: Pietrasz
Tomáš, trenér: Dytko Gustav
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář: Mareček Filip - TJ Depos Horní Suchá
nejlepší hráč: Heglas Sebastián - FK Polom Raková
nejlepší střelec: Machyl Jakub - 7 branek - FK Polom Raková
Turnaj „B“ – mladší přípravka (hráči narozeni 1. 1. 2007 a mladší)
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skoré:

body:

1. FK Polom Raková

6

6

0

0

19:0

18

2. TJ Depos Horní Suchá

6

4

0

2

10:7

12

3. SK Šenov

6

2

0

4

4:10

6

4. Viktoria Haźlach

6

0

0

6

0:14

0

Mužstvo mladší přípravky TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Zajac Dominik - Kožušník Vojtěch (3 br.), Surma David (3 br.), Marini Michael, Moldrzyk Tomáš,Valíček Štěpán, Jasanský Jakub (1 br.), Bernatík
Jan, Danečko Petr (2 br.), Surma Jakub
Ved. družstva: Ivan Marini a trenér: Dytková Šárka
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář: Zajac Dominik - TJ Depos Horní Suchá
nejmladší hráč: Surma Jakub - TJ Depos Horní Suchá
nejlepší střelec: Paštrňák Patrik - 8 branek - FK Polom Raková
Všechna družstva byla odměněna poháry, nejlepší jednotlivci věcnými
cenami. V průběhu turnaje bylo účastníkům podáno občerstvení a oběd
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v jídelně ZŠ Horní Suchá, družstva obdržela pitný režim (slazené minerální vody). Turnaj odřídili rozhodčí delegováni OFS v Karviné.
Turnaj ukončil předseda TJ Depos Horní Suchá Ivan Marini, který ocenil
vysokou úroveň turnajů, pochválil všechna družstva za férovou hru a za vzorné vystupování a reprezentaci svých klubů, poděkoval všem za účast a současně je pozval na již 4. ročník turnajů, který se bude hrát v příštím roce 2017.

Historický úspěch starších žáků TJ Depos Horní Suchá
Starší žáci TJ Depos Horní Suchá naprosto suverénně ovládli letošní
ročník Krajské soutěže starších žáků, skupiny „C“ a postoupili do Krajského přeboru.
V sobotu 11. 6. 2016 porazili, v posledním utkání letošní sezony, žáky
Horního Žukova 3:0 a mohli začít oslavovat postup do nejvyšší žákovské
soutěže v historii hornosušské kopané, která se v nové sezoně v Horní Suché bude hrát.
Již od začátku soutěže nenechali naši mladí fotbalisté nikoho na pochybách, kdo je v této soutěži nejlepší. Nekompromisně šli za postupem,
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poráželi jednoho soupeře za druhým a dokázali se zodpovědně připravit
i na rozhodující utkání s družstvy Těrlicka a Karviné „B“, které je mohly teoreticky ohrozit. Zodpovědným výkonem jim nedali sebemenší šanci
a porazili je jednoznačně jak na domácím, tak i na jejich hřištích.
Přehled utkání (podzim 2015):
3. kolo: (středa 26. 8.) MFK Havířov B – TJ Depos Horní Suchá 2:7 (1:3),
br. Vrábel 4, Goryl, Kývala, Nový
4. kolo: (sobota 29.8.) Gascontrol Havířov – TJ Depos Horní Suchá 0:8
(0:6) br. Goryl 3, Vrábel Nový, Holub, Ševčík
5. kolo: (sobota 5. 9.) TJ Depos Horní Suchá - TJ Petřvald 6:1 (4:0) br. Goryl, Nový, Holub, Ševčík, Malina, Szelong
6. kolo: (sobota 12. 9.) Inter Petrovice - TJ Depos Horní Suchá 2:6 (1:5) br.
Vrábel 3, Goryl, Nový, Malina
7. kolo: (sobota 19. 9.) TJ Depos Horní Suchá – MFK Karviná „B“ 3:2 (1:1)
br. Vrábel, Goryl, Nový
8. kolo: (sobota 26. 9.) FK Těrlicko - TJ Depos Horní Suchá 0:6 (0:5)
br.Vrábel 2, Kývala 2, Goryl, Nový
9. kolo: (sobota 3. 10.) TJ Depos Horní Suchá - IRP Český Těšín 5:1 (1:0) br.
Kývala 2, Vrábel, Goryl, Olšar
10. kolo: (neděle 11. 10.) FK Tošanovice - TJ Depos Horní Suchá 1:7 (0:3)
br. Vrábel 3, Holub 3, Nový
11. kolo: (sobota 17. 10.) TJ Depos Horní Suchá - Sokol Dobrá 10:1 (7:0) br.
Holub 3, Vrábel, Goryl, Kývala, Nový, Drbálek, Dunička, Rychtařík
2. kolo: (sobota 24. 10.) TJ Depos Horní Suchá - Lokomotiva Petrovice 6:1
(1:0) br. Vrábel 4, Nový, Dunička
1. kolo: (sobota 31. 10.) Slovan Horní Žukov - TJ Depos Horní Suchá 3:1
(2:0) br. Ševčík
1. místo: 11 utkání, 10 výher, 0 remíz, 1 prohra, 65:14, 30 bodů
Jaro 2016:
16. kolo: (sobota 2. 4.) TJ Petřvald - TJ Depos Horní Suchá 0:8 (0:4) br.
Holub 4, Goryl, Nový, Olšar, Iwanuszek
17. kolo: (sobota 9. 4.) TJ Depos Horní Suchá - Inter Petrovice 5:1 (3:0) br.
Goryl 2, Nový, Olšar, Pribela
18. kolo: (neděle 17. 4.) MFK Karviná „B“ - TJ Depos Horní Suchá 0:2 (0:0)
br. Vrábel, Pribela
19. kolo: (sobota 23. 4.) TJ Depos Horní Suchá - FK Těrlicko 2:0 (1:0) br.
Vrábel, Dunička
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20. kolo: (neděle 1. 5.) IRP Český Těšín - TJ Depos Horní Suchá 2:0 (1:0)
21. kolo: (sobota 7. 5.) TJ Depos Horní Suchá - FK Tošanovice 6:0 (5:0) br.
Vrábel 3, Goryl, Olšar, Rychtařík
22. kolo: (neděle 15. 5.) Sokol Dobrá - TJ Depos Horní Suchá 2:8 (0:4) br.
Vrábel 4, Goryl Kývala, Nový, Dunička
15. kolo: (sobota 21. 5.) TJ Depos Horní Suchá - Gascontrol Havířov 11:1
(5:0) br. Vrábel 4, Goryl 2, Nový 2, Holub 2, Dunička
14. kolo: (sobota 28. 5.) TJ Depos Horní Suchá - MFK Havířov „B“ 2:0 (1:0)
br. Vrábel, Dunička
13. kolo: (neděle 5. 6.) Lokomotiva Petrovice - TJ Depos Horní Suchá 0:10
(0:4) br. Vrábel 4, Holub 3, Pastušek 2, Dunička
12. kolo: (sobota 11. 6.) TJ Depos Horní Suchá - Slovan Horní Žukov 3:0
(2:0) br. Vrábel 2, Goryl
1. místo:11 utkání, 10 výher, 0 remíz, 1 prohra, 57:6, 30 bodů
Sezona podzim 2015/jaro 2016: 1. místo 22 utkání: 20 výher, 2 porážky, 122:20, 60 bodů
Krajská soutěž starší žáci sk. C ročník:2015/2016
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
Zápasy
TJ Depos Horní
22
Suchá
FK Těrlicko
22
MFK Karviná
22
„B“
IRP Český Těšín
22
Slovan Horní
22
Žukov
Inter Petrovice
22
Lokomotiva Pet22
rovice
MFK Havířov“B“
22
Sokol Dobrá
22
TJ Petřvald
22
FK Tošanovice
22
Gascontrol Haví22
řov

Výhra

Remíza Porážka

Skóre

Body

20

0

2

122:20

60

16

3

3

89:23

51

14

5

3

129:27

47

15

2

5

105:38

47

13

2

7

69:35

41

11

3

8

97:44

36

9

1

12

73:89

28

7
6
4
3

1
4
0
1

14
12
18
18

74:59
60:102
31:187
36:111

22
22
12
10

3

0

19

24:174

9

174

Novinky z fotbalové kuchyně TJ Depos Horní Suchá
Posledním utkáním družstva mužů v Krajské soutěži 1. B třídě skončila
jarní část mistrovských fotbalových soutěží sezony 2015/2016.
Jednalo o nejzdařilejší sezonu v 85 leté historii fotbalu v Horní Suché.
Umístění jednotlivých družstev TJ Depos Horní Suchá v sezoně 2015/2016:
MUŽI
DOROST

soutěž
1. B třída
OPD

utkání
26
20

V
12
16

R
3
1

P
11
3

SKÓRE
68 : 49

BODY
39 b.

STARŠÍ ŽÁCI

KS SŽ sk. C

22

20

0

2

122 : 20

60 b.

MLADŠÍ ŽÁCI
ST. PŘÍPRAVKY

KS MŽ sk .C
OP ST. PŘ.

22
18

15
2

3
2

4
14

134 : 38 48 b.
95 : 144 8 b.

ML. PŘÍPRAVKY

OP ML. PŘ.

12

4

0

8

60 : 88

12 b.

POŘADÍ
6. místo
2. místo
1. místo-postup
do KPŽ
2. místoPořadí počet vstř.
branek

