HORNÍ SUCHÁ
KRONIKA OBCE
ROK 2017

Mgr. Milena Tvardíková
kronikářka

Ing. Jan Lipner
starosta
1

I.ÚVOD

Obsah

II. UDÁLOSTI V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

8
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
16
17

III. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

18

Zastupitelstvo
Členové zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018
Ze zasedání Rady obce Horní Suchá
Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá
Evidence obyvatel
Demografické údaje
Práce podatelny 
Veřejně prospěšné práce za rok 2017
Veřejná služba za rok 2017
Z činnosti komise k projednávání přestupků
Agenda povolování kácení dřevin mimo les
Oblast zemědělství a ochrany zvířat
Investiční akce
Informace o činnosti stavebního úřadu za rok 2017

2

18
18
21
56
60
60
61
61
61
62
62
63
63
66

IV.  OBECNÍ AKCE

75

Obecní ples
Muzikantský rej
„Broukoviště“
Koncert z cyklu Čtvero ročních období
Kladení věnců
Hornosušská pouť a řezbářský plenér
Divadelní představení Studia DVA
Vše o mužích
Jazzový večer
100. výročí narození genmjr. v. v. Pavla Kocfeldy
Biograf Láska opět v Horní Suché
Fedrování s folklorem
Položení základního kamene haly na výrobu baterií budoucnosti
Jubilanté
Talk show Radima Uzla a Ivo Šmoldase
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční koncert ostravské sopranistky Evy Dřízgové - Jirušové

75
79
80
81
82
83
88
88
89
90
92
92
95
97
98
99
100

V.  ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, KNIHOVNA, SKAUT

102

Základní škola a Mateřská škola Horní Suchá

102

MDŽ

102

Zápis do první třídy ZŠ

103

Pasování na čtenáře

103

Zápis do MŠ

104

Výlet první třídy

105

Výlet žáků sedmé a osmé třídy

105

Rozloučení s deváťáky

105

Poslední školní den

107

Výlet s rodiči „Poznáváme Beskydy“

107

3

ZŠ a MŠ s PJV

108

Novoroční koncert

108

Zápis do MŠ

109

Rodinné centrum Budulínek
Obecní knihovna Horní Suchá v roce 2017
Skaut
Skauti pod střechou z hvězd

VI. SPOLKY, SDRUŽENÍ, SPORT

110
111
112
112

113

Klub hornických důchodců Dolu František
MS PZKO Horní Suchá
ZPiT „Suszanie”
Kroužek krojovaných horníků
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá 
Základní organizace českého zahrádkářského svazu č. 16 (ZOČZS)
Ženský pěvecký sbor Šárka
Sbor dobrovolných hasičů
Kynologický klub
Tulipán
Sport

113
120
131
137
138
139
140
141
142
143
144
148

Fotbal

148

Florbal

162

Vzpěračská škola Oty Zaremby

164

Tenis

170

Horolezecký oddíl v Horní Suché

171

VII. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Lékaři

172
172

4

VIII. CÍRKEV

172

IX. ÚSPĚŠNÍ HORNOSUŠANÉ

175

Ondřej Broda
Miroslav Baranek – fotbalista
František Polák - vzpírání
Mariola Weiser – americký fotbal

175
177
178
180

X. POČASÍ

182

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Meteorologická stanice Brno

193
193
193
193
193
193
193
193
194
194
194
194
194

XI.  CO PÍŠÍ O HORNÍ SUCHÉ NOVINY - SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3 
Příloha č. 4
Příloha č. 5 

196
199
200
201
202
203

5

Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8 
Příloha č. 9 
Příloha č. 10 
Příloha č. 11
Příloha č. 12 
Příloha č. 13 
Příloha č. 14 
Příloha č. 15 
Příloha č. 16
Příloha č. 17

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

XIII.  FOTOGALERIE NA DVD

6

7

I.ÚVOD

… V roce 2017 nebudou cílem obce monumentální stavby sportovních hal,
kanalizace či silnic. To vše již máme. Budeme pokračovat v „zahlazování
stop“ po kanalizaci, zejména na ul. Průjezdní. V nově vznikající enklávě
obce mezi ulicemi Hluboká a Kuncovka naopak kanalizaci vybudujeme,
taktéž na ulici Brigádnická. Po koordinaci s krajem jako vlastníkem silnic
v centru obce se snad již konečně podaří jejich rekonstrukce a vybudování
kruhových objezdů na ulici Dělnická a Stonavská. Obec bude také pokračovat v budování nových či opravě stávajících chodníků kolem této krajské
silnice.
Zřejmě budeme rovněž reagovat na výsledky dlouhodobé podpory mládeže
ve sportovních oddílech v Horní Suché. Vždyť od loňského roku žáci i dorostenci TJ Depos hrají (poprvé v historii oddílu) v síle čtyř mužstev krajský přebor ve fotbalu, naši florbalisté jsou účastníky Národní ligy a mladí
vzpěrači z Horní Suché jsou nejlepším oddílem v republice! Tady nepůjde
jen o „slávu Horní Suché“, ale o systémový přístup k výchově mládeže
v obci, kdy každý, který je v této věkové kategorii „odtrhnut od počítače“,
je úspěchem.
S tím souvisí i další investice obce, týkající se ZŠ na ulici Těrlické, kde je
záměr vybudovat špičkově vybavené dílny pro výuku předmětů, které by
měly naše děti zaujmout a motivovat k dalšímu vzdělávání v technických
oborech na středních školách…



Úryvek ze zamyšlení starosty obce Ing, Jana Lipnera
z kalendáře na rok 2017
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II. UDÁLOSTI V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

LEDEN
Dne 5. 1. Vánoční koncert ZŠ a MŠ s PJV + PZKO, kostel sv. Josefa
-Viz V. Školy...
Dne 12. 1. Novoroční koncert, Šárka, kostel sv. Josefa
-Viz VI. Spolky…
Dne 12. 1. Karneval s klaunem Hopsalínem, MŠ, Dělnický dům
Dne 14. 1. Obecní ples, OHS, Dělnický dům
- Viz IV. Obecní akce
Dne 21. 1. Dětský karneval, polská MŠ a 1.stupeň ZŠ, Dělnický dům
Dne 28. 1. Ples PZKO, Dělnický dům

ÚNOR
Dne 4. 2. Sportovní ples, TJ Depos, budova TJ Depos
Dne 9. 2. Havířský bál, KHD DF, Dělnický dům
- Viz VI. Spolky…
Dne 15. 2. Valná hromada důchodců OKD, Domeček KHD DF
Viz VI. Spolky…
Dne 17. 2. Školní ples, ZŠ a MŠ s PJV, Sdružení rodičů v ČR, Dělnický dům
Dne 18. 2. Školní ples, SRZŠ, Dělnický dům
Dne 18. 2. Mezinárodní halový turnaj v kopané - ml. a st. žáci, TJ Depos, SH
Dne 25. 2. Hasičský ples, SDH, Dělnický dům
Dne 17. 2. Maškarní bál, Na Kopečku
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BŘEZEN
Dne 4. 3. Mezinárodní halový turnaj v kopané – ml. a st. přípravky,
TJ Depos, SH
Dne 10. 3. MDŽ, OHS, Dělnický dům
-Viz IV. Obecní akce
Dne 10. 3. Výroční členská schůze KHD DF, Domeček
- Viz VI. Spolky…
Dne 23. 3. Den otevřených dveří, ZŠ
Dne 24. 3. Muzikantský rej, OHS, Dělnický dům
-Viz IV. Obecní akce
Dne 28. 3. Instalace „broukoviště“ v parku za OÚ
-Viz IV. Obecní akce

DUBEN
Dne 2. 4. Klubové závody agility, ČKS, areál ZKO
Dne 5. – 6. 4. Zápis do 1. tříd, ZŠ
- Viz V. Školy…
Dne 22. 4. Retro disco, SRZŠ, sál TJ Depos
Dne 25. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ s PJV
- Viz Školy…
Dne 25. 4. Pálení čarodějnic v Domu pro seniory Slezské humanity
Viz VII. Sociální a zdravotní záležitosti
Dne 28. 4. Pouťová zábava, SDH, Dělnický dům

10

KVĚTEN
Dne 3. 5. Kladení věnců, Park hrdinů
Dne 4. – 5. Zápis do MŠ, Den otevřených dveří, MŠ
Dne 7.5. Hornosušská pouť, OHS, park
- Viz IV. Obecní akce
Dne 7. 5. Zkoušky agility, ČKS, areál ZKO
Dne 10. 5. Zápis do MŠ s PJV
Dne 12. 5. Svátek matek, KHD DF, Domeček
-Viz VI. Spolky…
Dne 13. 5. Zájezd do Polska – Tychy, ČZS
Dne 25.5. Divadelní představení „Vše o mužích“

ČERVEN
Dne 1. 6. Jazzový večer
Viz V. Obecní akce
Dne 2. 6. Smažení vaječiny, KHD DF, Domeček
Viz VI. Spolky…
Dne 3. 6. Školní radovánky, SRZŠ + ZŠ a MŠ, hřiště u ZŠ
Dne 10. 6. Radovánky, ZŠ a MŠ s PJV, Sdružení rodičů v ČR, HZ
Dne 10. 6. Smažení vaječiny, Domeček, SPCCH
-Viz VI. Spolky…
Dne 15. 6. Pasování na školáky, MŠ, obřadní síň OÚ
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Dne 29. 6. Rozloučení s deváťáky, ZŠ, obřadní síň OÚ
Viz V. Školy…
Dne 30. 6. Uveden do provozu bankomat Mony Bank, benzinová pumpa
v Horní Suché

Bankomat, benzinová pumpa, Horní Suchá

Dne 29.6. Oslava 100. Výročí narození genmjr. v. v. P. Kocfeldy,
OÚ, Park hrdinů
Viz IV. Obecní akce
ČERVENEC
Dne 14. 7. Letní slavnost, KHD DF, Domeček
Dne 27. 7. Letní kino, OHS, HZ
Viz V. Obecní akce

SRPEN
Dne 26.8. Víkend se sportem, SPCCH, Domeček
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ZÁŘÍ
Dne 6. 9. Den horníků a jubilantů, KHD DF, Dělnický dům
Dne 8. 9. Kolaudace soukromé sportovní haly p. L. Čečotky
Viz Fotogalerie na DVD
Dne 17. 9. Zkoušky agility, ČKS, areál ZKO
Dne 21. 9. Cyklistický závod, SRZŠ, centrum obce
Dne 22. 9. Loučení s létem, KHD DF, Domeček
Dne 23. 9. Fedrování s folklorem, OHS a PZKO, Dělnický dům

ŘÍJEN
Dne 1. 10. Starosta obce Ing. Jan Lipner se zúčastnil v Hlavnici vyhlášení
vítězů kampaně „Obec – město – mikroregion přátelský seniorům“

Dne 1.10. Klubové závody agilit, ČKS, areál ZKO
Dne 6. – 7. 10. Včelařské dny, VČELAŘI, PZKO
Viz VI. Spolky…
Dne 7. 10. Výstup pro veřejnost na těžní věž F4 v Průmyslové zóně
František v rámci „Měsíce věží a rozhleden“
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Dne 12. 10. Jubilanti, OÚ
Viz V. Obecní akce
Dne 16. 10. Položení základního kamene haly na výrobu baterií
Viz V. Obecní akce
Dne 20. 10. Práce na kruhových objezdech na křižovatce Karviná Stonava - Horní Suchá
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Dne 20. 10. Vinobraní, KHD DF, Domeček
Viz VI. Spolky…
Dne 21.10. Volby do parlamentu

Dne 27. 10. Vepřové hody, SDH, Dělnický dům
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Dne 27. 10. Položení pamětní desky genmjr. v. v. Pavla Kocfeldy
– rodáka z Horní Suché
Viz. V. Obecní akce

Dne 28. 10. Mezinárodní velká cena Horní Suché, SKVOZ, SH
28. 10. Výstup pro veřejnost na těžní věž v PZF v rámci „Měsíce věží
a rozhleden“

LISTOPAD
Dne 3. 11. Lampionový průvod, SRZŠ + ZŠ + MŠ
Dne 7. 11. Představení MUDr. R. Uzla a P. Šmoldase
Viz V. Obecní akce
Dne 12. 11. 70. let PZKO
Viz VI. Spolky…
Dne 14. 11. Nové zvony pro kostel sv. Josefa
Viz VIII. Církve
Dne 30. 11. Vánoční koncert, ZŠ a MŠ, Dělnický dům.
Viz V. ŠKOLY…
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PROSINEC
Dne 1.12. Svatá Barbora, KHD DF, Dělnický dům
Viz VI. Spolky…
Dne 3.12. Rozsvícení vánočního stromku, OŮ, před „červenou školou“
Viz IV. Obecní akce

Dne 10. 12. Vánoční koncert Evy Dřízgové, kostel sv. Josefa
Viz IV. Obecní akce
Dne 21.12. Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2017

Pohled do sálu PZKO
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III. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

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
18

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
20

Ze zasedání Rady obce Horní Suchá
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 5. 1. 2017 byl projednán mimo
jiné tento bod:
-Rada obce Horní Suchá vyhlašuje dotační program Spolufinancování
kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2017, který
bude zveřejněn na internetových stránkách obce Horní Suchá v sekci
úřední deska. Poznámka kronikářky: Obec každý rok podporuje v rámci
rozpočtu obce dotačním programem kulturní a sportovní organizace.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 12. 1. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá uděluje jednorázové odměny členům Komise
k projednávání přestupků Obce Horní Suchá, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za činnost v této komisi v roce 2016, v těchto
částkách:
paní Anně Sikorové
2 000,- Kč
paní Ing. Janě Sikora
2 000,- Kč
panu Ing. Jindřichu Funiokovi
2 000,- Kč
panu JUDr. Evženu Kiedrońovi
2 000,- Kč
panu Zbyškovi Lakotovi
2 000,- Kč
panu Vladislavu Pilchovi
2 000,- Kč.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa) Břetislavu
Bidlovi, Vnější 765/4, 735 35 Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Horní Suchá ve výši
110 000,- Kč SLEZSKÉ HUMANITĚ, Karviná – Nové Město. Poznámka
kronikářky: Obec finančním darem přispívá na částečné pokrytí
nákladů občanů Horní Suché, kteří jsou klienty Slezské humanity,
-Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejně linkové dopravě uzavřené dle ust. §19c zákona č.
21

111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce
Horní Suchá s prokazatelnou ztrátou pro období 1. 1. 2017 do 31.12.2017
ve výši 2 915 689 Kč uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a ČSAD Havířov a.s.,
Havířov-Podlesí,. Jedná se o MHD, linky č. 406 a č. 413.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 23. 1. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá rozhodla, že obec Horní Suchá se nepřipojí
k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" dne 10. 3. 2017. O vyjádření
požádal spolek Lungta,.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí otevřený dopis SMO ČR
a Arcibiskupství pražského s výzvou o poskytnutí finančního příspěvku
na pořízení varhan do Svatovítské katedrály v Praze - neschválila
poskytnutí finančního příspěvku.

Poznámka kronikářky: Dle názoru radních poskytla ČR dost finančních prostředků k záchraně i opravám svatostánků.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 9. 2. 2017 byly projednány zejména
tyto body:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení o změně ceny
povrchové vody pro rok 2017 zaslané dne 20. 1. 2017 dodavatelem OKD.
Cena povrchové vody pro rok 2017 činí 10,74 Kč/m3+DPH.

Poznámka kronikářky: Jedná se o užitkovou vodu, kterou TJ Depos používá na zalévání
trávy na hřišti.

-Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování hlídacích
a bezpečnostních služeb č. 1-027/2009/FO uzavřený mezi dodavatelem
CENTR GROUP, a. s., Na Příkopě 1096/19, Praha 1 – Staré Město
a odběratelem obcí Horní Suchá. Předmětem dodatku č. 3 je sjednání
ceny ve výši 99,- Kč/hod bez DPH za každou započatou hodinu služby
bezpečnostního pracovníka bez psa i se psem s účinností od 1. 3. 2017.
Rada obce schválila:
a/ pronájem části pozemku parc. č. 1055/159 o výměře cca 1 333 m2
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v Průmyslové zóně František v Horní Suché za nabízenou cenu ročního
nájmu ve výši 20,- Kč/m2/rok+DPH.
b/ smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi firmou TANAVO, s.r.o.,
a obcí Horní Suchá. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku
parc.č.1055/159 o výměře cca 1 333 m2 v Průmyslové zóně František
v Horní Suché. Účelem nájmu je využívání předmětu nájmu k výstavbě
objektu pro prodej technických plynů a k výrobě produktů z kapalného
oxidu uhličitého. Cena nájmu ročně činí 26 660,- Kč + DPH.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí předložený seznam dlužníků
k 31. 12. 2016 (po splatnosti) a výši vyměřeného zákonného úroku
z prodlení za období 1-12/2016 za středisko PZF.
Název odběratele

Dluh
k 31.12.2016

Úrok z prodlení
k 31.12.2016

Zůstatek dluhu
k 7.2.2017

Stefanová Taťána – Bufet

4 283,--

0

0

KÜBL-STOLAŘSTVÍ, s.r.o.

6 325,28

0

6 325,28

Fool Innovative, s.r.o.

1 120,45

0

0

ANO . . ., s.r.o.

20 714,04

414,97

0

EXELSIOR GROUP, s.r.o.

12 468,60

1 558,85

0

AGADAN, spol. s r.o.

3 508,99

534,27

3 508,99

KARPO FLY, s.r.o.

26 956,74

0

15 000,--

Innova Plast, s.r.o.

330 031,03

1 883,38

109 950,17

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

20 630,73

0

0

FAL Services, s.r.o.

38 351,11

2 016,30

38 351,11

Martines interiéry, s.r.o.

2 091,39

2 996,66

2 091,39

STŘECHY HÁJEK, s.r.o.

33 805,93

992,45

27 121,58

Organic Technology, s.r.o.

108 134,44

0

108 134,44

FOX SILESIA, s.r.o.

3 188,02

0

0

STABRA CZ, s.r.o.

34 780,67

1 387,62

17 426,42

Zotyka Daniel

0

528,43

0

Celkem

646 390,42

12 312,93

327 909,38
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-Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce KB
Ing. Lenku Novotnou k projednání možnosti zřízení bankomatu v obci:
 	 KB začíná bankomaty rušit, např. ve městě Frýdek byl zredukován
ze 4 na 1
 	 není v plánu ze strany KB zřizovat nové bankomaty
 	 mohou provést analýzu našich výdajů za poskytování bankovních
služeb (poplatky za položky a za přímé bankovnictví) a na jejím
základě zredukovat individuální poplatky obce v KB :-)
 	 obecný trend většiny bank je zredukovat hotovostní transakce
 	 zvážit možnost platby kartou na obci, zřízení terminálu na obci KB
poskytne zdarma.
 	 výše poplatku cca 1 % z placené částky, ale po roce se vyhodnotí počet
transakcí a po té se může výše poplatku změnit.
 	 účetní dostává výpis z transakcí kartou samostatným výpisem
 	 jde zřídit terminál na zkušební dobu? Porovnání poplatků za vklad
hotovosti a platbu kartou
 	 vkladové bankomaty umožňují vložit peníze bez přepážky, zvolený
pracovník má vkladovou kartu, může vložit max. 200.000,- Kč. VK
mohou používat i občané. Poplatek za vklad je 5,- Kč
 	 bankomat KB určitě v letošním roce neposkytne
 	 RO požaduje vyjádření jiných peněžních ústavů k otázce zřízení
bankomatu v obci
 	 analýzu platebního styku KB udělá zdarma
Poznámka kronikářky: Jejich požadavky jsou neadekvátní.