Družstvo starších žáků si s předstihem zajistilo suverénní vítězství
v Krajské soutěži a postup do krajského přeboru Moravskoslezského kraje. Současně postupuje do stejné soutěže i družstvo mladších žáků. Krajský přebor je nejvyšší soutěž mládežnických družstev oddílů, které nemají
Sportovní centra mládeže. Tento úspěch je o to cennější, že dalších pět
našich hráčů této věkové kategorie startuje v MFK Karviná v soutěžích
SCM a nemohli svým spoluhráčům pomoci. Přes tento relativní handicap
se realizační tým společně s hráči semknul a vlastně po celou dlouhodobou
soutěž nebylo pochyb, kdo je suverén a nejlepší.
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Ukončení této úspěšné sezony se konalo v sobotu 25. 6. 2016 na TURNAJI VÍTĚZŮ, který pořádala KM MS KFS a FK Bospor Bohumín, pod
záštitou hráče Baníku Ostrava Daniela Holzera na hřišti Bospor v Bohumíně. Kromě našeho družstva starších žáků se turnaje zúčastnili i starší
žáci TJ Nový Jičín (vítěz KP), FC Baník Ostrava B (vítěz KS sk. A), 1. BFK
Frýdlant n. O. (vítěz KS sk. B) a MFK Vítkovice B (vítěz loňského turnaje
Mistrů). Naše mužstvo v náročných zápasech postupně porazilo v úvodním utkání MFK Vítkovice B (1:0) a FC Baník Ostrava B (2:1). Bez branek se
rozešlo s Novým Jičínem a v posledním utkání prohrálo po sporné penaltě
s mužstvem starších žáků 1. BFK Frýdlant n. O. (1:2) a obsadilo druhé místo. V Turnaji vítězů zvítězilo družstvo starších žáků FC Baník Ostrava „B“.
Při závěrečném ceremoniálu si naši starší žáci převzali pohár za vítězství
ve své skupině krajské soutěže a za celkové druhé místo v Turnaji vítězů.
Dva naši hráči si také převzali individuální ocenění. Jakub Vrábel převzal
cenu za nejlepšího střelce uplynulého ročníku Krajských soutěží a Michal
Třaslín byl vyhlášen nejlepším brankářem Turnaje vítězů.
Spokojený trenér Patrik Goj k vystoupení mužstva na turnaji řekl:
„Turnaj byl pro všechny naše hráče další dobrá zkušenost. Kluci se mohli
poměřit s kvalitními mužstvy a přesvědčit se, že mohou porazit i týmy
se zvučnějším jménem. Za vystoupení na turnaji, ale i za celou sezonu si
všichni zaslouží pochvalu.“
V poslední červnovou sobotu se konaly v areálu TJ Depos v Horní Suché tradiční slavnosti „Vítání léta“ s bohatým kulturním a společenským
programem. Součástí slavnosti byl Mezinárodní fotbalový turnaj mužů,
organizovaný fotbalovým oddílem TJ Depos Horní Suchá. Turnaje v rámci
udržitelnosti projektu „Fotbal bez hranic“ se zúčastnili kromě domácích
fotbalistů i fotbalisté z družební obce Nižná a Raková. Na poslední chvíli odřeklo družstvo družební obce Lubomia. Turnaj byl zahájen utkáním
domácího TJ Depos a FK Polom Raková. Větší kvalitu předvedlo domácí
družstvo a zvítězilo 3:1, v následujícím utkání se utkalo družstvo TJ Depos
s FK Nižná. V tomto utkání zvítězilo družstvo z Nižné 5:3. V posledním
utkání se střetli FK Polom Raková a FK Nižná. Utkání skončilo nerozhodně
2:2. Tento výsledek určil vítěze turnaje, kterým se stalo mužstvo FK Nižná
se 4 body a skóre 7:5, druhé místo obsadilo mužstvo domácího TJ Depos
se 3 body a skóre 6:6 a třetí místo obsadilo mužstvo FK Polom Raková s 1
bodem a skóre 3:5.
Nejlepší družstva a nejlepší jednotlivci obdrželi poháry a věcné ceny,
které převzali v průběhu kulturního programu slavnosti „Vítání léta“
na podiu areálu z rukou předsedy TJ Depos Horní Suchá.
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Dorost TJ Depos Horní Suchá bude hrát krajský přebor
Na losovacím aktivu Moravskoslezského krajského fotbalového svazu,
který se konal v pátek 1. 7. v 16:00 hod. v sídle MS KFS v Ostravě, byl rozlosován soutěžní ročník 2016/2017.
Družstva TJ Depos Horní Suchá budou startovat v těchto soutěžích:
Muži budou hrát opět 1. B třídu, sk. C. Dorost, jenž loni nastupoval v okresním přeboru, přeskočil krajskou soutěž a bude hrát krajský přebor, kde bude
nastupovat s družstvy mladšího a staršího dorostu. Žáci po vítězství v krajské soutěži nastoupí rovněž v krajském přeboru mladších a starších žáků.
V Horní Suché se tedy budou hrát nejvyšší mládežnické krajské soutěže.
Výročí založení fotbalu v Horní Suché
V letošním roce je tomu 85 let, kdy se v obci Horní Suchá začala hrát
organizovaně kopaná. V roce 1931 vznikly v naší obci souběžně 2 fotbalové kluby, Lechia Horní Suchá, v níž hráli občané Horní Suché především
polské národnosti a ČSK Horní Suchá, v níž hráli většinou občané české
národnosti. Oba hornosušské fotbalové kluby mezi sebou zdravě soupeřily a jejich vzájemné souboje se vždy těšily velkému zájmu. Po únoru 1948
došlo k usnesené o sjednocení tělesné výchovy a sportu, a tak oba kluby
byly sloučeny do nově vznikající tělovýchovné jednoty, pod jejíž hlavičkou
působí oddíl kopané dodnes.
Fotbal se organizovaně v Horní Suché hraje tedy již 85 let. Za tu dobu
klub procházel řadou úspěchů i pádů, celkově však lze konstatovat, že se
fotbal v Horní Suché po dobu své existence začlenil mezi stabilní spolek
zajišťující sportovní i kulturní vyžití občanů obce, vychoval řadu generací
hráčů, trenérů, funkcionářů i fanoušků. Nezbývá než fotbalovému klubu
popřát, aby i v dalších letech působil minimálně ve stejné kondici jako je
to v dnešních dnech.
V rámci oslav 85. výročí založení fotbalu v Horní Suché ve státní svátek
Den české státnosti ve středu 28. 9. 2016 se uskuteční na stadionu TJ Depos
Horní Suchá fotbalový den, jehož vyvrcholením bude utkání mezi TJ Depos Horní Suchá a AC Sparta Praha – stará garda.
Program fotbalového dne:
9:00 – utkání žáků TJ Depos proti TJ Slovan Havířov
10:45 – utkání dorostu TJ Depos proti FK Těrlicko
13:00 – utkání mužů TJ Depos Horní Suchá – AC Sparta Praha (v poločase proběhne utkání přípravek)
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V dresu Sparty Praha se představí hvězdy českého fotbalu, kteří v dobách své největší slávy hráli Ligu mistrů, reprezentovali Českou republiku
na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Účast na utkání v Horní Suché
potvrdili vicemistr Evropy 1996 z Anglie Michal Horňák, bronzový medailista z ME 2004 v Portugalsku brankář Jaromír Blažek, rekordman
v počtu zisku českých ligových titulů Jiří Novotný a mnoho dalších zvučných jmen. Chybět neměl také nejznámější odchovanec hornosušského fotbalu, který se ke klubu vždy hrdě hlásí, reprezentant a účastník ME 2000
v Belgii a Holandsku, Miroslav Baranek, jenž v současné době působí
jako vedoucí A mužstva AC Sparta Praha. Bohužel se nemohl dostavit.
Vstupné na utkání bylo 50 Kč. Vstupenky byly slosovatelné, výherci
vylosovaných vstupenek mohli v poločase utkání kopat pokutové kopy
na brankáře Sparty.

Fotbalisté TJ Depos Horní Suchá zakončili podzimní sezónu
Fotbalový klub z Horní Suché má za sebou mistrovské boje podzimní
části soutěžního ročníku 2016/2017, tedy v roce, kdy klub oslavil 85. výročí
založení fotbalu v Horní Suché. Oslavy tohoto půlkulatého výročí proběhly
28. září, kdy byl na našem hřišti uspořádán fotbalový den, jehož vyvrcholením bylo před zraky 700 diváků utkání mezi kombinovaným družstvem
mužů a bývalých hráčů TJ Depos Horní Suchá a AC Sparta Praha stará
garda, které skončilo vítězstvím pražanů v poměru 3:6. Mimo tyto oslavy
hráli hráči TJ Depos na podzim mistrovská utkání svých soutěží, ve kterých si vedli takto:
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 Muži po 8 výhrách, jedné remíze a 4 prohrách získali celkem 25 bodů
a obsadili tak 4. příčku 1. B třídy se ztrátou pouhých 2 bodů na první
místo. Nejlepším střelcem družstva a dokonce celé soutěže je Daniel Juranek, který vstřelil 15 gólů! Cílem družstva mužů vedených trenéry
Jaromírem Bebenkem a Mirkem Zedníkem v jarní části soutěže bude
atakovat přední příčky soutěže a pokusit se postoupit do 1. A třídy,
která by naší TJ a zejména obci Horní Suchá slušela a byla adekvátní
podmínkám, které jsou společně vytvářeny.
Mládežnická družstva: Mládežnickým fotbalovým družstvům TJ Depos Horní Suchá, z. s. se minulá sezóna 2015/2016 velmi vydařila.
Starší žáci suverénně vyhráli Krajskou soutěž starších žáků sk. C a postoupili (současně s družstvem mladších žáků, kteří skončili v souběžně
vedené soutěži na 2. místě) do Krajského přeboru starších a mladších
žáků v rámci Moravskoslezského krajského fotbalového svazu. Jedná
se o nejvyšší soutěž družstev, které nejsou soustředěny v tkz. Sportovních centrech mládeže, a nejvyšší soutěž, která se v historii fotbalu Horní Suché v kategorii žáků hraje. Většina hráčů, kteří se na tomto úspěchu podíleli, přešli do vyšší věkové kategorie – dorostu. Byla by škoda
nevyužít této úspěšné generace hráčů, a proto se povedlo dostat dorost
z Okresního přeboru do Krajského přeboru staršího + mladšího dorostu. Důvodem byla i určitá perspektivista hráčského kádru (cca 80 %
má před sebou dvě až tři sezóny v dorostenecké kategorii. Účast v Krajských přeborech dorostu a žáků je podmíněna startem dvou družstev
dorostu (mladší + starší) a dvou družstev žáků (starší + mladší).
 Starší dorostenci získávají cenné zkušenosti v krajském přeboru staršího dorostu – nejvyšší soutěži, kterou kdy naši dorostenci hráli. Po podzimní části soutěže obsadili 12. místo, když získali 6 bodů za jednu
výhru, 3 remízy a 9 proher při celkovém skóre 18:47. Nejlepšími střelci
družstva jsou se třemi vstřelenými brankami Vojta Rosmarin a Marek
Janiszewski. Svěřenci trenérského triumvirátu Sýkora, Pietrasz, Goj se
budou v jarní části soutěže posbírat co nejvíce bodů, tak aby neměli starosti se záchranou soutěže. Nutno podotknout, že naši starší dorostenci
patří podle věkového průměr k nejmladším týmům v soutěži.
 Mladší dorostenci hrají krajský přebor mladších dorostenců. Ve své
soutěži si vedou o poznání lépe, než jejich starší kolegové. Ve své soutěži obsadili 8. místo se ziskem 19 bodů při 6 výhrách, jedné remíze a 6
prohrách při celkovém skóre 35 vstřelených a 27 obdržených branek.
Nejlepším střelcem družstva s 8 vstřelenými góly je univerzál Filip Kux,
který nastupuje i za družstvo staršího dorostu jako brankář.
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 Starší žáci se jako nováček krajského přeboru prezentuje velmi pozitivně, když po podzimu okupují krásnou 4. příčku tabulky. Svěřenci
trenérů Válka, Szelonga a Kotuly 8 krát zvítězili, 2 krát remizovali a 3
krát odešli poraženi, a při celkovém skóre 41:29 získali 26 bodů. Nejlepším střelcem družstva je Dominik Pastušek, který se trefil do brány
soupeře celkem 17 krát.
 Mladší žáci se v krajském přeboru dočkali pouze jediné výhry, a okupují tak předposlední 13. příčku se ziskem 3 bodů. Nejlepším střelcem
se stal Šimon Krygiel, ten dal na podzim soupeřům 5 branek. Mladší
žáky vede trenér Robert Pribela a David Dvořák.
 Starší přípravka hraje okresní přebor přípravek sk. A, ve své soutěži
je na průběžném 7. místě při zisku 6 bodů a skóre 49:77. Nejlepším
střelcem je David Surma s 15 vstřelenými brankami. Družstvo vede
stejně jako mladší přípravku trenér Gustav Dytko spolu se svou dcerou
Šárkou Dytkovou a trenérem miniškoličky Matúšem Cinkem.
 Mladší přípravka hraje okresní soutěž ml. přípravek, která se hraje
turnajovým způsobem. V jednotlivých turnajích si naši nejmladší vedou se střídavými úspěchy.