-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Svatováclavského
hudebního festivalu, z. s. ze dne 9. 1. 2017 o finanční podporu projektu
Koncerty Svatováclavského hudebního festivalu a cyklu Čtvero ročních
období v Horní Suché, kde nám byla nabídnuta celoroční spolupráce
na realizaci 4 koncertů v oblasti profesionální vážné hudby a upravenou
žádost o finanční podporu projektu Koncerty Svatováclavského hudebního
festivalu ze dne 6. 2. 2017 s nabídkou realizování dvou koncertů.
Schválila finanční podporu dvou koncertů (jaro, zima) v celkové částce
40 000 Kč, které se budou konat v Římskokatolickém kostele sv. Josefa.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku sboru Keep Smiling
Gospel – YMCA Orlová na uspořádání koncertu s názvem „Jarní“ dne
26. 3. 2017 v Horní Suché. Cena koncertu je 25 tisíc korun a jsou v ní
zahrnuty veškeré náklady související s vystoupením.
Schválila finanční dar 20.000,- Kč na uspořádání koncertu s názvem
„Jarní“ dne 26. 3. 2017 v Horní Suché.
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-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí
finančního daru ve výši 50.000,-Kč z rozpočtu obce Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pro zajištění potřeb
spojených s provozem a na vybavení hasičské stanice Havířov v roce 2017.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3.000,-Kč z rozpočtu obce ZO Českému svazu ochránců přírody Nový
Jičín, pobočný spolek, Bartošovice.
-Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit
poskytnutí neinvestiční dotace pro Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby,
z. s., Horní Suchá ve výši 150.000,-Kč na projekt „Soutěže mládeže
a organizace mezinárodních soutěží VC H. Suché a V 4 do 18 let“.
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč na projekt „Soutěže
mládeže a organizace mezinárodních soutěží VC H. Suché a V 4 do 18
let“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá, a příjemcem Sportovní klub
vzpírání Oty Zaremby, z. s., Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
6 000,-Kč za mnohonásobné bezpříspěvkové odběry krve (plaketa Dar
krve-Dar života) Jiřímu Bilerovi.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Inventarizační zprávu
Hlavní inventarizační komise ze dne 7. 2. 2017. Při inventarizaci
majetku a závazků obce Horní Suchá ke dni 31. 12. 2016 nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly.
-Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši
40.000,- Kč pro SENIOR DOMY POHODA a.s. Český Těšín.

Poznámka kronikářky: Obecní úřad podporuje finančním darem výlety hornosušských seniorů.

-Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 92.000,- Kč na rok 2017
pro Spolek Tulipán, Frýdek – Místek, na projekt " Poradna spolku Tulipán.
Doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit " Smlouvu
o poskytnutí dotace mezi obcí Horní Suchá a Spolkem Tulipán na projekt
"Poradna spolku Tulipán" v obci Horní Suchá v roce 2017.
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-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Horní Suchá ve výši 20.000,- Kč pro Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Schválila " Smlouvu o poskytnutí dotace" mezi obcí Horní Suchá,
a Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
-Rada Obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí účelové investiční dotace na provedení stavby
„Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ – stavební
objekty-SO 003 – Demolice místních komunikací, SO 102 – Obslužná
komunikace, SO 103 - Parkoviště, SO 111 – Komunikace pro pěší, SO
401 - VO, SO 701 - Demolice oplocení a nové oplocení, SO 901 – Městský
mobiliář ve výši 5 390 470,23 Kč bez DPH, tj. 6 522 468,99 Kč vč. DPH.
Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace uzavřenou mezí
poskytovatelem obcí Horní Such a příjemcem Moravskoslezským krajem
se sídlem v Ostravě. pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/475
a II/474, Horní Suchá“. Výše investiční účelové dotace je 6 522 468,99 Kč.
-Rada Obce Horní Suchá souhlasí s předloženým návrhem č. 2 b na zřízení
dopravního značení a dopravního zařízení v oblasti vymezené ul.
Soustředěnou, Souběžnou, Zastavěnou, Průjezdní a Dubovou v Horní Suché,
dle usnesení č. 724/2016/RO v souvislosti s požadovaným vytvořením zóny
s dopravním omezením „zóna 30“ v dané lokalitě, na základě požadavku
občanů bydlících v této lokalitě. Tato dokumentace bude sloužit pro jednání
s Policii ČR, DI Karviná, pro vyřízení souhlasu a pro jednání s Magistrátem
města Havířova pro vyřízení stanovení dopravního značení. Bez zrcadla
na ul. Průjezdní a doplnit polštáře na ul. Průjezdní u č.p. 1161.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Moravského výzkumu
s.r.o. o budoucí pronájem nové průmyslové haly na PZF na pozemku parc.č.
1057/8 a zařadila tuto stavbu do seznamu investičních akcí a velkých oprav.
Poznámka kronikářky: Jedná se o vybudování nové skladové haly ke stávající hale.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 23. 2. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro
Základní školu a Mateřskou školu Prameny, Karviná, u příležitosti
pořádání jedenáctého ročníku pěvecké soutěže mladých zpěváků „Karvinský
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talent 2017“. Poznámka kronikářky: Organizátorem této soutěže je
hornosušská obyvatelka a zároveň ředitelka této ZŠ Mgr. Dáša Glatzová.
- Rada obce Horní Suchá předkládá Zastupitelstvu obce Horní Suchá
tyto současné přísedící Okresního soudu v Karviné, kandidující v dalším
volebním období let 2017-2021:
1. Jan Charvát,
2. JUDr. Evžen Kiedroń,
3. Mgr. Kristina Mrózková,
4. Anna Sikorová
-Rada obce Horní Suchá rozhodla o těchto úpravách smluv s DEPOS
Horní Suchá, a.s.:
 	 Upravit četnost svozu SKO pro občany s týdenního na 14 denní svoz
 	 připravit dodatky k oběma smlouvám, které shrnou původní smlouvy
a všechny dodatky do jedné smlouvy jak u svozu, tak u uložení odpadu.
-Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby „Úprava komunikace
6. srpna, Horní Suchá“ do seznamu investic a velkých oprav obce Horní
Suchá, jako akci č. 181 B.
-Rada obce Horní Suchá schválila cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace společnosti VS projekt a to v rozsahu zpracování dokumentace
pro územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti, zpracování výkazu
výměr a položkového rozpočtu, zpracování PD pro provádění stavby
a zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení pro stavby:
• „Parkoviště ul. Školní, Horní Suchá“, cena projektových prací je
46 000,-Kč bez DPH tj. 55 660,-Kč vč. DPH.
• „Parkoviště u obj. č.p. 20 na ul. Hornosušské, Horní Suchá“, cena
projektových prací je 46 000,-Kč bez DPH tj. 55 660,-Kč vč. DPH.
• „Výstavba chodníku podél ul. 6. srpna, Horní Suchá, 2. etapa“, včetně
stavebních úprav této komunikace (číslo akce 181B), cena projektových
prací je 488 000,-Kč bez DPH tj. 590 480,-Kč vč. DPH.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 23. 3. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Charity Český Těšín
ze dne 17. 2. 2017 o poskytnutí finančního daru ve výši 70 000,- Kč
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a doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit poskytnutí
finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá na rok 2017 ve výši
60 000,- Kč (3x 20 000,- Kč na osobu) pro Charitu Český Těšín, která
zajišťuje terénní služby pro občany trvale hlášené v obci Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 3.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., Klub Stonožka, Stonožka Ostrava.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí stav žádosti o dotaci na projekt
„Pořízení kompostérů pro obec Horní Suchá“. Konstatuje, že projekt
prošel všemi kontrolami a předpoklad zveřejnění výsledků je v druhé
polovině května 2017
Rozhodla, že projekt bude realizován i bez obdržení dotace (viz schválený
rozpočet obce na rok 2017) a uložila vypracovat zadávací podmínky pro
veřejnou zakázku na dodávku kompostérů dle podané žádosti.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu pozemku č. VS
6358001917 na pronájem části pozemku 3158/1 pro stavbu „Chodník
podél trati od ul.6. srpna na ul. Těrlickou v Horní Suché“ uzavřenou
mezí obcí Horní Suchá, a Správou železniční dopravní cesty, se kterou
má pronajímatel právo hospodařit. Jedná se o dočasný zábor 257,42
m2 a trvalý zábor 63,77 m2 tj. celkem 321,19 m2 plochy výše uvedeného
pozemku. Měsíční nájemné činí 535,32 Kč. Povinnost hradit nájemné
vzniká nájemci dnem protokolárního převzetí předmětu nájmu.
Nájemné bude splatné v pravidelných čtvrtletních splátkách.
-Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
22.2.2017 uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a společností 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“. Tímto dodatkem se plní požadavek pravidel
Metodického pokynu pro poskytnutí dotace z programu IROP část 5.4.
-Rada Obce Horní Suchá schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu
a podmínkách zřízení stavby, kterou bude uzavírat obec s vlastníky
dotčených pozemků jako souhlas se stavbou „Propojení ul. Havířské s ul.
6. srpna v Horní Suché“ Projektovou dokumentaci zpracuje společnost
VS projekt, s.r.o.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 6. 4. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá schvaluje dodatek ke smlouvě o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítě NN, uzavřený mezí obcí Horní Suchá a One
Energy&One Mobile a.s., Ostrava, kterým se rozšiřuje počet odběrných
míst v Horní Suché o odběr na:
 	  Těrlické 969, byt 1+2 v ZŠ
 	  Těrlické 1257, nákupní středisko
Dodatek je platný od data podpisu na dobu určitou do 31.12.2018, s touto cenou:
Tarif
C25d
C45d
Stálý plat za OM

VT / MWh/Kč
900
920
                  46

NT / MWh/Kč
889
880

-Rada obce Horní Suchá bere na vědomí uložení finančních prostředků
ve výši 8 mil. Kč u banky MONETA Money Bank, a.s., a to na produkt
Depozitní účet Business Prémie. Úroková sazba do 30.6.2017 je 0,25 % p. a.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3.000,-Kč z rozpočtu obce pro Kroužek krojovaných horníků dolu
František, Horní Suchá na odměny pro vítěze na turnaji v bowlingu.
-Rada obce Horní Suchá projednala zadávací podmínky na nákup
uzavřených kompostérů.
Technická specifikace kompostérů:
 	 menší objem 800 – 1200 l
 	 větší objem 1600 – 2000 l
 	 HD PE, nebo vyrobeno z vysokotlakého lamina
 	 tloušťka stěny minimálně 7 mm
 	 materiál kompostéru UV stabilní s vysokou životností, odolností proti
povětrnostním podmínkám a izolací proti únikům tepla vytvořeného
uvnitř kompostérů
 	 termín dodání - červen 2017
Poznámka kronikářky: Obec chce dosáhnout většího třídění odpadů a vychází občanům
vstříc dodáním nových kompostérů a nádob na odpad.