Vzpěračská škola Oty Zaremby
Mladí vzpěrači z Horní Suché opět vítězí. České rekordy Poláka a Moskála.
V Havířově proběhlo 1. kolo ligy družstev mladších žáků a starších
žáků a vzpěračské naděje ze Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby
Horní Suchá vyhrály obě soutěže moravské skupiny. Družstvo mladších
žáků „A“ nastoupilo ve složení Daniel Mayer, David Matík, Boris Klempár
a Kristián Gabčo a suverénně zvítězilo s velkým odstupem před druhým
Havířovem. Třetí místo v soutěži získali opět mladší žáci z Horní Suché
„B“ ve složení Miroslav Vyhlídal, Alexander Džobák, Bohumír Priessnitz
a Alexander Tancož. Družstvo Horní Suché „C“ startovalo ve složení Michal Tarnay, Jakub Pala a Jan Žídek a skončilo na 7. místě.
Pořadí družstev - 1.SKVOZ Horní Suchá „A“ 937 bodů, 2. SKV Havířov „A“ 840 bodů, 3. SKVOZ Horní Suchá „B“ 752 bodů, 4. Bohumín 638
bodů, 5. Ostrava 671 bodů.
V soutěži starších žáků zvítězili vzpěrači z Horní Suché družstvo „A“
(823bodů), které nastoupilo ve složení Matěj Moskál, Petr Kmeťo, Matěj Bitt180

ner a Martin Tancož. Druhé družstvo z Horní Suché „B“ (690 bodů) obsadilo
druhé místo ve složení František Polák, Ludvík Matík a Jiří Červeňák. Třetí
skončili vzpěrači z Havířova (636 bodů). Nejlepší výkon celé soutěže předvedl František Polák, který překonal tři české rekordy starších žáků ve váze
do 50 kg, a to v trhu 78 kg, v nadhozu 98 kg a ve dvojboji 176 kg. Druhý
nejlepší výkon podal Matěj Moskál, který zvládl v trhu 54 kg a v nadhozu
překonal nový český rekord ve váze do 40 kg výkonem 71 kg.
V Havířově také proběhlo 1. kolo ligy družstev juniorů. V této soutěži
měli vzpěrači z Horní Suché premiéru a startovali v ní poprvé. Po vítězství
v lize mladších a starších žáků (do 15 let) v letech 2013, 2014 a 2015, nyní
startuje juniorské družstvo (15 – 20 let). Nastoupili ve složení Vlastimil
Moskál, Miroslav Vavrek, Martin Štreichl, Patrik Buchta, Štěpán Zbořil
a Patrik Baláž. Nejlepší výkon vítězného družstva z Horní Suché podal
Vlastimil Moskál, který zvládl ve váze do 62 kg ve dvojboji 206 kg (trh
93 kg a nadhoz 113 kg) což dalo 297 Sincl. bodů.
Pořadí družstev po 1. kole všech tří skupin „A“, „B“, „C“ - 1. SKVOZ
Horní Suchá 1358 bodů, 2. Boskovice 1339 bodů, 3. Cheb 1201 bodů, 4.
Teplice 1180 bodů, 5. Zlín 1166 bodů, 6. Třinec 1131 bodů, 7. Bohumín 1124
bodů, 8. Holešov 1066,4 bodů, 9 Hrozenkov 1066,1 bodů, 10. Chomutov
1047 bodů, 11. Havířov 1011 bodů a 12. Ostrava 823 bodů.
Výkony borců vítězného družstva z Horní Suché:
69,9 kg Martin Štreichl  215 (90 - 125) 287 bodů
62,4 kg Vlastimil Moskál  206 (93 - 113) 297 bodů
61,7 kg Štěpán Zbořil  182 (80 - 102) 264 bodů
63,8 kg Miroslav Vavrek  184 (78 - 106) 261 bodů
68,4 kg Patrik Buchta  175 (82 - 93) 237 bodů
53,6 kg Patrik Baláž  155 (65 - 90) 251 bodů.
Vzpěračky juniorky z Horní Suché třetí v ČR
Ve vzpírárně Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá se
uskutečnilo 1. kolo celostátní ligy juniorek. Do Horní Suché přijelo šest nejlepších družstev z celé ČR. Soutěž vzpěrači z Horní Suché perfektně připravili. Družstvo juniorek, které v letech 2014 a 2015 tuto soutěž vyhrálo, nastoupilo v nové sestavě, nejmladší družstvo ligy juniorek doplnila nadějná
Nikola Satmaryová, která je velkým talentem tohoto náročného sportu.
Sestava družstva z Horní Suché Markéta Bijoková, Nikola Satmaryová,
Dagmar Barnošáková a Sabina Grygerková po velkém boji a ve vyrov181

nané soutěži nakonec obsadila třetí místo. Nejlepší výkon celého prvního kola předvedla Markéta Bijoková, když v trhu dala 59 kg a v nadhozu
70 kg, dvojboj 129 kg dal 171 Sincl. bodů.
Pořadí družstev po 1. kole - 1. TJ Start Plzeň 444 bodů, 2. TJ Rotava 426
bodů, 3. SKVOZ Horní Suchá 417 bodů, 4. TJ Sokol Ostrava 371 bodů, 5.
Bonatrans Bohumín 357 bodů a 6. TJ Holešov 329 bodů. Další 2. kolo juniorek proběhne v Plzni 23. 4. 2016.

Družstvo juniorek - zleva - Markéta Bijoková, Dagmar Barnošáková, Nikola
Satmaryová a Sabina Grygerková a trenér Pavel Khek

Moskál a Polák na ME mužů
Dalšího obrovského úspěchu dosáhlo trenérské trio Pavel Khek, Emil
Brzoska a Luboš Sršeň. Dva závodníci ze Sportovního klubu vzpírání Oty
Zaremby Horní Suchá se zúčastní ME mužů ve vzpírání ve Forde (Norsko).
Tito dva mladí talenti František Polák (15 let) do 56 kg a Vlastimil Moskál
(18 let) do 62 kg si svými výkony vybojovali místo v olympijské kvalifikaci, kde pomohou mužům vybojovat místo na olympijské hry v Riu. ME
a olympijská kvalifikace se uskuteční od 10. do 16. 4. 2016, Moskál a Polák
odjíždí 20. 3. do Sportovního centra v Nymburku, kde probíhá závěrečná
příprava družstva mužů a žen na ME, nyní se připravují pod vedením
svých oddílových trenérů v Horní Suché.
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Matěj Moskál opět rekordně – nadhoz 72 kg
Mladí vzpěrači z Horní Suché se stále drží na vítězné vlně a všem ukázali záda na 2. kole ligy mladších a starších žáků v Bohumíně. Družstvo
Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá (SKVOZ Horní Suchá) zvítězilo jak v mladších, tak ve starších žácích a jdou za svým čtvrtým
titulem v řadě. Nejlepší výkon ve starších žácích, 280 Sincl. bodů, podal
Matěj Moskál (SKVOZ Horní Suchá), který překonal nový český rekord
ve váze do 40 kg, zvedl v nadhozu 72 kg. Ve dvojboji zvládl 125 kg (trh
53 kg) což bylo pouhé kilo od českého rekordu Marečka z Boskovic, který
drží rekord ve dvojboji 126 kg z roku 2011. Vítězné družstvo starších žáků
nastoupilo ve složení – Matěj Moskál, Matěj Bittner, Petr Kmeťo a Martin Tancoš, družstvo „B“, které skončilo na druhém místě, reprezentovali
František Polák, Patrik Buchta a Ludvík Matík.
Pořadí nejlepších družstev starších žáků ve 2. kole v ČR - 1. SKVOZ
Horní Suchá „A“ 794 bodů, 2. SKVOZ Horní Suchá „B“ 721 bodů, 3. SKV
Havířov 662 bodů. 4. Sokolov 610 bodů, 5. TJ Holešov 522 bodů, 6. Teplice
471 bodů, 7. Chomutov 433 b., 8. Cheb 417 b., 9. Rotava 362 b., 10. Boskovice 332 b., 11. Zlín 315 b., 12. Hrozenkov 293 b.
V kategorii mladších žáků nastoupili za vítězné družstvo z Horní Suché
Daniel Mayer, Alexander Džobák, Daniel Pecha a David Matík. Nejlepší
výkon soutěže mladších žáků podal David Matík výkonem 327 bodů (trojskok 5,80 m + hod medicinbalem 2 kg – 6,40 m + trh 38 kg + nadhoz 44 kg)
při váze 34,1 kg. Družstvo „B“ nastoupilo ve složení – Miroslav Vyhlídal,
Bohumil Priessnicz, Tomáš Pecha a Alexander Tancoš.
Pořadí nejlepších družstev 2. kola všech tří skupin – 1. SKVOZ Horní
Suchá „A“ 908 bodů, 2. Sokolov 865 bodů, 3. SKV Havířov 857 bodů, 4.
Rotava „A“ 837 bodů, 5. Zlín 758 bodů, 6. Bohumín 745 b, 7. Rotava „B“
732 b., 8.SKVOZ Horní Suchá „B“ 731 b., 9. Rotava „C“ 704 b., 10. Ostrava
„A“ 668 b., 11. Cheb 657 b, 12. SKVOZ Horní Suchá „C“ 643 b. (Za družstvo „C“ nastoupili náhradníci z přípravky ve složení Michal Tarnay, Jakub Pala a Jan Žídek.)
Ve vzpírárně v Horní Suché proběhlo 1. kolo 3. ligy ve vzpírání družstev mužů, v této soutěži nastoupili junioři z SKVOZ Horní Suchá, kde
startovali poprvé a s velkým náskokem dokázali vyhrát. Za družstvo 3.
ligy mužů nastoupili – Vlastimil Moskál, Martin Štreichl, Štěpán Zbořil,
Miroslav Vavrek, František Polák a Patrik Baláž. Nejlepší závodník byl
vyhlášen Vlastimil Moskál, který zvládl v trhu 97 kg a v nadhozu 120 kg,
což dalo ve dvojboji 217 kg, a při váze 63,4 kg to dalo 308 Sincl. bodů. Nej183

lepší tři závodníci soutěže v Horní Suché – 1. Vlastimil Moskál 308 Sincl.
bodů, 2. Martin Štreichl 300 Sincl. bodů ve dvojboji 229 kg (95 – 134), 3.
František Polák 290 Sincl. bodů ve dvojboji 177 kg (81 - 96 ).
Celkové pořadí Moravské a České skupiny v 1. kole 3. ligy mužů – 1. SKVOZ
Horní Suchá 1405 bodů, 2. TJ Holešov „B“ 1326 bodů, 3. CCBC Praha 1274
bodů, 4. Fit Gym Havířov 1197 bodů, 5. VD Plzeň „B“ 1189 bodů, 6. B.
Praha 1158,8 b., 7. B. Sokolov „C“ 1158,5 b., 8. Nová Role 1121 b., 9. Hellas
Brno „C“ 1120 b., 10. SKV Teplice 1066 b.
Polák 13. místo, Moskál 17. místo na ME mužů v Norsku
Junioři SKVOZ Horní Suchá vyhrávají i druhé kolo ligy družstev juniorů a očekává se velký boj ve finále ligy na podzim s loňským vítězem
Boskovicemi a letošním nováčkem v této soutěži Horní Suchou.
Druhé kolo ligy družstev juniorů proběhlo v Bohumíně a zvítězilo družstvo SKVOZ Horní Suchá, zopakovalo vítězství z 1. kola. Borci z Horní Suché startovali ve složení Martin Štreichl, Štěpán Zbořil, Miroslav Vavrek,
Patrik Baláž, Jiří Červeňák a šestý z družstva a nejlepší junior z Horní Suché Vlastimil Moskál startoval ve stejném termínu na ME mužů v Norsku,
proto se mu započítával jeho výkon z Norska do 2. kola ligy juniorů, kde
byla olympijská kvalifikace států na OH. Kde pomohl vybojovat s druhým
juniorem z Horní Suché, Františkem Polákem, jedno místo pro ČR na OH
2016 v Riu. (Šest mužů teď v Norsku bojovalo o jedno místo na OH v Riu,
a tím že všichni dobře bodovali, jsme jako ČR získali jedno místo na OH
a pojede náš nejlepší muž v ČR a tím je Jiří Orság). František Polák junior
do 15 let v Norsku skončil na 13. místě ve váze do 56 kg výkonem 185 kg
ve dvojboji (83 - 102) a Vlastimil Moskál 17. místo ve váze do 62 kg výkonem ve dvojboji 223 kg (100 - 123) oba si vytvořili osobní rekordy.
Pořadí družstev ligy juniorů všech skupin ve 2. kole - 1. SKVOZ Horní Suchá 1394 bodů, 2. SOUZ Boskovice 1361 bodů, 3. Sokol Zlín 1290 bodů, 4.
SKV Teplice 1223 bodů, 5. SKV Bohumín 1219 bodů, 6. TJ Cheb 1206 bodů,
7. TŽ Třinec 1169 b., 8. VTŽ Chomutov 1122 b., 9. Hrozenkov 1052 b., 10.
SKV Havířov 1039 b., 11. TJ Holešov 956 b.
Výkony borců vítězného družstva z Horní Suché:
71,3 kg Martin Štreichl 240 (101 - 139) 316 bodů!!
61,4 kg Vlastimil Moskál 223 (100 - 123) 324 bodů!!
62,9 kg Štěpán Zbořil 178 (80 - 98) 254 b.
63 kg Miroslav Vavrek 178 (72 - 106) 254 b.
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53 kg Patrik Baláž 150 (67 - 83) 244 b.
53 kg Jiří Červeňák 118 (54 - 64) 192 b. (náhradník)