-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Zápis z jednání valné hromady
obchodní společnosti KIC Odpady, Ostrava – Mariánské Hory ze dne
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27. 3. 2017. Jedná se o ukončení prací na projektu „Krajské integrované
centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“
(Spalovna Karviná – Barbora).
- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru jako
odměnu vítězovi soutěže „Vánoční výzdoba“.
1. místo – finanční dar v hodnotě 2000 Kč: p. Melichařík Petr.
-Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku číslo 171110045 mezi Nadací OKD, Karviná na základě plné
moci ze dne 28. 7. 2016 a obcí Horní Suchá na základě volby ze dne
30. 10. 2014. Nadační příspěvek ve výši 80.000,- Kč je účelově určený
na realizaci projektu „Fedrování s folklorem 2017“ a je poskytován
z programu Pro region.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost fa GEOENGINEERING
spol. s r.o. o prodloužení doby plnění u smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Studie proveditelnosti výstavby suchých poldrů
v Horní Suché“ do 30.6.2017. Důvodem je časová náročnost při zajištění
vstupních podkladů k provedení hydrotechnických výpočtů, dodatečně
zajišťovány podklady z ČHMÚ – základní hydrologická data a průběh
kontrolní povodňové vlny Q100 a Q20 – nutné podklady k provedení
hydrotechnických výpočtů a návrhové akumulační kapacity poldrů
a dále pokračující inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených
vlastníků pozemků a DSO (odbor ŽP, správce Povodí Odry).
Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2017 schválenou
obcí Horní Suchá a fa GEOENGINEERING spol. s r.o., kterým se pro
prodlužuje doba plnění na zpracování projektové dokumentace „Studie
proveditelnosti výstavby suchých poldrů v Horní Suché“ do 30.6.2017.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 19. 4. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o převodu práv a povinností
stavebníka v rámci stavby „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474,
Horní Suchá“ mezí obcí Horní Suchá a Moravskoslezským krajem
zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
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-Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí
dotace TJ Depos Horní Suchá, z. s., ve výši 1.100.000,-Kč na projekt
„Sportovní činnost TJ Depos Horní Suchá, z. s.“, a to na ceny do soutěží,
sportovní materiál, spotřební materiál, kancelářské a čistící prostředky,
zdravotnický materiál, sportovní materiál, reprezentaci, drobný nákup,
materiál pro TJ, energie, otop, provozní a pitná voda, pronájmy sportovišť
a zařízení, odměnu hospodáře, správce objektu, uklízečky, trenérů
družstev a statutárních zástupců, cestovné, poplatky telefon, internet,
poštovné, poplatky svazu, bankovní poplatky, revize a prohlídky, služby
dodavatelských firem, pojištění majetku, startovné, dopravu družstev,
soustředění mládežnických družstev, přestupy.
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.100.000,-Kč na projekt „Sportovní
činnost TJ Depos Horní Suchá, z. s.“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá
a příjemcem TJ Depos Horní Suchá, z. s..
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost společnosti JEARING, spol.
s r.o. v zastoupení investora HE3DA Technologies, s.r.o. o vyjádření ke stavbě
„Montážní hala s administrativní částí, Horní Suchá“ na části pozemku parc.
č. 1055/1 za účelem vydání stanoviska pro Společné územní a stavební řízení.
Souhlasí se záměrem stavby „Montážní hala s administrativní částí, Horní
Suchá“ na části pozemku parc.č.1055/1 v PZF v Horní Suché dle projektové
dokumentace: výkres koordinační situace, č.výkresu C-03, číslo zakázky
020/17, datum: duben / 2017, projektant Dagmar Lančová, investor stavby:
HE3DA TECHNOLOGIES s. r. o., Praha.
Souhlas se záměrem stavby dle předložené projektové dokumentace: číslo
zakázky 020/17, datum: duben/2017 není souhlasem se stavbou pro Společné
územní a stavební řízení pro stavbu „Montážní hala s administrativní částí,
Horní Suchá“ na části pozemku parc.č.1055/1 v PZF v Horní Suché.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí, v souvislosti s usnesením
RO ze dne 23. 3. 2017, bod 165b), novou žádost nájemce HE3DA
Technologies s.r.o., ze dne 29. 3. 2017 o prodloužení termínu pro
vydání pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2017, uvedeného
ve smlouvě o nájmu
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 30. 5.
2016 uzavřený mezi obcí Horní Suchá a firmou HE3DA Technologies,
s.r.o., Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany, zastoupenou
Ing. Vladimírem Jirkou, spolumajitelem firmy. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení
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-Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí
účelové investiční dotace na provedení stavby „Okružní křižovatky
silnic II/475 a II/474, Horní Suchá – stavební objekty-SO 003 –
Demolice místních komunikaci, SO 102 – Obslužná komunikace, SO
103 - Parkoviště, SO 111 – Komunikace pro pěší, SO 401 - VO, SO 701
- Demolice oplocení a nové oplocení, SO 801 – Zatravnění a výsadba
zeleně, SO 901 – Městský mobiliář ve výší 7.808.920,19 Kč bez DPH, tj.
9.448.793,43Kč vč. DPH.
Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace uzavřenou mezí
poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem Moravskoslezským
krajem Ostrava pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474,
Horní Suchá“. Výše investiční účelové dotace je 7.808.920,19 Kč bez DPH,
tj. 9.448.793,43Kč vč. DPH.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí podmínky dotačního programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“.
Rozhodla, že nebude poskytovat příspěvek obce na výměnu kotle formou
spolupráce s Moravskoslezským krajem.
Ruší usnesení č. 468 b) ze dne 28.7.2016 ve znění (Rada obce Horní Suchá
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).
Rozhodla, že od vyhlášení dotačního programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ bude obec Horní Suchá poskytovat
občanům obce příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním 10.000,-Kč, max. však do výše 100% způsobilých výdajů.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,-Kč z rozpočtu obce Nadaci Landek Ostrava.
- Rada obce Horní Suchá na základě usnesení rady obce č.140 ze dne
10.3.2017 znovu projednala žádost o dotaci spolku Junák-český skaut,
středisko Evžena Cedivody Karviná, z.s. Rychvald. Spolek podal na obec
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,-Kč na projekt
„Úprava prostor klubovny včetně nákladů na provoz“.
RO doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 10.000,-Kč pro Junák-český skaut, středisko Evžena
Cedivody Karviná, z.s. Rychvald na projekt „Úprava prostor klubovny
včetně nákladů na provoz“ konkrétně na položku č. 6 (společenské hry
a sportovní vybavení) položkového rozpočtu projektu.
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Doporučila zastupitelstvu obce schválit smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 10.000,-Kč na projekt „Úprava prostor klubovny včetně nákladů
na provoz“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem Junákčeský skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z.s., Rychvald.
-Rada obce Horní Suchá na základě usnesení rady č. 141 ze dne 10.3.2017
znovprojednala žádost o dotaci spolku Včelařský spolek Moravy
a Slezska z.s., Karviná Mizerov. Spolek podal na obec žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce ve výši 21.000,-Kč na projekt „Podpora činnosti
včelařského spolku v Horní Suché“
Doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 21.000,-Kč pro Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., Karviná
Mizerov na projekt „Podpora činnosti včelařského spolku v Horní Suché“.
Doporučila zastupitelstvu obce schválit smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 21.000,-Kč na projekt „Podpora činnosti včelařského spolku
v Horní Suché“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem
Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., Karviná Mizerov.
-Rada obce Horní Suchá schválila návrh na rozdělení dotací - Dotační
program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní
Suchá na rok 2017 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 481.430,Kč, viz tabulka, a doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
-ke schválení.
žadatelé
1
2
3
4
5
6
7
8

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z. s. (při MŠ
s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché)
Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suchá
Kroužek krojovaných horníků dolu František
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Horní
Suchá, reg. č. 803/2
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní
spolek Karviná – Ostrava, z. s.
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z. s. (při ZŠ
s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché)
Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Horní
Suché z. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá
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schváleno
v Kč
21200
22000
24000
3000
11000
41800
100000
83500

9
10
11
12
13
14
15
16

Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá, z. s.
Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s.
Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, č. 16
Horní Suchá
Pastelka HS, z. s.
Spolek Tulipán
Junák – český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
Richard Förster (fyzická osoba)
CELKEM

79330
11000
10000
6500
20000
13700
34400
vyřazeno
481.430,-

-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky, která
byla zadávaná podle § 27 zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách
jako veřejná zakázka malého rozsahu pro stavbu „Nátěr fasády
na budově smuteční síně na hřbitově v Horní Suché“ Nabídky předložili:
• Hornosušská stavební s.r.o.,
• Služba Karviná, výrobní družstvo,
• Kotllár Ladislav, zemní práce, nám.ČSA Český Těšín
Vzhledem k nevyhodnotitelnosti těchto nabídek (rozdílná plocha, rozdílný
materiál - barvy apod.) rozhodla o vyhlášení nového výběrového řízení.
-Rada Obce Horní Suchá přizvala na své zasedání projektanta
Ing. Pacolu a projednala: PD na zastávku BUS na ul. Hornosušská –
byla projednána možnost rozšíření této komunikace v místě umístění
zastávky (stávající majitel pozemku nabídl tento pozemek obci ke koupi)
s výhledem na budoucí rozšíření komunikace až po křižovatku s ul.
Hluboká a možnost vybudování chodníku.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 3. 5. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schválila Příkazní smlouvu o výkonu
zadavatelské činnosti a poradenské činnosti na akci „Pořízení
kompostérů pro obec Horní Suchou“, uzavřenou mezi obci Horní Suchá
za cenu 25 000,- Kč bez DPH.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Stanislava a Jany
Bajgerových, Horní Suchá o úhradu nákladů za zhotovení chodníku na ul.
Stonavská. Doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru
ve výši 27.000,- Kč Stanislavu a Janě Bajgerovým, Horní Suchá.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 16. 5. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí petici občanů bydlících na ul.
Vrchní, Spodní, U Vlečky, Kurkovec a Na Kempce, požadující zavedení
kontejnerů na tříděný odpad
A rozhodla vybudovat, po dohodě s majiteli pozemku parc. č. 1141 v k. ú.
Horní Suchá panem Lubošem Bulvou a paní Šárkou Bulvovou, stanoviště
nádob o objemu 1 100 l na papír a plasty vedle již v současnosti umístěné
nádoby na třídění skla,
ponechat v uvedené lokalitě zavedený pytlový systém na odvoz plastů,
papírů skla z důvodu, aby se nezvětšila docházková vzdálenost.
Uložila v rámci vybudování dětského hřiště na pozemku parc.č. 1 170
v k.ú. Horní Suchá naprojektovat také stání na tříděný odpad
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 10.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci z programu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“ Andrzeji Bonekovi, Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení rekonstrukce objektu č.p.
1257 na ul. Těrlické, Horní Suchá do seznamu investičních akcí a velkých
oprav. Poznámka kronikářky: Jedná se bývalé nákupní středisko, které
chce obec využít pro složky obce a
sportovní organizace.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí dotaz města primátora města
Gelnica o stanovisko, zda obec Horní Suchá má zájem dále spolupracovat
s městem Gelnica v rámci uzavřené smlouvy. Nutno poptat příspěvkové
organizace obce a naše kulturní a sportovní organizace, zda mají zájem
v této spolupráci pokračovat.
-Rada obce Horní Suché schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku kompostérů s názvem
„Pořízení kompostérů pro obec Horní Suchá“ v následujícím členění:
- Výzva k podání cenové nabídky
- Technická specifikace
- Obchodní podmínky – kupní smlouva
- Krycí list nabídky
Základním kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 1. 6. 2017 byly projednány zejména
tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti k části pozemku parc.č. 1055/1 k. ú. Horní Suchá, uzavřenou
mezi budoucím povinným – obcí Horní Suchá a budoucím oprávněným HE3DA Technologies, s.r.o., Praha – Letňany
a smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 1055/1
k. ú. Horní Suchá, uzavřenou mezi vlastníkem pozemku – obcí Horní
Suchá a stavebníkem - HE3DA Technologies, s. r. o. Předmětem smlouvy
je založení práva stavebníka provést stavbu pod názvem „Montážní hala
s administrativní částí“.
-Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit poskytnutí
dotace Florbalovému klubu Horní Suchá z. s. ve výši 640.000,-Kč na projekt
„Dotace pro fungování florbalového klubu FbK Horní Suchá“, a to
pronájem sportovišť, na zajištění šéftrenéra, trenéra mládeže, trenéra
kategorií a administrativu, náklady na pořádání lig soutěží – rozhodčí
a pořadatelská činnost, startovné – soutěže, turnaje, hráčské licence,
náklady spojené s akcemi Florbalový kemp pro mládež, Prague games
a další neligové turnaje – ubytování a strava, doprava – pronájem
minibusu, bus, PHM, hromadná doprava – ČD, Regiojet, cestovní výkazy
a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 640.000,-Kč na projekt „Dotace pro
fungování florbalového klubu FbK Horní Suchá“ mezi poskytovatelem Obcí
Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, zastoupená starostou
Ing. Janem Lipnerem a příjemcem Florbalovým klubem Horní Suchá, z. s.
-Rada obce Horní Suchá se seznámila se současnou situací týkající se
komunálního odpadu na skládce DEPOS a doporučuje ZO projednat
možnost poskytování příspěvků „na dopravu“ z části poplatků za uložení
odpadu, jehož je Horní Suchá příjemcem.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 12. 6. 2017 byl projednán mimo
jiné tento bod:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky na dodávku
„Pořízení kompostérů pro obec Horní Suchá 375 ks kompostérů o objemu
min. 1 m3 a 50 ks kompostérů o objemu min. 2 m3.
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Nabídky předložili:
Nabídka č. 1:
Obchodní jméno uchazeče: SDO Technika s.r.o.
Nabídková cena uchazeče: 1 302 500,- Kč bez DPH
Nabídka č. 2:
Obchodní jméno uchazeče: JRK BioWaste Management, s.r.o.
Nabídková cena uchazeče: 1 334 000 Kč bez DPH
RO schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a SDO
Technika s.r.o, na dodání zboží:
375 ks kompostérů o objemu 1 m3 – výrobce a typové označení JRK
BioWaste Management s.r.o. – HORTO 1000, za cenu 1 012 500,- Kč bez
DPH, 1 225 125,- Kč včetně DPH a
50 ks kompostérů o objemu 2 m3 – výrobce a typové označení JRK
BioWaste Management s.r.o. – JRK 2000 PREMIUM, za cenu 290 000,- Kč
bez DPH, 350 900,- Kč včetně
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 20. 6. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 10.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci z programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ Josefovi Jarco, Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku společnosti OKD, a.s.,
ze dne 31.5.2017 na převzetí kanalizačního sběrače ze Závodu 3 (Důl. 9.
květen) do majetku obce
V intencích postupu dohodnutého na jednání dne 12. 5. 2017
(Ing. Tabášek) požaduje pro další jednání v této věci předložení
kamerového průzkumu stávajícího sběrače. Tuto nabídku pak rada obce
předkládá zastupitelstvu k posouzení.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrhy umístění trasy chodníku
podél ul. 6. srpna, II. etapa od hřbitova k mostu přes železniční trať
předložené projektantem Ing, Skupníkem ve variantním řešení: a to:
-varianta č.1 - trasa chodníku je navržená od nově navrženého spojovacího
chodníku od ul. Finské s ul. 6. srpna po straně finských domků, až k mostu
přes železniční trať, tento návrh počítá s provedením snížení chodníku
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vůči niveletě komunikace, tímto řešením nelze zachovat požadované krytí
kabelu CETIM (západní strana MK), který vede v trase nově navrženého
chodníku, toto řešení by vyvolalo přeložku kabelu s navýšením krytí
(projednáno - podmínka CETIN).
-varianta č. 2 - trasa chodníku je navržená na protilehlé straně tj.
na straně hřbitova (východní strana MK), toto řešení trasy chodníku by
řešilo přípravu pro budoucí vstup na nově projektované rozšíření hřbitova.
-Rada obce Horní Suchá přizvala zástupce firmy PEPIAPP s.r.o., která
vlastní nástroj pro správu aplikací pro chytré telefony s OS Android nebo
i OS s nabídkou pořízení aplikace „Horní Suchá“. Jednorázová cena
za vytvoření základní aplikace a její zveřejnění na GooglePlay a AppStore
je 7.000,- Kč, pak jsou měsíční poplatky 990,-Kč bez DPH. Realizace je cca
1 měsíc vč. vystavení na Google Play a AppStore.
RO schválila pořízení „Mobilní aplikace pro města a obce“.
-Rada obce Horní Suchá schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené mezí obcí Horní Suchá a společnosti JANKOSTAV s.r.o.,
Ostrava Kunčice na provádění stavebních prací pro stavbu „Cyklistická
stezka v úseku ul. Centrum – areál TJ ul. Dělnická, k. ú. Horní
Suchá“, kterým se prodlužuje termín ukončení stavebních prací o dobu
vyřizování změny trasy v km 0,216 – 0,350 a to do 30. 11. 2017.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o informaci občana
Karla Štefla o tom, kdy bude provedená oprava chodníku kolem objektu
Residomo č.p. 1232-1230 na ul. Dr.Glazera v Horní Suché.
Rozhodla o zaslání odpovědi s textem, že tato stavba byla zařazena
do seznamu akcí a velkých oprav obce Horní Suchá. Zastupitelstvu obce
bude toto doporučeno pro zařazení do rozpočtu obce na rok 2018.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Richarda Förstera
o poskytnutí finančního daru na Včelařské dny ve výši 10.000,- Kč.
Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 9.000,-Kč Richardu
Försterovi, Horní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 20.000,-Kč Slezské Diakonii Český Těšín pro
zařízení SAREPTA Komorní Lhotka 210, 739 53 Hnojník, zastoupenou
paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph. D.
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-Rada obce Horní Suchá schvaluje bezplatný pronájem sportovní
haly ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2017 na soutěž vzpěračů „Visegrádská 4“,
pořádanou Sportovním klubem vzpírání Oty Zaremby z.s. v Horní Suché.
-Rada obce Horní Suchá schvaluje nominaci na cenu Senior roku 2017
Nadace Charty 77:
a)	  v kategorii Nejlepší senior/seniorka JUDr. Evžena Kiedroně
b)	  v kategorii Nejlepší klub KHD Horní Suchá
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 29. 6. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí vyjádření organizací a spolků
k pokračování spolupráce s družebním městem Gelnica (SK)
Na základě vyjádření organizací obce doporučila zastupitelstvu ukončení
Smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a městem Gelnica.
- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky na službu podle § 27 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání
veřejných zakázek jako veřejná zakázka malého rozsahu, která bude
zadávaná postupem mimo zákon, pro stavbu „Přírodní zahrada u MŠ
v Horní Suché“ a to v následujícím členění:
-zadávací podmínky
-výzva k podání nabídky
-SOD = obchodní podmínky
Jediným hodnoticím kritériem bude cena díla.
Seznam firem pro veřejnou zakázku
-DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., Albrechtice
-Ing. Roman Mamica, Karviná – Nové Město
-Talpa zahradnické služby s.r.o., Orlová – Lutyně
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí oznámení zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Montážní hala s administrativní částí“ (oznamovatel
HE3DA Technonogies s.r.o.) podle zákona č. 100/2001 Sb, zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vydává vyjádření, že tento záměr není nutno posuzovat dle zákona
č. 100/2001 Sb.
Poznámka kronikářky: Hala je určena k výrobě nového druhu baterií.
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-Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení akce „Propojení ulic Šikmá
a Drážní místní komunikací“ do seznamu investičních akcí a velkých
oprav obce.
A rozhodla o zařazení výše uvedené komunikace do návrhu změny č. 1
územního plánu Hodní Suchá.
-Rada obce Horní Suchá schválila znění Smlouvy o právu provést stavbu
a podmínkách zřízení stavby, kterou bude uzavírat obec s vlastníky
dotčených pozemků jako souhlas se stavbou „Výstavba chodníku
podél ul.6.srpna 2.etapa, včetně stavebních úprav této komunikace“
Projektovou dokumentaci zpracuje společnost VS Projekt s.r.o.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 13. 7. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá schválila smlouvy o výpůjčce a darování
kompostéru typ HORTO 1000 o objemu 1 m3 v hodnotě 3267,- Kč, uzavřené