Pět zlatých medailí do Horní Suché
Obrovského úspěchu dosáhli mladí vzpěrači ze Sportovního klubu vzpírání
Oty Zaremby Horní Suchá, když na Mistrovství ČR starších žáků získali pět titulů Mistr ČR st. žáků. Dohromady je osm váhových kategorií a borci z Horní
Suché vyhráli pět z nich. A to ještě vybojovali tři stříbrné a jednu bronzovou
medaili a suverénně se stali v Sokolově nejúspěšnějším oddílem v ČR.
Mistři ČR z Horní Suché - do 40 kg Matěj Moskál 112 (46 - 56), do 50 kg
František Polák 175 (81 - 94) - překonal v trhu nový český rekord v trhu
81 kg, do 62 kg Matěj Bittner 171 (75 - 96), do 69 kg Petr Kmeťo 183 (80 103), do 77 kg Patrik Buchta 186 (82 - 104).
Stříbrné medaile vybojovali pro Horní Suchou - do 69 kg Ludvík Matík
145 (65 - 80), do 50 kg Daniel Mayer 100 (43 - 57) a do 40 kg David Matík
85 (37 - 48) a bronz a třetí místo získal do 56 kg Jiří Červeňák 123 (52 - 71).
Závodníci František Polák, Matěj Bittner, Petr Kmeťo a Patrik Buchta
si splnili limity na ME do 15 let, které se uskuteční v září 2016 v Polsku,
podotkl asistent reprezentace ČR do 15 a do 17 let a trenér v Horní Suché Pavel Khek. Příprava na ME do 15 a do 17 let začíná na soustředění
na Slovensku od 10. července.
Pořadí nejlepších družstev na M ČR starších žáků – 1. SKVOZ Horní Suchá
58 bodů, 2. SKV Havířov 26 bodů, 3. TJ Rotava 21 bodů, 4. Baník Sokolov 15 b, 5. SKV Bohumín 9 bodů, 6. TJ Holešov 9 bodů, 7. Teplice 7 bodů.
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Za úspěchem vzpěračů z Horní Suché stojí trenérské trio Pavel Khek, Emil
Brzoska a Luboš Sršeň, kteří nyní připravují borce na M ČR do 17 let v Bohumíně.

Zleva trenér Luboš Sršeň, Daniel Mayer, trenér Pavel Khek a David Matík dole
zleva Matěj Moskál a František Polák

František Polák – Mistr ČR ve váze do 50 kg vytvořil nový český rekord v trhu 81kg
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Šest zlatých medailí do Horní Suché z MČR juniorů a juniorek
V Bohumíně proběhlo Mistrovství ČR juniorů do 17 let a juniorek do 17 let
a do 20 let. Mladé naděje ze Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby Horní
Suchá vybojovaly šest zlatých, tři stříbrné a pět bronzových medailí. Zlato a titul Mistr ČR vezou do Horní Suché junioři Matěj Moskál - do 50 kg - 118 (50 –
68), Miroslav Vavrek - do 62 kg - 188 (6 – 112), Martin Štreichl - do 77 kg – 249
(105 – 144) a juniorky Dagmar Barnošáková - do 44 kg - 66 (28 – 38) a Markéta Bijoková - do 69 kg – 137 (61 – 76), ta vyhrála juniorky do 17 let a i do 20 let.
Druhé místo a stříbrné vezou Nikola Satmaryová - do 58 kg – do 20let –
72 (28 – 44), Patrik Baláž - do 56 kg – 156 (68 – 88) a Patrik Buchta - do 69 kg
– 188 (86 – 102). Patrik zvedl stejně jako vítěz, ale prohrál zlato, protože měl
vyšší hmotnost. Je to jeho letos druhá medaile z vrcholné soutěže, když letos vyhrál titul v kategorii starších žáků. To Matěj Moskál dokázal zvítězit v starších
žácích a teď i v juniorech.
Třetí místo mají Daniel Mayer - do 50 kg – 100 (47 -53), František Polák
- do 56 kg – 150 (67 – 83), Štěpán Zbořil - do 62 kg – 178 (78 – 100), Nikola
Satmaryová (do 58 kg – do 17 let ), Vendula Šafratová - do 48 kg - 81 (35 – 46).
Nejlepším juniorem celého mistrovství byl vyhlášen Martin Štreichl z Horní Suché, ten při váze 72,95 kg dokázal ve dvojboji 249 (105 a 144) to dalo
324 Sincl. bodů! Nejlepší juniorkou se stala Markéta Bijoková, rovněž z Horní
Suché, ta dala ve dvojboji nový český rekord juniorek do 17 let 137 kg. V trhu
zvládla 61 kg a v nadhozu překonala druhý český rekord ve váze do 69 kg výkonem 76 kg, to dalo 176 Sincl. bodů.
V kategorii juniorů do 17 let v bodovém hodnocení nejlepších oddílů zvítězil SKVOZ Horní Suchá s 50 body, před Sokolovem 22 bodů a Bohumínem
a Zlínem s 12 body. V kategorii juniorek zvítězila na body Horní Suchá 22
bodů, před Rotavou s 17 body a Holešovem s 15 body.

Váha do 77 kg – 1. Martin Štreichl (SKVOZ Horní Suchá)
2. Pavel Jančík (SJS Zlín 5 )
3. Matěj Jakubíček (TJ Start Plzeň)
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249 (105 – 144)
215 (95 - 120)
191 (81 - 110)

Družstvo vzpěraček juniorek třetí v ČR
V Ostravě proběhlo 3. kolo celostátní ligy juniorek, ve kterém družstvo
děvčat SKVOZ Horní Suchá skončilo na druhém místě a v konečném pořadí ligy si odvážejí bronzové medaile. Družstvo juniorek trenéra Pavla
Kheka startovalo ve složení Dagmar Barnošáková, Nikola Satmaryová,
Vendula Šafratová a Markéta Bijoková. Nejlepší výkon třetího kola zvedla
Markéta Bijoková z Horní Suché 178 Sincl. bodů - za dvojboj 139 kg, trh
58 a nadhoz 81 kg při váze 67 kg. Velmi dobře také vystoupila Vendula
Šafratová, teprve ve svých 12 letech se dokázala prosadit mezi juniorkami.
Je obrovským talentem tohoto těžkého sportu, potvrdil její osobní trenér
Pavel Khek. Předvedla šestý nejlepší výkon, když při váze 43,8 kg zvedla
ve dvojboji 85 kg, trh 40 kg a nadhoz 45 kg, to dalo 151 Sincl. bodů. Pořadí
ve třetím kole – 1. TJ Plzeň 460 b, 2. SKVOZ Horní Suchá 448 b, 3. TJ Rotava 439 b, 4. TJ Sokol Ostrava 364 b, 5. SKV Bohumín 361 b.
Konečné pořadí ligy juniorek 2016 – 1. TJ Start Plzeň 28 b, 2. TJ Rotava
26 b, 3. SKVOZ Horní Suchá 24 b, 4. TJ Sokol Ostrava 19 b, 5. SKV Bohumín 18 b, 6. TJ Holešov 10 b.
V Holešově junioři z Horní Suché startovali na 3. kole 3. ligy mužů a suverénně zvítězili a postupují do kvalifikace o 2. ligu mužů. Družstvo pod
vedením trenéra Emila Brzosky a Lubomíra Sršně nastoupilo ve složení
Martin Štreichl, Vlastik Moskál, Štěpán Zbořil, Patrik Baláž, Franta Polák
a Miroslav Vavrek. Nejlepší výkon celkového vítěze třetí ligy a celé soutěže
podal Martin Štreichl, který při váze 75,7 kg zvládl ve dvojboji 244 kg (109
- 135), to dalo 309 Sincl. bodů (a to je Martinovi teprve 16 let).

Družstvo juniorek z Horní Suché – zleva: Dagmar Barnošáková, Markéta
Bijoková, trenér Pavel Khek, Nikola Satmaryová a Vendula Šafratová
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Čtyři tituly z M ČR mužů, žen a juniorek do 23 let do Horní Suché
V Praze proběhlo Mistrovství ČR mužů, žen a juniorek do 23 let ve vzpírání a v některých váhových kategoriích se uskutečnilo i Mezinárodní mistrovství ČR. V kategorii mužů startovali zástupci 20 domácích oddílů a nejlepším
oddílem se stali opět borci ze SKVOZ Horní Suchá (trenérské trio Pavel Khek,
Emil Brzoska a Luboš Sršeň) s 36 body, před Boskovicemi 13 b a Bohumínem
12 b. Bodovalo 18 oddílů. Nejmladším Mistrem ČR se stal František Polák
ročník 2001 (SKVOZ Horní Suchá) startující ve váze do 56 kg v osobním rekordu 190 kg ve dvojboji (83 a 107). Druhou zlatou pro Horní Suchou získal
Vlastimil Moskál ve váze do 62 kg výkonem ve dvojboji 208 (92 – 116). Je to
jeho již třetí titul za sebou a to je mu teprve 18 let. Zvítězil v r. 2014 do 56 kg
a v roce 2015 do 62 kg a letos obhájil do třetice za sebou ve váze do 62 kg.
Moskál se také prosadil v mezinárodní konkurenci, když v mezinárodním
hodnocení M MČR obsadil druhé místo za Moldavcem Lazarem Feodorem
(220 kg) a před reprezentantem Slovenska Michalem Beláňem (205 kg). Dvě
zlaté a dva tituly veze do Horní Suché svěřenkyně trenéra Pavla Kheka Markéta Bijoková, která dokázala zvítězit jak v kategorii ženy, tak v juniorkách
do 23 let. Ve váze do 75 kg se stala nejmladší vítězkou v kategorii žen a může
se letos pochlubit čtyřmi mistrovskými tituly, když vyhrála M ČR juniorek
do 17, do 20, do 23 let a ženy!!! V trhu měla tři platné 57 – 60 – 62 a v nadhozu dala základ 77 kg a zajistila si zlato a pak se neúspěšně pokoušela o nový
český juniorský rekord 83 kg. Stříbro a vicemistra získali do Horní Suché Patrik Baláž do 56 kg, Štěpán Zbořil do 62 kg a Miroslav Vavrek do 69 kg. Bronzovou Matěj Bittner do 62 kg a čtvrté místo získal Martin Štreichl ve váze
do 77 kg, kterému závod nevyšel kvůli nemoci.

Mezinárodní M ČR mužů do 62 kg
1. Feodor Lazar (Moldavsko) 220
2. Vlastimil Moskál (CZE)
208
3. Michal Beláň (SVK)
205
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Mistrovství ČR mužů do 62 kg (tuto váhovou kategorii ovládli borci z Horní Suché)
1. Vlastimil Moskál (SKVOZ Horní Suchá ) 208 ( 92 – 116 )
2. Štěpán Zbořil (SKVOZ Horní Suchá) 196 (86 - 110)
3. Matěj Bittner (SKVOZ Horní Suchá) 179 ( 81 - 98 )

Mladší žáci z Horní Suché druzí na M ČR družstev
Na druhý den po MVC Horní Suché proběhlo ve sportovní hale v Horní Suché Mistrovství mladších žáků jednotlivců a finále ligy družstev ml.
žáků. V počtu vybojovaných medailí zvítězili závodníci z Rotavy 2+3+2,
SKVOZ Horní Suchá 1+3+2 a Sokolovem 2+0+0. Startovali závodníci 13
oddílů a na medaili dosáhli zástupci 9 oddílů. Z Horní Suché získal titul
a zlato David Matík, stříbrné medaile Boris Klempár, David Lolo a Daniel
Pecha a bronz má Daniel Mayer a Michal Tarnay. V pořadí oddílů na M
ČR jednotlivců bylo 1. TJ Rotava 43 b, 2. SKVOZ Horní Suchá 38 b, 3. TJ B.
Sokolov 19 b.
Závodníci Horní Suché neobhájili své tři mistrovské tituly z let 2013,
2014 a 2015, letošním mistrem ČR v soutěži družstev se stal Baník Sokolov
a bronz obhájili borci z Rotavy.
Družstva M ČR ml. žáků – 1. TJ B. Sokolov 1092 bodů, 2. SKVOZ Horní
Suchá „A“ 1056 bodů, 3. TJ Rotava 982 bodů, 4. SKV B. Havířov 938 bodů,
5. SKVOZ Horní Suchá „B“ 925 bodů a 6. Sokol JS Zlín 821 bodů.
Družstvo z Horní Suché nastoupilo ve složení David Matík, Daniel Pecha, Daniel Mayer a Michal Tarnay a nejlepší výkon domácích podal David Matík 373 bodů v žákovském čtyřboji.
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Matěj Moskál překonal šest českých rekordů
Ve sportovní hale v Horní Suché se uskutečnila Mezinárodní velká cena
Horní Suché ve vzpírání mladších, starších žáků, juniorů a juniorek do 17
let. Startovali borci ze Slovenska, Polska, Rakouska, Litvy a ČR.Vzpěrači
z Horní Suché opět ukázali, že patří už několik let k vzpěračské špičce
v ČR. V kategorii mladších žáků zvítězil David Matík (SKVOZ Horní Suchá) výkonem 97 kg (42 – 55), to při váze 35,5 kg dalo vítězných 232 Sincl.
bodů. V kategorii starších žáků zvítězil Dominik Seibert (SKV Příbor) výkonem 252 kg ve dvojboji (113 – 139) při váze 82,6 kg to dalo 305,5 Sincl.
bodů, druhý byl domácí František Polák, tím nejtěsnějším rozdílem, když
dokázal 305,2 Sincl. Bodů a třetí místo vybojoval rovněž domácí Matěj
Moskál 287 Sincl. Bodů, čtvrtý byl Patrik Buchta z Horní Suché 270 bodů.
Matěj Moskál, svěřenec trenéra Pavla Kheka, měl neuvěřitelný den,
překonal šest nových českých rekordů starších žáků ve váze do 40 kg.
V trhu dal nad hlavu fantastických 57 kg (dosud byl rekord 56 kg v držení
Marečka z Boskovic z roku 2011), pak překonal dva rekordy v nadhozu
73 kg a 75 kg, a ve dvojboji to dalo další tři rekordy 127 a 130 a 13kg
(dosud měl Mareček 126 kg) a Matěj ho posunul až na 132 kg. V kategorii
juniorů do 17 let suverénně zvítězil Martin Štreichl výkonem 253 kg (105
- 148), to při váze 76 kg dalo 321 Sincl. bodů, před druhým Vladimírem
Škapcem (SVK) 296 bodů a třetím Polákem Dachem Kacperem 293 bodů.
V soutěži juniorek do 17 let zvítězila Eliška Fernezová (SVK Olympia Bobrov) výkonem 150 kg (64 - 86), při váze 63,4 kg to dalo 198 bodů. Druhé
místo vybojovala Markéta Bijoková 180 Sincl. bodů za dvojboj 142 (62 - 80)
a třetí místo Vendula Šafratová (obě z Horní Suché výkonem 143 Sincl.
bodů 82 kg ve dvojboji (38 - 44).
V soutěži družstev opět dominovali závodníci z Horní Suché.
Kategorie ml. žáků - 1. SKVOZ Horní Suchá „A“ (CZ) 615 bodů (David Matík, Daniel Mayer, Daniel Pecha a Michal Tarnay), 2. TJ Sokolov
57bodů, 3. SKVOZ Horní Suchá „B“ 515 bodů, 4. TJ Krásno n. Kysucou
(SVK) 496 bodů, 5. SK Jega (Litva) 481 bodů.
Kategorie starších žáků družstev - 1. SKVOZ Horní Suchá „A“ (CZ) 862
bodů (František Polák, Matěj Moskál, Matěj Bittner a Patrik Buchta), 2.
LKS Nowy Tomysl (Polsko) 727 bodů, 3. SKVOZ Horní Suchá „B“ (CZ) 699
bodů, 4. TJ Baník Sokolov 434 bodů.
Kategorie juniorů družstev – 1. SKVOZ Horní Suchá 888 bodů (Martin
Štreichl, Patrik Baláž,Štěpán Zbořil a Miroslav Vavrek, 2. Sokol JS Zlín
775 bodů.
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Vzpěrači z Horní Suché mistři České republiky 2016
Finálem ligy starších žáků v Horní Suché skončily mistrovské soutěže
pro rok 2016. Po čtvrté za sebou (2013, 2014, 2015 a 2016) v této soutěži
zvítězilo družstvo SKVOZ Horní Suchá a získalo titul mistr České republiky starších žáků (trenéři – Pavel Khek, Emil Brzoska a Luboš Sršeň) a opět
s dablem jako v loni „B“ družstvo obsadilo druhé místo a porazilo třetí
SKV Havířov o 113 bodů! Za „A“ družstvo nastoupili Matěj Moskál, Matěj
Bittner, Petr Kmeťo a za „B“ družstvo František Polák, Ludvík Matík a Jiří
Červeňák. Matěj Moskál překonal letošní devátý český rekord, tentokrát
v nadhozu 76 kg ve váze do 40 kg v kategorii st. žáků.
Pořadí družstev - 1. SKVOZ Horní Suchá „A“ 792 bodů, 2. SKVOZ Horní Suchá „B“ 754 bodů, 3. SKV Havířov 641 bodů, 4. TJ Holešov 592 b, 5.
SKV Teplice 535 b, 6. VTŽ Chomutov 501 b, 7. TJ Cheb 429 b.
Výkony borců z Horní Suché:
Matěj Moskál (39,1 kg) - 128 (52 – 76) 277 b
Matěj Bittner (62kg) - 83 (78 - 105) 265 b
Petr Kmeťo (60,8 kg) - 171 (76 - 95) 251 b
Franta Polák (52,5 kg) - 190 (83 - 107) 312 b
Ludvík Matík (62 kg) - 159 (63 - 96) 230 b
Jiří Červeňák (58,5 kg) - 141 (60 - 81) 213 b
Bilance letošního roku je nejúspěšnější v historii klubu, ve všech soutěžích družstev jsme jako klub Horní Suchá získali nejvíce bodů (40 bodů)
před Baníkem Sokolov (21 bodů) a třetím SKV Bohumínem (19 bodů). Bodovalo 17 oddílů z celé ČR.
SKVOZ Horní Suchá soutěže družstev v r. 2016
ml. žáci - „A“ 2. místo, „B“ 5. místo
st. žáci - „A“ 1. místo, „B“ 2. místo
junioři - 1. místo
juniorky - 3. místo
3. liga mužů - celkovým vítězem se stal SKVOZ Horní Suchá s právem účasti v kvalifikaci o 2. ligu mužů. Kvalifikaci má právo
uspořádat poslední z 2. ligy a to ASK T. Kopřivnice proti již zmiňovaným vzpěračům z Horní Suché.
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Mistři ČR starších žáků družstvo „A“ + „B“ a realizační tým SKVOZ Horní Suchá
Zleva nahoře – trenér Pavel Khek, Ludvík Matík, Martin Tancoš, Jiří Červeňák,
trenér Emil Brzoska, Petr Kmeťo, předseda oddílu Jindřich Karas, trenér Luboš Sršeň
a masér Josef Zavadil. Dole zleva - Bohumír Priessnitz, Matěj Moskál a Matěj Bittner.
Přílohy: 16, 24, 35, 45

Tenis
Vyhodnocení okresních soutěží veteránů 2016
Soutěže družstev amatérských tenistů - veteránů okresu Karviná se hrála
v jarním období od 4. 5. do 29. 6.2016. Soutěže jsou řízeny okresním tenisovým svazem. V letošním ročníku startovalo celkem třicet jedna družstev v
pěti kategoriích: muži 35+ (9 družstev), muži 45+ (6 družstev), muži 55+ ( 4
družstva), muži 60+ (8 družstev) a ženy 35+ (4 družstva). Zpestřením byl start
jednoho družstva mužů z polského Těšína v kategorii muži 60+.
V následující tabulce jsou uvedena družstva podle kategorií, která se umístila na medailových resp. odměňovaných místech
Kategorie MUŽI 35+
(9 družstev)
1. MTK Karviná

Kategorie MUŽI 45+
(6 družstev)
1. Sokol Rychvald

Kategorie MUŽI 55+
(4 družstva)
1. Depos Horní Suchá "A"

2. TK Petřvald

2. Depos Horní Suchá

2. Depos Horní Suchá "B"

3. Depos Horní Suchá "A"

3. TK Petřvald

3. Sokol Rychvald

4. Slavoj Český Těšín

4. MTK Karviná
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Kategorie MUŽI 60+
(8 družstev)
1. Ogniwo Cieszyn

Kategorie ŽENY 35+
(4 družstva)
1. Depos Horní Suchá

2. Depos Horní Suchá

2. TK Petřvald "A"

3. Slavoj Český Těšín "A"

3. TK Petřvald "B"

4. Slavoj Český Těšín "B"

Zhodnocení účasti družstev Depos Horní Suchá
Náš tenisový klub Depos Horní Suchá nasadil do veteránských soutěží celkem 7 družstev, nejvíce ze všech zúčastněných klubů v okrese. A naše družstva
si také vedla úspěšně - šest z nich skončilo na medailových pozicích. Nejlépe
si vedla družstva žen a mužů 55+ "A", která svoje kategorie vyhrály. V těchto
kategoriích však byly jen 4 družstva. Na druhých místech se umístila družstva
mužů 45+, mužů 55+ "B" a mužů 60+.