mezi obcí Horní Suchá a občany Horní Suché, kteří o kompostér požádali.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku veřejné zakázky
malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro stavbu
„Rekonstrukce obj. č.p. 1257 na ul. Těrlické v Horní Suché, vč. přípojek
inž. sítí“.
Nabídku předložila - Projekce Guňka s.r.o., Šenov, za cenu 397 800 Kč
bez DPH, 481 338 Kč vč. DPH. Poznámka kronikářky: Jedná se o bývalé
nákupní středisko.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu pro stavbu „Přírodní zahrada u MŠ v Horní Suché“.
Nabídky předložili:
-DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., za cenu 1 232 306 Kč bez DPH,
1 491 090 Kč vč. DPH
-Ing. Roman Mamica, Karviná - Nové Město, za cenu 1 370 308 Kč bez
DPH, Kč 1 658 073 Kč vč. DPH
-Talpa zahradnické služby s.r.o., Orlová - Lutyně, za cenu 1 303 366 Kč
bez DPH, 1 577 073 Kč vč. DPH
RO schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá,
a společností DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., Albrechtice
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na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku „Přírodní
zahrada u MŠ v Horní Suché“ Cena stavebně montážních prací je
1 232 306 Kč bez DPH, 1 491 090
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 27. 7. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suché schválila smlouvy o výpůjčce a darování
kompostéru typ HORTO 1000 o objemu 1m3 v hodnotě 3267,- Kč
uzavřené mezi obcí Horní Suchá a občany, kteří o kompostéry požádali.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Zápis z jednání valné hromady
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. konané 29. 6. 2017, která rozhodla
zrušit společnost s likvidací, a to s účinností ode dne 1. 7. 2017. Obchodní firma
společnosti tak nově obsahuje dodatek a zní KIC Odpady, a.s., v likvidaci.
-Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení záměru výpůjčky nemovitosti objektu č.p.329 o celkové výměře 75,40 m2 na ulici Centrum v Horní Suché,
postaveném na pozemku parc.č.267 o celkové výměře 99 m2 v k.ú. Horní
Suchá, dle grafické přílohy a za těchto podmínek:
- prostory jsou vybaveny sociálním zařízením a kuchyňskou linkou.
- v prostorách bude provozována činnost neziskové organizace v oblasti
sociální a kulturní
-prostory nesmí být užívány k prodejním a komerčním účelům
- vypůjčitel se zaváže hradit veškeré energie spotřebované ve vypůjčeném
objektu.
- Rada obce projevila zájem vypůjčit objekt konkrétnímu zájemci, to však
nevylučuje podání nabídek jinými zájemci.
Zájemce předloží písemné nabídky s popisem zamýšlené činnosti, doložené
platným výpisem k výše uvedené činnosti a podepsané smlouvy o výpůjčce,
které jsou v příloze č. 2 na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché
v termínu ode dne vyvěšení tohoto záměru do 21. 8. 2017 do 12,00 hodin.
-Rada obce Horní Suchá bere na vědomí informaci od TJ Depos Horní
Suchá z. s., o vyhlášení dotačního titulu MŠMT 133D531 „V1 sport“
dne 30. 6. 2017 s termínem podání žádostí do 15. 8. 2017. Spolek podá
žádost o dotaci na akci„ Výměna povrchu fotbalového hřiště TJ DEPOS
HORNÍ SUCHÁ“ z dotačního titulu MŠMT 133D 531 „V1 Sport“. Žádost
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musí obsahovat souhlas zastupitelstva obce s poskytnutím finančních
prostředků z vlastního rozpočtu roku 2018 v předpokládané výši 5,0 mil.
Kč na dofinancování předmětné akce.
Doporučuje zastupitelstvu obce souhlasit s poskytnutím finančních
prostředků z vlastního rozpočtu roku 2018 v předpokládané výši 5,0 mil.
Kč na dofinancování akce TJ Depos Horní Suchá, z. s.,“ Výměna povrchu
fotbalového hřiště TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ“, na kterou spolek žádá
dotaci z MŠMT v rámci dotačního titulu „V1 sport“.
Doporučuje svolat zasedání zastupitelstva k projednání informací ve výše
uvedených bodech na den 8. 8. 2017.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí dokumenty předložené
Florbalovým klubem Horní Suchá, z. s., dle Smlouvy o poskytnutí dotace
ze dne 17. 7. 2017, a to rozvahu a výkaz zisku a ztrát za rok 2016.
Celkové příjmy Klubu za rok 2016 činily 1.608.000,-Kč, dotace obce činila
460.000,-Kč, výdaje činily 1.397.000,-Kč.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí předložený seznam dlužníků
k 30. 6. 2017 (po splatnosti) a výši vyměřeného úroku z prodlení
za období 1-6/2017 za středisko PZF v celkové výši 630 164,23 Kč.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 15. 8. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu pro stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod
v obci Horní Suchá – Lokalita Paseky – 2.část
Nabídky předložili:
-Aqualia infraestructuras inženýring,s.r.o.,Ostrava – Mariánské Hory,
za cenu 799 597,57 Kč bez DPH, 967 513,06 Kč vč. DPH
-Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., Ostrava – Heřmanice,
za cenu 1 445 405,41 bez DPH, 1 748 940,55 Kč vč. DPH
-JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava – Zábřeh, za cenu 788 250,00 Kč
bez DPH, 953 782,50 Kč vč. DPH
Rozpočtová cena je 1 106 729 Kč bez DPH
RO schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá
a společností JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava- Mariánské Hory,
na provedení stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku
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„Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – Lokalita
Paseky – 2. část“. Cena stavebně montážních prací je 788 250,00 Kč, bez
DPH 953 782,50 Kč vč. DPH.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu pro stavby „Vodovod na ul. Čtvercové v Horní Suché vč.
vodovodních přípojek“ a „ Stavební úpravy a odvodnění komunikace ul.
Čtvercová, vč. VO v Horní Suché“.
Rozpočtová cena celkem 3 641 482,90 Kč bez DPH.
-Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a VS projekt, s.r.o., Ostrava – Vítkovice, na zpracování
projektové dokumentace pro stavbu „Chodník podél ul. Hornosušské
od u. Finské po hranici pozemku parc č. 908/13, k.ú. Horní Suchá“, a to
v rozsahu zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení vč.
inženýrské činnosti, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu,
zpracování PD pro provádění stavby a zajištění Územního rozhodnutí
a Stavebního povolení pro stavbu. V ceně díla nejsou zahrnuty posudky,
průzkumy, správní poplatky, poplatky za vyjádření správců inž. sítí. Tyto
skutečnosti budou účtovány podle skutečně vzniklých nákladů. Příprava
podkladů pro sjednání smlouvy o souhlasu se stavbou bude za 150,- Kč /ks
bez DPH, v případě sjednání smluv zhotovitelem 600,-Kč /ks bez DPH. Cena
projektových prací je 250 000,00 Kč bez DPH, tj. 302 500,00,- Kč vč. DPH.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenové nabídky na zpracování
projektových dokumentací společnosti VS projekt, s.r.o., Ostrava –
Vítkovice, a to v rozsahu zpracování dokumentace pro územní a stavební
řízení vč. inženýrské činnosti, zpracování výkazu výměr a položkového
rozpočtu, zpracování PD pro provádění stavby a zajištění Územního
rozhodnutí a Stavebního povolení pro stavby:
-„Místní komunikace Brigádnická vč. odvodnění, Horní Suchá“. Cena
projektových prací je 340 000,00 Kč bez DPH tj. 411 400,00 Kč vč. DPH.
-„Oprava komunikace ul. Vilová, Horní Suchá“. Cena projektových prací
je 85 000,00 Kč bez DPH tj. 102 850,00 Kč vč. DPH.
Schválila cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
společnosti VS projekt, s. r.o., Ostrava – Vítkovice pro stavby:
-	 „Místní komunikace Brigádnická vč. odvodnění, Horní Suchá“. Cena
projektových prací je 340 000,00 Kč bez DPH tj. 411 400,00 Kč vč. DPH.
- „Oprava komunikace ul. Vilová, Horní Suchá“. Cena projektových prací
je 85 000,00 Kč bez DPH tj. 102 850,00 Kč vč. DPH.
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 	Schválila smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Horní Suchá a VS projekt,
s.r.o., Ostrava – Vítkovice, na zpracování projektových dokumentací pro
jednotlivé stavby, a to v rozsahu zpracování dokumentace pro územní
a stavební řízení vč. inženýrské činnosti, zpracování výkazu výměr
a položkového rozpočtu, zpracování PD pro provádění stavby a zajištění
Územního rozhodnutí a Stavebního povolení pro stavby:
-„Místní komunikace Brigádnická vč. odvodnění, Horní Suchá“. Cena
projektových prací je 340 000,00 Kč bez DPH tj. 411 400,00 Kč vč. DPH.
-„Oprava komunikace ul. Vilová, Horní Suchá“ Cena projektových prací
je 85 000,00 Kč bez DPH tj. 102 850,00 Kč vč. DPH.
V ceně díla nejsou zahrnuty posudky, průzkumy, správní poplatky,
poplatky za vyjádření správců inž. sítí. Tyto skutečnosti budou účtovány
podle skutečně vzniklých nákladů. Příprava podkladů pro sjednání
smlouvy o souhlasu se stavbou bude za 150,- Kč /ks bez DPH, v případě
sjednání smluv zhotovitelem 600,-Kč /ks bez DPH.
-Rada obce Horní Suchá schvaluje příkazní smlouvu na výkon
zadavatelské činnosti uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a fa Recte
corporation s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, pro zadání veřejné
zakázky „Rekonstrukce budovy č.p. 227 na ul. Sportovní v Horní
Suché na Obecní úřad vč. přístavby výtahu a bezbariérového přístupu
do objektu“. Cena za výkon zadavatelské činnosti je 50 000,- Kč.
-Rada obce Horní Suché schválila smlouvy o výpůjčce a darování
kompostéru typ HORTO 1000 o objemu 1m3 v hodnotě 3 267,- Kč,
uzavřené mezi obcí Horní Suchá, a žadateli.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 24. 8. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá projednala problematiku snižování množství
uloženého odpadu na skládku DEPOS, což je spojeno se sníženým příjmem
obce z poplatku za uložení odpadu. Jedná se o částku cca 5 mil Kč/ročně.
-	 projednala možnosti, jak tuto situaci zvrátit
-	 pověřila starostu obce projednat tuto problematiku na zasedání SMOOK
-	 vzala na vědomí zápis z jednání s daňovým poradcem Ing. Turoňem
a právničkou obce JUDr. Kadlubcovou ze dne 17. 8. 2017 a doporučila
zastupitelstvu obce schválit řešení této situace pomocí uzavření Smluv
o spolupráci mezi obcemi dle par. 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
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-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu pro stavby „Chodník podél trati od ul. 6. srpna na ul. Těrlickou
v Horní Suché (I.etapa od ul. 6.srpna po ul. Chalupnickou)“ a „Oprava
příjezdové komunikace k RD p.č. 634,k.ú. Horní Suchá“:
Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a společností
Tadeáš Koch – Farma Stonava na provedení stavebně montážních prací
pro veřejnou zakázku „Chodník podél trati od ul. 6. srpna na ul. Těrlickou
v Horní Suché (I. etapa od ul. 6. srpna po ul. Chalupnickou)“ a „Oprava
příjezdové komunikace k RD p. č. 634, k.ú. Horní Suchá“. Cena stavebně
montážních prací je 1 127 682,89 Kč bez DPH 1 364 496,30 Kč vč. DPH
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí doručenou nabídku
k zveřejněnému záměru výpůjčky ze dne 1. 8. 2017 na objekt č. p. 329
o celkové výměře 75,40 m2 na ulici Centrum v Horní Suché, postavený
na pozemku parc. č. 267 o celkové výměře 99 m2 v k. ú. Horní Suchá.
Schválila smlouvu o výpůjčce objektu a pozemku, dle zveřejněného
záměru výpůjčky objektu č.p. 329 o celkové výměře 75,40 m2 na ulici
Centrum v Horní Suché, postaveného na pozemku parc. č. 267 o celkové
výměře 99 m2 v k. ú. Horní Suchá se Spolkem Tulipán, se sídlem Frýdek
– Místek. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena od 1. 10. 2017 na dobu
určitou do 30. 11. 2018. Poznámka kronikářky: Spolek Tulipán zajišťuje
aktivity pro děti a stará se o sociální oblast dospělých.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 8. 9. 2017 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 „Nátěr fasády na budově
smuteční síně na hřbitově v Horní Suché“.
Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá, a společností
Služba Karviná, výrobní družstvo, Karviná Nové Město na provedení
stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku „Nátěr fasády
na budově smuteční síně v Horní Suché“. Cena stavebně montážních
prací je 189 678,60 Kč bez DPH, 229 511,11 Kč vč. DPH.
-Rada obce Horní Suchá projednala možnost realizace „Dne věží
a rozhleden“ na skipové věži F4 v PZF.
45