37. ročník tenisového turnaje „O hornosušský kahanec“
Ve dnech 27. - 28. 8. 2016 uspořádal tenisový oddíl TJ Depos Horní Suchá
tradiční tenisový turnaj „O hornosušský kahanec“. Letos se hrál již 37. ročník.
Turnaj je určen pro amatérské tenisty a byl vypsán v kategoriích mužů do 54
let, mužů 55 let a více a v kategorii žen 18 let a více. Vzhledem ke skutečnosti,
že v kategorii mužů 55 let a více se do turnaje přihlásilo pouze pět účastníků, byly mužské kategorie sloučeny do jedné bez rozdílu věku. Ve společné
kategorii mužů se do soutěže ve dvouhře přihlásilo celkem 23 hráčů, soutěže
ve čtyřhře se zúčastnilo 13 párů, a do dvouhry žen se prezentovalo 8 hráček.
Dvouhra mužů
Finále: Petr Vitásek - Radim Kijonka 6-1, 6-2
Čtyřhra mužů
Finále: Kučírka, Lapčík - Holeček,Walden 6-3, 6-2
Dvouhra žen
Finále: Petra Dobešová - Soňa Šimková 6-2, 6-4
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VII. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Domov pro seniory Slezské humanity
Domov pro seniory pořádá pro své klienty během roku řadu akcí. Některé z nich jsou přístupné i rodinný příslušníkům, např. pálení čarodějnic na konci dubna, sportovní olympiáda, na jiné přicházejí s krátkým
programem děti z české základní školy, např. na sv. Mikuláše.

Lékaři
MUDr. Anna Býmová – stomatolog
MUDr. Jiří Býma – stomatolog
MUDr. Dagmar Kubinová – stomatolog
MUDr. Eva Febrová – praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dáša Pastuchová – praktický lékař
MUDr. Jan Maťko – praktický lékař
Lékárna U Dvora
Rehabilitace – vodoléčba, elektroléčba, masáže, léčebná tělesná výchova

VIII. CÍRKVE
Římskokatolická farnost Horní Suchá
Farář: Mgr. Miroslaw Kazimierz
Farní sbor Slezské církve evangelické
Pastor: Mgr. Janusz Kożusznik
Sbor církve bratrské
Kazatel sboru: ThDr. Tadeáš Firla
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IX. POČASÍ
(Podle domácí meteorologické stanice paní Tomanové, Horní Suchá)

Datum
01.01.2016

Teplota v 7:00
-8

Teplota v 14:00
-1,2

Stav počasí

02.01.2016

-9

-7,3

smog, zataženo, v noci -11,8

03.01.2016

-12,3

-10

smog, polojasno, v noci -14,5

04.01.2016

-12,1

-8,5

smog, zataženo, v noci sněží

05.01.2016

-6,1

-2,7

smog, zataženo

06.01.2016

-2,9

0,5

zataženo

07.01.2016

-1,1

-0,5

smog, zataženo, smog, v noci -7,6

08.01.2016

-2,1

4,1

smog, slunečno, vítr, v noci -6,2

09.01.2016

-5,2

3,2

zataženo

10.01.2016

1,6

5,4

smog, přeháňka, polojasno, vítr, smog

11.01.2016

33,2

4,1

mží, zataženo, mží, smog, mlha

12.01.2016

4,3

5,7

silnější vítr, zataženo

13.01.2016

2,5

5,5

vítr, polojasno, přeháňka

14.01.2016

-0,5

4

polojasno

15.01.2016

0,7

3

smog, polojasno, v noci sníh

16.01.2016

-0,7

0

sníh, zataženo, sníh

17.01.2016

-12,1

-3

smog, mlha, slunečno

18.01.2016

-5,3

-2,1

smog, polojasno

19.01.2016

-9,3

-1,8

smog, zataženo, smog

20.01.2016

-4,2

-1,8

zataženo, v noci sníh

21.01.2016

-3,9

-2,2

sníh, zataženo, sníh

22.01.2016

-7,2

-2,8

smog, slunečno, v noci -16,8

23.01.2016

-16,5

-1,1

smog, slunečno, vítr, v noci sníh

24.01.2016

-0,9

2,8

sníh, zataženo, sníh

25.01.2016

3,3

3,4

přeháňky, zataženo, vítr

26.01.2016

4,9

7,9

mlha, zataženo, vítr

27.01.2016

5,8

10,2

vítr, zataženo

28.01.2016

11,3

12

přeháňka, zataženo, vítr

29.01.2016

1,2

7

vítr, slunečno

30.01.2016

6,7

11,6

vítr, slunečno

31.01.2016

1,7

6,3

ráno sníh, slunečno, vítr

-1,4

1,7

Průměrná teplota v měsíci
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zataženo

Datum
01.02.2016

Teplota v 7:00
3,9

Teplota v 14:00
8

Stav počasí

02.02.2016

9,1

11,6

silnější vítr, zataženo

03.02.2016

7,6

8,2

zataženo

04.02.2016

2,8

5,2

vítr, polojasno, večer sníh

05.02.2016

0,6

3

sníh,polojasno, sníh

06.02.2016

2,6

9

smog, slunečno

07.02.2016

6,2

9,6

vítr,slunečno

08.02.2016

7,6

9,4

vítr, polojasno, k večeru silný vítr

09.02.2016

7,7

12,3

vítr, slunečno

10.02.2016

6,2

1,7

zataženo, přeháňky déšť se sněhem

11.02.2016

2,6

6,5

polojasno, vítr

12.02.2016

0,7

7,2

polojasno, vítr

13.02.2016

2,4

6,1

smog, zataženo

14.02.2016

0,9

11,3

slunečno

15.02.2016

6,7

7,3

smog, mží, zataženo, večer přeháňky

16.02.2016

4,3

4,1

zataženo, vítr

17.02.2016

1,5

5,4

polojasno, vítr

18.02.2016

4,9

9,8

smog, zataženo, přeháňky

19.02.2016

2,6

1,7

zataženo, přeháňky déšť se sněhem

20.02.2016

1,2

5,3

slunečno

21.02.2016

5,7

9,4

zataženo, přeháňka, vítr

22.02.2016

10,9

14,4

slunečno, silnější vítr

23.02.2016

5,7

3,1

zataženo, přeháňky, večer se sněhem

24.02.2016

2

5,1

polojasno

25.02.2016

-0,7

4,5

zataženo

26.02.2016

0,1

3,4

polojasno

27.02.2016

-1,9

5,8

polojasno, vítr

28.02.2016

4

8,2

polojasno, smog

29.02.2016

4,3

5

zataženo, přeháňky

3,9

7

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.03.2016

Teplota v 7:00
1,5

Teplota v 14:00
0,9

Stav počasí
zataženo, sněží

02.03.2016

0,7

6

ráno slunečno, odpoledne zataženo

03.03.2016

4,3

7,9

zataženo

04.03.2016

2,9

4,5

zataženo
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zataženo

05.03.2016

1,5

11,2

polojasno

06.03.2016

9,1

9,5

zataženo, vítr

07.03.2016

3,7

5,6

smog, zataženo

08.03.2016

3

6

mží, mlha, zataženo

09.03.2016

2,8

5,9

zataženo

10.03.2016

1,5

6,4

mlha, zataženo, večer přeháňky

11.03.2016

4,9

5

přeháňky, zataženo

12.03.2016

4

3,5

přeháňky, zataženo

13.03.2016

4,7

5,5

zataženo

14.03.2016

-0,4

8,2

slunečno, v noci sníh

15.03.2016

1,8

2,9

zataženo, sníh

16.03.2016

1

7,7

slunečno

17.03.2016

-1,6

9,9

slunečno

18.03.2016

0,9

12,1

slunečno

19.03.2016

2,5

5

polojasno

20.03.2016

4

6,7

zataženo, vítr

21.03.2016

4,9

7,1

zataženo

22.03.2016

5

8,2

polojasno

23.03.2016

4,5

7,8

polojasno, smog

24.03.2016

1,9

8,4

mlha, smog, slunečno, vítr

25.03.2016

4,6

10,3

polojasno

26.03.2016

6,8

9,5

zataženo

27.03.2016

4,2

13,7

slunečno

28.03.2016

3

15,3

slunečno

29.03.2016

7,2

16,2

polojasno, vítr

30.03.2016

6,4

16,4

zataženo, večer vítr

31.03.2016

9,1

18,3

slunečno

3,6

8,4

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.04.2016

Teplota v 7:00
8,4

Teplota v 14:00
6,4

Stav počasí
mží, zataženo

02.04.2016

-0,5

13,1

vítr, slunečno

03.04.2016

1,9

19

slunečno, vítr

04.04.2016

6,3

23,2

slunečno

05.04.2016

8

24,9

slunečno

06.04.2016

14

13,2

vítr, zataženo, odpoledne polojasno

07.04.2016

8,7

16,3

slunečno, odpoledne zataženo
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08.04.2016