-Výstupy budou umožněny ve dnech 7. 10. a 28. 10. 2017 od 9:00
do 18:00 (poslední vstup v 17:00).
-Vstupné 30,- Kč/os, děti do 15 let zdarma
-Výjezd výtahem za poplatek 20,-Kč
-Vstup po schodišti vždy v celou hodinu, výjezd výtahem co 30 minut.
Kapacita výtahu 5 osob.
-Organizovaná skupina min. 10 os. v období 28. 9. do 28. 10. mimo výše
uvedené dny po předchozí domluvě se správcem PZF. Vstupné 20,- / os.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 21. 9. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí vyjádření společnosti
Innova Plast, s.r.o., Horní Suchá ze dne 13. 9. 2017 o tom, že má vážný
zájem pronajmout si od obce Horní Suchá skladovou halu, která bude
postavena na pozemku parc. č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá.
Rozhodla o vyhlášení záměru budoucího pronájmu přístavby skladové
haly na pozemku parc.č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně
František dle grafické přílohy č. 1, za těchto podmínek:
-	 minimální cena nájmu je stanovena na 1.200,- Kč/m2/rok + DPH
- zájemce předloží písemné nabídky s uvedením nabízené ceny,
na sekretariát Obecního úřadu v Horní Suché v termínu ode dne vyvěšení
tohoto záměru do dne projednání nabídek Radou obce Horní Suchá.
Rada obce Horní Suchá projevila úmysl pronajmout nemovitost
konkrétnímu zájemci. Toto nevylučuje podávání nabídek i jinými osobami.
Obec Horní Suchá si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez
udání důvodů.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Ing. Arch. Petra
Kopeckého, Bravantice o vyjádření souhlasu s umístěním a stavbou „Hala –
výroba suchého ledu“ na části pozemku parc.č. 1055/159 k.ú.Horní Suchá.
Souhlasí s umístěním a stavbou „Hala – výroba suchého ledu“ na části
pozemku parc. č.1055/159 k.ú.Horní Suchá dle projektové dokumentace.
Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a právu provést stavbu „Hala – výroba suchého ledu“ včetně
areálových rozvodů vody, dešťové, splaškové kanalizace a domovní
části přípojky elektro NN, vsaku, oplocení, zpevněných ploch a dvou
zásobníků kapalného kysličníku uhličitého na pozemku parc. č. 1055/159
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v Průmyslové zóně František mezi budoucí osobou povinnou obcí Horní
Suchá, a budoucí osobou oprávněnou TANAVO spol. s.r.o., Ostrava.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Kroužku krojovaných
horníků Dolu František, Horní Suchá, o finanční dar ve výši 9.000,- Kč
na dopravu do města Sokolov.
Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce.
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh na udělení čestného
občanství obce Horní Suchá genmjr. v. v. Pavlu Kocfeldovi, nar. 29. 6. 1917,
in memoriam, který dne 19. 9. podala Mgr. Soňa Mikulová, Československá
obec legionářská, Horní Suchá.
Doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá schválit udělení čestného
občanství obce Horní Suchá genmjr. v. v. Pavlu Kocfeldovi, nar. 29. 6. 1917,
in memoriam.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 10.000,-Kč panu Patriku Uhlíři, Horní Suchá.
Poznámka kronikářky: Panu Uhlíři vyhořel finský domek.
-	 Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby točny autobusů
a autobusové zastávky na ul. 6. srpna u mostku přes Podolkovický potok
do Seznamu investičních akcí a velkých oprav obce.
-Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby točny autobusů
a autobusové zastávky na ul. 6. srpna u mostku přes Podolkovický potok
do Seznamu investičních akcí a velkých oprav obce.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 5. 10. 2017 byly projednány
zejména tato body:
-Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku Ing. Miroslava
Knápka, Ostrava – Výškovice, pro zpracování projektové dokumentace
na akci „Rekonstrukce komunikace mezi ul. Průmyslová a Důlní v PZ
František, k. ú. Horní Suchá“. Cena činí 35 000,- Kč bez DPH.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Klubu Stonožka o poskytnutí
finančního daru na dostavbu rehabilitačního centra v Dívčím Hradě u Osoblahy.
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Vzhledem k tomu, že v tomto roce již byl poskytnut dar ve výši 3.000,-Kč,
neschválila poskytnutí dalšího finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit odkup
pozemku parc. č. 1048/2 v k. ú. Horní Suchá od společnosti Asental
Land, Ostrava do majetku obce za cenu ve výši 98.250,- Kč.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši 356.000,-Kč na projekt „Zvony pro
kostel sv. Josefa“ Římskokatolické farnosti Horní Suchá, Školní 450/2,
735 35 Horní Suchá.
Ukládá zařadit částku ve výši 356.000,-Kč do návrhu změny rozpočtu č.
5/2017 z položky 6171/6121na položku 3330/5223 neinvestiční dotace.
Doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestiční dotace
Římskokatolické farnosti Horní Suchá, ve výši 356.000,-Kč na projekt
„Zvony pro kostel sv. Josefa“, konkrétně na elektrický pohon pro zvony
a technické vybavení zvonů.
Doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 356.000,-Kč na projekt „Zvony pro kostel sv. Josefa“
mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá, a příjemcem Římskokatolickou
farností Horní Suchá,
Předložený návrh smlouvy nutno doplnit o závazek příjemce dotace
předat bezúplatně stávající zvony poskytovateli dotace.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR ZO Horní Suchá o finanční výpomoc
na nájem při konání schůzí svazu.
Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-Kč z rozpočtu obce
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídku na zpracování
žádosti o dotaci na zřízení zahrady v přírodním stylu při ZŠ a MŠ Horní
Suchá předloženou společností Na míru, spol. s r. o., Metylovice, za cenu
32.000,- Kč bez DPH.
Schválila Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k podání
žádosti a realizaci následné administrace k projektu „Přírodní zahrada
při ZŠ a MŠ Horní Suchá“ mezi objednatelem obcí Horní Suchá
a zhotovitelem Na míru, spol. s. r. o., Metylovice.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 2. 11. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace pro Sportovní klub
vzpírání Oty Zaremby, z. s., Horní Suchá ve výši 20.000,-Kč na projekt
„Provozní zabezpečení oddílu ve 2. pololetí 2017“, a to na náklady
na energie, odměny trenérů, pronájem tranzitu na dopravu na soutěže.
Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč na projekt
„Provozní zabezpečení oddílu ve 2. pololetí 2017“ mezi poskytovatelem
obcí Horní Suchá a příjemcem, Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby, z.
s., Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1.000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatá plaketa) Dagmar
Wróblové a ve výši 4.000,-Kč za 120 bezpříspěvkových odběrů krve
(Zlatý kříž II. třídy) Romanu Cholevíkovi, Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí výsledky akce „Měsíc věží
a rozhleden“. Příjem do pokladny za období 7. 10. - 20. 10/2017 byl
10 780,- Kč a za období 21.10.-28.10 /2017 byl 8 810,- Kč. Akci zajistili 4
zaměstnanci střediska PZF, kteří za odpracované hodiny budou čerpat
náhradní volno. V průběhu listopadu připraví správa PZF zprávu
o nákladech na akci.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Florbalového klubu
Horní Suchá, z .s. o poskytnutí dotace pro rok 2018.
Rozhodla o zařazení této částky do návrhu rozpočtu na rok 2018.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 16. 11. 2017 byl projednán mimo
jiné tento bod:
-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.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 30. 11. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce podle § 27 zákona č. 134/2016
o veřejných zakázkách, která je zadávaná postupem mimo zákon
pro stavbu „Oprava komunikace ul. Průjezdní v Horní Suché“
a „Komunikace ul. Průjezdní v Horní Suché větev „A“, na poz. parc.č.
2750/1“ .Rozpočtová cena celkem je 3 939 120,31 Kč bez DPH
RO schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí Horní Suchá
a společnosti JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o. Ostrava Zábřeh na provedení
stavebně montážních prací pro veřejnou zakázku stavbu „Oprava
komunikace ul. Průjezdní v Horní Suché“ a „Komunikace ul. Průjezdní
v Horní Suché větev „A“, na poz. parc.č. 2750/1“. Cena stavebně
montážních prací je 3 749 106,-Kč bez DPH, 4 536 418,26 Kč vč. DPH
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku méně
prací společnosti Geoengineering spol. s.r.o., Ostrava, pro zpracování
projektové dokumentace „Studie proveditelnosti výstavby suchých poldrů
v Horní Suché“. Cena méně prací 24 000,00 Kč bez DPH tj. 29 040,00 Kč
vč. DPH. Jedná se o tyto projekční práce:
Méně práce: nebude proveden výkaz výměr za cenu / 4 800,00 x 5ks
poldrů / 24 000,00 Kč bez DPH
Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2016 uzavřené
mezí obcí Horní Suchá, a společností Geoengineering spol. s.r.o.
Ostrava, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Studie
proveditelnosti výstavby suchých poldrů v Horní Suché“. Smluvní
strany se dohodly, že na základě vyjádření OŽP MM Havířov, Lesy ČR
s. p., Povodí Odry s.p., k projektové dokumentaci výše uvedené stavby
v stupni studie proveditelnosti, z kterých vyplývá, že záměr vybudování
suchých poldrů v zadaném rozsahu je neproveditelný a na základě
požadovaných technických řešení vyplývajících z jednotlivých projednání
by byl pro objednatele značně finančně náročný, nebudou pokračovat
v dopracování studie proveditelnosti. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo
se mění cena díla o cenu méně prací. Cena méně prací je 24 000,00 Kč
bez DPH tj. 29 040,00 Kč vč. DPH. Cena díla celkem je 215 800,00 Kč, bez
DPH tj. 261 118,00Kč vč. DPH.