10

11,6

zataženo, odpoledne přeháňky

09.04.2016

6,9

7,4

zataženo, přeháňky

10.04.2016

6,7

7,5

zataženo, mží

11.04.2016

7,3

10

zataženo, mlha, mží

12.04.2016

9,8

15,9

zataženo

13.04.2016

5,1

18,9

slunečno

14.04.2016

9,9

11,6

zataženo, přeháňky

15.04.2016

7

16,3

polojasno

16.04.2016

10,7

21,5

polojasno, vítr

17.04.2016

11,5

21

polojasno, vítr, večer přeháňka

18.04.2016

8,8

13,9

zataženo, mží, vítr

19.04.2016

5,6

14,7

polojasno, vítr

20.04.2016

6,5

11

zataženo, vítr, v noci 1,4°C

21.04.2016

2,2

14,2

polojasno, vítr

22.04.2016

7,7

13,8

polojasno, vítr

23.04.2016

7,3

15,8

polojasno, vítr, večer přeháňka

24.04.2016

3,1

7,7

zataženo, vítr, k večeru polojasno

25.04.2016

4

9,2

polojasno, vítr, v noci -1,6°C

26.04.2016

2,5

13,3

vítr, slunečno, silnější vítr

27.04.2016

5,9

28.04.2016

1,6

12,8

polojasno, vítr

29.04.2016

2,5

14,1

slunečno, vítr

30.04.2016

4,5

17,4

slunečno, vítr

6,5

14,8

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.05.2016

Teplota v 7:00
7,9

Teplota v 14:00
16,7

Stav počasí
polojasno, mlha, pak vítr

02.05.2016

9,3

16,9

polojasno, vítr

03.05.2016

11,5

18,5

polojasno, vítr

04.05.2016

12,4

11,5

zataženo, vítr, přeháňky

05.05.2016

9,9

16,7

zataženo, pak polojasno

06.05.2016

88,6

20,7

polojasno, vítr

07.05.2016

10,7

19,7

slunečno, vítr, odpoledne silnější

08.05.2016

11,9

18,1

polojasno, vítr

09.05.2016

10,6

18,4

polojasno, vítr, odpoledne silnější

10.05.2016

11

19,9

slunečno, vítr, polojasno

11.05.2016

10,9

20,7

polojasno, vítr

přeháňky
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12.05.2016

11,3

23,3

slunečno, vítr, k večeru zataženo

13.05.2016

13,9

18,2

zataženo, vítr, přeháňky

14.05.2016

13,7

17,6

zataženo, vítr pak polojasno

15.05.2016

8,9

12,9

polojasno, vítr

16.05.2016

7,5

12,4

zataženo, vítr, přeháňky, polojasno

17.05.2016

8,2

11,1

polojasno, přeháňky

18.05.2016

9,7

14,4

polojasno

19.05.2016

8,8

19,7

polojasno

20.05.2016

9,7

20,6

polojasno, odpoledne vítr

21.05.2016

12,6

22,8

polojasno

22.05.2016

11

25,3

slunečno, odpoledne vítr

23.05.2016

14,7

27,2

slunečno, vítr

24.05.2016

17

15,4

polojasno, vítr, slunečno

25.05.2016

15,2

20,6

polojasno, vítr

26.05.2016

14

17,5

zataženo, vítr

27.05.2016

13,1

24

slunečno

28.05.2016

16,7

28

slunečno, ráno a odpoledne bouřka

29.05.2016

17,3

19,6

zataženo, přeháňky, polojasno

30.05.2016

16,8

26,7

slunečno, odpoledne vítr

31.05.2016

18,2

27,1

slunečno, odpoledne bouřka

14,6

19,4

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.06.2016

Teplota v 7:00
16,3

Teplota v 14:00
23,2

Stav počasí
polojasno, odpoledne bouřka, kroupy

02.06.2016

14,8

17,3

zataženo, přeháňky

03.06.2016

14,6

23,2

polojasno, vítr

04.06.2016

14,9

24

slunečno, vítr

05.06.2016

15,2

19,4

polojasno, přeháňky, slunečno

06.06.2016

14,8

21

polojasno, vítr

07.06.2016

12,3

20,3

slunečno, vítr

08.06.2016

12,1

22,5

slunečno, vítr

09.06.2016

14,7

20,7

polojasno, vítr

10.06.2016

13,7

21

polojasno, vítr

11.06.2016

15,1

20,9

polojasno, vítr

12.06.2016

16

21,7

polojasno, silnější vítr

13.06.2016

16,3

20,7

polojasno, přeháňky

14.06.2016

16,3

22,2

polojasno, vítr
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15.06.2016

16,3

18,8

polojasno, odpoledne přeháňky

16.06.2016

14

25,7

polojasno, vítr

17.06.2016

23,6

22,7

polojasno, vítr

18.06.2016

17,1

23,3

slunečno, vítr

19.06.2016

16,1

26,1

polojasno, vítr

20.06.2016

15,5

17,6

zataženo, přeháňky, mží

21.06.2016

16,4

24,6

polojasno, vítr

22.06.2016

17,3

28,3

slunečno, vítr

23.06.2016

19,5

29,3

slunečno, vítr

24.06.2016

21,5

31,7

slunečno

25.06.2016

22,8

33,1

slunečno, vítr

26.06.2016

22,9

24

zataženo, přeháňky

27.06.2016

17,7

20,4

zataženo, přeháňky

28.06.2016

15,8

24

polojasno

29.06.2016

16,5

27,3

slunečno, vítr

30.06.2016

16,4

30,3

slunečno, vítr, večer bouřka

16,6

23,5

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.07.2016

Teplota v 7:00
18,6

Teplota v 14:00
27,7

Stav počasí

02.07.2016

20,7

30,5

slunečno, vítr, večer bouřka

03.07.2016

15,1

20,2

slunečno

04.07.2016

15,8

22,1

polojasno

05.07.2016

15,7

26,3

slunečno, vítr, večer bouřka

06.07.2016

18,4

22,9

polojasno, vítr

07.07.2016

14,5

20,8

polojasno, vítr

08.07.2016

12,5

24,6

polojasno

09.07.2016

16,8

23

polojasno, ráno bouřka, pak přeháňky

10.07.2016

15,6

25,1

polojasno, vítr

11.07.2016

19,8

31,6

slunečno, vítr, večer přeháňka

12.07.2016

22,7

26,2

zataženo, večer bouřka

13.07.2016

17,7

23,7

polojasno, mží

14.07.2016

18,8

20,5

polojasno, přeháňky, silnější vítr

15.07.2016

14,3

20,6

polojasno, vítr

16.07.2016

14,9

18

zataženo, přeháňky, vítr

17.07.2016

14,5

19,3

zataženo

18.07.2016

17,1

2,2

polojasno, vítr
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polojasno

19.07.2016

15,9

21,4

polojasno, odpoledne přeháňky

20.07.2016

16,7

24,1

polojasno

21.07.2016

15,6

25,5

polojasno, vítr

22.07.2016

17,2

27,6

slunečno, vítr

23.07.2016

19,2

25,4

polojasno

24.07.2016

19,8

26,7

polojasno, večer přeháňka

25.07.2016

20,1

27,4

polojasno večer přeháňky

26.07.2016

19,7

27,3

mlha, polojasno

27.07.2016

20,3

28,3

slunečno, vítr

28.07.2016

20,1

23,3

zataženo, přeháňky, pak polojasno

29.07.2016

17,3

27,5

slunečno, vítr, večer přeháňky

30.07.2016

18

26,5

polojasno, vítr

31.07.2016

19,9

29,2

polojasno, odpoledne vítr, přeháňka

17,5

24

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.08.2016

Teplota v 7:00
17,3

Teplota v 14:00
23

Stav počasí

02.08.2016

13,6

23,3

slunečno, vítr

03.08.2016

17,8

23,8

polojasno, odpoledne vítr

04.08.2016

21,1

28

slunečno, vítr

05.08.2016

18,4

27,5

polojasno, odpoledne přeháňky, vítr

06.08.2016

15,7

18,5

zataženo

07.08.2016

14,1

22,2

slunečno, vítr

08.08.2016

14,9

26,3

slunečno, vítr

09.08.2016

17,4

27

polojasno

10.08.2016

13,4

15

zataženo, celý den přeháňky

11.08.2016

11,7

17,6

polojasno

12.08.2016

8,6

20,4

13.08.2016

15,6

20,7

14.08.2016

17,4

24,6

polojasno
polojasno, dopoledne přeháňky, odpol.
vítr
polojasno, vítr

15.08.2016

17,1

22,2

polojasno, odpoledne vítr

16.08.2016

15

22,9

polojasno

17.08.2016

13,1

20,4

polojasno, odpoledne vítr

18.08.2016

12,8

23,4

polojasno, celý den vítr

19.08.2016

14,5

24,5

polojasno

20.08.2016

16

27

slunečno, vítr

21.08.2016

17,9

19,4

zataženo, přeháňky
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zataženo

22.08.2016

15,9

19,9

zataženo

23.08.2016

13,2

22,2

polojasno

24.08.2016

17,5

22,5

zataženo

25.08.2016

13,1

23,6

slunečno, dopoledne mlha, pak vítr

26.08.2016

12,2

26,2

slunečno

27.08.2016

15,2

27,2

slunečno

28.08.2016

16,3

27,8

slunečno, celý den vítr

29.08.2016

18,9

23,5

slunečno, odpoledne zataženo, přeháňky

30.08.2016

17

21,4

polojasno, vítr

31.08.2016

11,7

21,2

slunečno

15,3

23

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.09.2016

Teplota v 7:00
12,2

Teplota v 14:00
24,2

Stav počasí
slunečno, vítr

02.09.2016

13

23,8

polojasno

03.09.2016

13,4

25,3

polojasno, vítr

04.09.2016

15

26,4

slunečno, vítr, zataženo

05.09.2016

15,2

18,3

polojasno, přes den přeháňky

06.09.2016

14,2

16,2

zataženo

07.09.2016

15,7

23,2

zataženo, vítr, polojasno

08.09.2016

13,1

26

slunečno

09.09.2016

14,3

27,2

slunečno

10.09.2016

15,8

26,6

slunečno

11.09.2016

15,3

27,4

slunečno

12.09.2016

14,8

27,2

slunečno, večer vítr

13.09.2016

1,2

26,2

slunečno, vítr

14.09.2016

14,3

26,8

slunečno

15.09.2016

11,9

22,8

slunečno

16.09.2016

12,7

26,1

slunečno, k večeru polojasno

17.09.2016

16,4

18,2

mží, přeháňky, zataženo

18.09.2016

15,3

18,9

zataženo

19.09.2016

13,6

14,6

zataženo, odpoledne přeháňky

20.09.2016

9,2

14,6

polojasno, vítr

21.09.2016

10

15,7

zataženo, během dne přeháňky

22.09.2016

6,7

16,6

polojasno, vítr

23.09.2016

6,4

18,2

mlha, polojasno

24.09.2016

9,4

19,2

polojasno
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25.09.2016

10,3

18

mlha, slunečno, vítr

26.09.2016

6,5

17,4

mlha, polojasno

27.09.2016

6,7

18,2

polojasno

28.09.2016

8,2

19,7

mlha, polojasno, vítr, zataženo

29.09.2016

15,6

22,3

slunečno, vítr

30.09.2016

14,1

22,6

slunečno, vítr

12

22

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.10.2016

Teplota v 7:00
10,3

Teplota v 14:00
22,5

Stav počasí

02.10.2016

10,3

20,2

polojasno, odpoledne přeháňky

03.10.2016

11,3

12,3

zataženo, přeháňky celý den

04.10.2016

10,3

10,8

zataženo, přeháňky a vítr celý den

05.10.2016

4,9

5,4

zataženo, přeháňky a vítr celý den

06.10.2016

6,8

8,2

polojasno, dopoledne přeháňky

07.10.2016

3,9

8,9

polojasno

08.10.2016

5,2

8,8

zataženo přeháňky celý den

09.10.2016

7

11,6

zataženo

10.10.2016

8,2

10,2

zataženo

11.10.2016

7,4

8,7

zataženo, vítr, k večeru přeháňky

12.10.2016

7

7,7

zataženo, po celý den mží a je vítr

13.10.2016

6,6

8,4

zataženo, vítr

14.10.2016

2,2

13,1

mlha, vítr, zataženo

15.10.2016

6,1

16,3

slunečno

16.10.2016

8,8

8,5

mží, odpoledne vítr, zataženo

17.10.2016

6,4

86

polojasno

18.10.2016

8,8

12,3

zataženo, kvečeru přeháňka

19.10.2016

8,1

11,3

zataženo

20.10.2016

8,9

10,2

zataženo, po celý den přeháňky

21.10.2016

4,6

8,9

zataženo, mží

22.10.2016

5

10,1

polojasno

23.10.2016

2,1

13,4

mlha, smog, polojasno

24.10.2016

6,9

16,4

smog, polojasno

25.10.2016

8,4

26.10.2016

9,8

12,5

smog, mží, zataženo, polojasno

27.10.2016

3,5

9,9

mlha, zataženo

28.10.2016

1,9

11,6

slunečno, zataženo, odpoledne přeháňky

slunečno, vítr

mlha, polojasno, zataženo, bouřka
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29.10.2016

8,9

10,8

polojasno, celý den vítr

30.10.2016

5,6

9,6

přeháňky, polojasno, vítr

31.10.2016

6,1

9,2

polojasno, vítr

6,8

10,6

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.11.2016

Teplota v 7:00
6,7

Teplota v 14:00
12,4

Stav počasí

02.11.2016

6,4

8,3

03.11.2016

2,6

5,6

mží, zatažen, polojasno
celý den přeháňky, zatažen, pak polojasno
kroupy, polojasno, v noci -0,7°C

04.11.2016

0,5

7,5

polojasno, odpoledne vítr

05.11.2016

3,7

11,6

slunečno, odpoledne vítr

06.11.2016

8,1

8,9

přeháňky, zataženo

07.11.2016

5,3

7,7

polojasno, odpoledne vítr

08.11.2016

-1,8

6

polojasno

09.11.2016

-2,7

2,5

mlha, smog, polojasno, v noci -3,6 °C

10.11.2016

-14

5,1

smog, polojasno, pak zataženo

11.11.2016

3,6

7,1

polojasno

12.11.2016

1,3

1,7

zataženo, první sníh

13.11.2016

-2,3

0,3

zatažen, sníh

14.11.2016

1,5

3,6

zataženo

15.11.2016

-4

4

odpoledne vítr, sníh s deštěm

16.11.2016

3,5

5,8

zataženo, vítr

17.11.2016

4,9

6,8

zataženo

18.11.2016

2,8

10,4

polojasno, vítr

19.11.2016

9,6

14,9

polojasno, vítr, přeháňky

20.11.2016

4,9

13,9

smog, polojasno, vítr

21.11.2016

10,5

17,4

polojasno, během dne silný vítr

22.11.2016

13,6

16,3

slunečno, silnější vítr

23.11.2016

3,5

13,8

slunečno

24.11.2016

7,9

11,3

zataženo, v noci přeháňka

25.11.2016

6,5

6,4

mží, zataženo, smog

26.11.2016

4,5

9,1

polojasno, k večeru mlha

27.11.2016

5,8

5,3

zataženo, mží

28.11.2016

0,1

1

zataženo, vítr

29.11.2016

-0,5

1,9

polojasno, vítr

30.11.2016

1,1

1,3

zataženo, vítr

3,1

7,6

Průměrná teplota v měsíci
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Stav počasí

Datum

Teplota v 7:00

Teplota v 14:00

01.12.2016

0,5

2

02.12.2016

3,8

2,9

zataženo, celý den vítr, sníh, večer přeháňky
polojasno, celý den vír, mží, kroupy

03.12.2016

1,2

1,3

zataženo, vítr

04.12.2016

-5,1

0,7

slunečno

05.12.2016

-6,6

1,1

slunečno

06.12.2016

-2,3

0,4

zataženo, sníh

07.12.2016

0

1,7

slunečno

08.12.2016

1,7

4

slunečno

09.12.2016

3,3

6,1

zataženo, vítr

10.12.2016

7,8

9,6

slunečno, vítr

11.12.2016

7,1

7,4

zataženo, vítr

12.12.2016

5,2

4,3

zataženo, přeháňky, v noci -5,6,°C

13.12.2016

-5

-1,2

slunečno

14.12.2016

-0,7

0,4

zataženo, sníh

15.12.2016

1,5

2,3

zataženo

16.12.2016

-1,6

1,2

mlha, smog, slunečno

17.12.2016

-6,4

1,5

smog, slunečno, odpoledne vítr

18.12.2016

-0,2

1

smog, mží, zataženo

19.12.2016

1,3

2,8

zataženo, k večeru polojasno

20.12.2016

-1,8

0,7

zataženo, večer mlha

21.12.2016

-5

0,6

slunečno, v noci -4,6°C

22.12.2016

-3,8

-0,4

slunečno, vítr

23.12.2016

-3,3

0,8

zataženo

24.12.2016

-2

2,4

zataženo, vítr

25.12.2016

4,1

3,9

zataženo, dešťové přeháňky

26.12.2016

7

8,8

zataženo, vítr

27.12.2016

3,4

4,7

zataženo, vítr

28.12.2016

0,9

2

zataženo, vítr, k večeru polojasno

29.12.2016

0

0,6

zataženo, k večeru polojasno

30.12.2016

-6,3

0,6

slunečno

31.12.2016

-7,3

2,3

slunečno, v noci -6,7 °C

-0,3

2,5

Průměrná teplota v měsíci
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X. X. OBYVATELÉ HORNÍ SUCHÉ

Bulharka Marie Sirakova, obyvatelka Horní Suché
Marie Sirakova, rozená Markova Markova, se narodila v Bulharsku
ve vesnici Draganovo. Její otec měl zahradnictví po svém otci v Černovicích u Brna.
V roce 1934 přijela s maminkou do Československa poprvé a v Černovicích začala chodit do české školy. Paní učitelka se divila, jak brzy se
naučila česky.
Za pět let se vrátily s maminkou do Bulharska. Druhá cesta do Československa byla složitější. Když se chtěla paní Sirakova už se synem Gošou
dostat za manželem, české velvyslanectví v Praze žádost zamítlo. A tak
cestovala nejprve do Maďarska, kde měla tetu a strýce, také zahradníky. Manžel oslovil kamaráda, který měl část zahrady v Maďarsku a část
na Slovensku. Takže 2. 8. 1949 přešli i s manželem hranici tajně, jen
s ruksakem na zádech a synem v náruči.
V roce 1949 založil manžel zahradnictví v Karviné II, později pak v Horní Suché. Začátky byly těžké, neměli peníze, ale lidé jim půjčili „na důvěru“. Hned na jaře, když se jim v zahradnictví začalo dařit, spláceli lidem
půjčky. Vše dobře dopadlo. Se svým mužem žila paní Sirakova 49 let.
Zlaté svatby se už manžel ale nedožil. Vychovali spolu dceru a syna, měli
čtyři vnoučata a tři pravnuky. Dcera, Marča Arichteva, pracovala jako
producentka České televize, syn, Goša Sirakov, jako kameraman tamtéž.
Celý svůj život se věnovala paní Sirakova zahradnictví, měla svou
práci ráda a lidé měli rádi ji. Hodně starousedlíků Horní Suché nakupovalo sazenice u ní, s každým si povykládala, každému poradila. Někteří
ani nevěděli, jak se jmenuje, většinou se říkalo „jdu k Bulharce“, nebo
„koupila jsem to u Bulharky“. Všechno, co uměla, se naučila od rodičů
nebo od dědečka.
„V zahradnictví neexistuje osm hodin práce. Zahradník nezná ani
svátek ani pátek.“ Tímto se řídila celý život.
Udržovala bulharské tradice a předala je i svým dětem. Vařila hodně
podle bulharských receptů, nebo spojovala českou a balkánskou kuchyni.
Do konce života žila v Horní Suché jen na povolení k pobytu. A jak sama
řekla, byla ráda, že žije v této republice.
Dokument o jejím životě natočilo v roce 2011 Televizní studio Ostrava,
Centrum publicistiky a dokumentu České televize.
Příloha: č. 13
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Mgr. Dáša Glatzová, rozená Kněžíková, občanka Horní Suché
Narodila se v Českém Těšíně, oba rodiče pochází z Horní Suché, kam se
s nimi ve svých osmi letech přestěhovala a kde žije dodnes.
Celý její život je spjat s hudbou a zpěvem. Zpívala od dětství, účastnila
se řady pěveckých soutěží, vystupovala s dechovou hudbou Hasičanka, kde
hrál a hraje její tatínek. Po studiích na Pedagogické fakultě v Olomouci se živila zpěvem na Slovensku, ve Švýcarsku, v Rakousku a nakonec v Německu.
V roce 1998 začala učit na ZŠ prameny, kde od roku 2009 zastává funkci
ředitelky. Stála u kolébky soutěže „Karvinský talent“, která přerostla z regionální soutěže na mezinárodní, účastní se jí zpěváci i z Polska a Slovenska.
V soutěži se projevilo už několik pěveckých talentů a v každém případě vede
malé zpěváky kulturním směrem.
V současné době vystupuje paní Dáša Glatzová nejen v Horní Suché, ale
v širokém okolí s kapelou Smolaři, jejíž členové jsou rovněž Hornosušané.

Karvinský talent 2016 – mezi porotci místostarosta Horní Suché
pan Josef Žerdík – první zprava, vzadu vlevo paní Dáša Glatzová

Doprovodná kapela – kytara - Hornosušan pan Pavel Škarpa – vpravo
Příloha č. 36
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XII. CO PÍŠÍ O HORNÍ SUCHÉ NOVINY
SEZNAM PŘÍLOH 2016

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Č. 4
Č. 5
Č. 6
Č. 7
Č. 8
Č. 9
Č. 10
Č. 11
Č. 12
Č. 13
Č. 14
Č. 15
Č. 16
Č. 17
Č. 18
Č. 19
Č. 20
Č. 21
Č. 22

Adventní čas v Domě sociálních služeb – Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava – leden
Rękopisy suskiego bibliotekarza – Głos Ludu – 9. 1. 2016
Bogna Jiravská - Godula z córkami Bogną i Anną – Głos Ludu 23. 1. 2016
Radek Preisner z córką Elen – Głos Ludu - 23. 1. 2016
Informátor č. 1
Horničtí důchodci se bavili, Dělnický dům patřil pouze jim –
Horník - 11. 2.2016
Przeżyłam z tobą tyle lat…- Głos Ludu – 13. 2. 2016
To był dzień, 20 lutego – Głos Ludu – 23. 2. 2016
Valná hromada Koordinačního výboru důchodců v Domečku –
Horník – 25. 2.
Tanec a ping – pong až po úkolech! - Horník – 25. 2. 2016
KKH František Horní Suchá letos oslaví 95 let svého trvání –
Horník – 25. 2.
Informátor č. 2
Panowie, możecie gotować na co dzień – Głos Ludu – 8. 3. 2016
Zemřela paní Marie Sirakova
Číňané chtějí v Horní Suché proinvestovat miliony eur – Havířovský deník – 15.3.
Ještě nevím, čím bych chtěla být, ale klavír si nechám jen pro
sebe – Havířovsko – 15. 3. 2016
Juniorské vzpěračky vstoupily do ligy třetím místem – Horník –
17. 3. 2016
Velikonoční přání
Velikonoční přání
Będzie trochę czyściej – Głos Ludu – 31. 3. 2016
„Suszanie“ zatańczą charlestona w teatrze – Głos Ludu – 31. 3.
2016
Informátor č. 3
Důstojné rozloučení s 9. květnem – Horník - 7. 4. 2016
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Č. 23
Č. 24
Č. 25
Č. 26
Č. 27
Č. 28
Č. 29
Č. 30
Č. 31
Č. 32
Č. 33
Č. 34
Č. 35
Č. 36
Č. 37
Č. 38
Č. 39
Č. 40
Č. 41
Č. 42
Č. 43
Č. 44
Č. 45
Č. 46
Č. 47
Č. 48
Č. 49

Úspěšná historie Dolu 9. květen se završila 24. března 2016 –
Horník - 7. 4. 2016
Vzpěrači dál válcují soupeře – Horník – 14. 4. 2016
„Nie“ dla ruiny – Głos Ludu – 16. 4. 2016
Gminna pomoc dla MK PZKO – Głos Ludu – 21.4. 2016
Informátor č. 4
Najważniejsze jest wsparcie rodziny – Głos Ludu – 5. 5. 2016
Tłum suskich absolwentów – Głos Ludu – 17. 5. 2016
Nagrodzony za gołebia – Głos Ludu – 17. 5. 2016
Informátor č. 5
Czym szatnia bogata, tym rada – Głos Ludu – 9. 6. 2016
Miliony eur na baterie přišly – MF Dnes – 17.6.2016
Informátor č. 6
Junioři Horní Suché zlatí na MČR – Havířovsko – 12. 7. 2016
Na dechovku jsem prý neměla ten správný hlas – Havířovsko –
12. 7. 2016
Rádi bychom mezi námi přivítali muzikanty z řad mladší generace – Havířovsko – 26.7. 2016
Řezbářský plenér v Horní Suché – Havířovsko – 26. 7. 2016
Informátor č. 7
Hasič musí být statečný, odvážný, rozvážný, pracovitý a veselý
– Havířovsko – 30.8.
Informátor č. 8
Impreza dla „mięsożernych“ – Głos Ludu – 6. 9. 2016
Informátor č. 9
Bezkonkurencyjna Sucha Górna – Głos Ludu – 6. 10. 2016
Mladí vzpěrači Horní Suché jsou ve vedení - Havířovsko – 11. 10.
2016
Informátor č. 10
Informátor č. 11
W Książnicy wspominali Oswalda Guziura – Głos Ludu – 22. 12.
2016
Informátor č. 12
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