Poznámka kronikářky: Poldr – zachycení vody v krajině.
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- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí celorepublikovou akci
"Ježíškova vnoučata" a zapojení SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s., Karviná –
Nové Město, do této akce.
Schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá
ve výši 3000,- Kč SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.p.s., Karviná – Nové Město,
na nákup vánočních ozdob.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 5. 12. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce stanovit odměny
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto:
Odměna za výkon funkce činí:
• člen rady obce 6 758,- Kč
• předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 3 379,- Kč
• člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 2 816,- Kč
• člen zastupitelstva 1 690,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce se stanovuje odměna jako souhrn odměn, do které jsou zahrnuty
vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou
zastupitelstvem obce.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informace o průběhu plnění
díla na zhotovení projektové dokumentace stavby „Okružní křižovatky
silnic II/474 a II/475 v Horní Suché“ a činí nesporným, že:
-	 Dne 19. 10. 2009 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi obcí Horní Suchá
a společností LINEPLAN s.r.o., Ostrava – Mariánské hory, na zhotovení
projektové dokumentace stavby „Okružní křižovatky silnic II/474
a II/475 v Horní Suché“ za cenu 749 000,00Kč bez DPH, tj. 891 310,00Kč
vč. DPH.
 Dne 14.6.2010 byl podepsán dodatek č. 1 k SOD. Dodatkem se měla
projektová dokumentace rozdělit na I. a II. etapu pro možnost realizace
a financování po částech. Tímto požadavkem se změnila doba plnění.
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Podání žádostí o ÚŘ do 19. 7. 2010, nabytí právní moci ÚR do 1. 11.
2010, podání žádosti o SP do 10.11.2011 a nabytí právní moci SP
do 28.2.2011.
 Ing. Radim Čech vystavil fakturu za dokumentaci pro územní
řízení s datem splatnosti 29. 12. 2010 na 168 000,00 Kč (70% z ceny
dílčí částí). Uhrazena byla 27. 12. 2010 v plné výši. Zbylou částku
60 000,00 Kč (30% z ceny z dílčí částí) za projektovou dokumentaci pro
územní řízení uplatnila na smluvní pokutu za prodlevu s předáním
projektové dokumentace pro stavební povolení.
 Dne 28. 9. 2011 byla uzavřena smlouva číslo Z_S24_12_8120026919
o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí Horní Suchá,
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
 Expedice čistopisu DÚR a podání žádostí na stavební úřad v Horní
Suché dne 8. 12. 2010, nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy
o umístění stavby 31. 1. 2011.
 Dne 13. 1. 2012 byl podepsán dodatek č. 2 k S O D. Dodatkem se
změnila doba plnění. Podání žádosti o SP do 26. 6. 2011, nabytí právní
moci SP do 9. 7. 2012.
 V radě 2. 2. 2012 usnesením číslo 41 rozhodla rada obce o přeložce
NN ve variantě podzemního kabelového vedení.
 Dne 30. 5. 2012 byla podepsaná dohoda o odstoupení
od budoucí smlouvy realizace přeložky číslo Z_S24_12_8120026919
s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s.
 Dne 15.8.2012 byl podepsán dodatek č. 3 k SOD. Předmětem
dodatku bylo přepracování přeložky nadzemního vedení NN
a přeložky nadzemního vedení sdělovacích kabelů ze vzdušného
vedení na podzemní kabelové vedení. Termín pro novou žádost o ÚŘ
do 17. 12. 2012, nabytí právní moci do 17. 12. 2012. podání žádostí
o SP do 19. 11. 2012, nabytí právní moci do 31. 12. 2012. Z důvodu
předělání kabelového vedení se zvýšila cena díla na 819 000,00 Kč bez
DPH, tj. 974 610,00Kč vč. DPH.
 Expedice čistopisu DÚR na prodloužení platnosti veřejnoprávní
smlouvy a podání žádostí na stavební úřad v Horní Suché dne 31. 1.
2013, nabytí účinnosti 28. 4. 2014. Veřejnoprávní smlouva o umístění
stavby se vrátila úřadu se všemi souhlasy stran 4/2014 (poslední podpis
ČEZ Distribuce, a.s.). Veřejnoprávní smlouva se prodlužovala na 5
let ode dne účinnosti. Nyní mohly začít projektové práce pro vydání
stavebního povolení.
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 Dne 6. 3. 2015 byla uzavřená nová smlouva číslo Z_
S24_12_8120044338 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Horní Suchá,
Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, zastoupenou Ing. Janem
Lipnerem, starostou obce a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4.
 Expedice čistopisu PDSP a podání žádosti na Magistrát v Havířově
25. 8. 2015, nabytí právní moci stavebního povolení 27. 2. 2016.
 Pro případ prodlení s předáním díla byla sjednaná smluvní pokuta
ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
 Dle uvedených termínů ve smlouvách pro územní a stavební řízení,
které nebyly reálné pro plnění díla (vznik prodlení s odevzdáním)
a dále na základě projednání s advokátkou obce Horní Suché
JUDr. Renatou Kadlubcovou byla smluvní pokuta vyčíslena takto:
• Dle dodatku č. 2 se měly zahájit projektové práce na DSP dne 2.
1. 2012 a podat žádost o SP na příslušný úřad 14. 5. 2012. Dle
dodatku č. 3 se posunul termín podání žádostí o SP na příslušný
úřad na 19. 11. 2012. Dle dodatků k SOD bylo na zpracování
projektové dokumentace pro SP 322 dnů (= 19.11.2012 - 2.1.2012).
• 28. 4. 2014 byl vydán dodatek k veřejnoprávní smlouvě o umístění
stavby. Od tohoto data se mohlo začít pracovat na SP. Dle dodatků
k SOD bylo na zpracování projektové dokumentace celkem 322
dnů, datum odevzdání projektové dokumentace mělo být 16. 3.
2015.
• Na základě skutečností (předávací protokol, uvedeno ve stavebním
povolení) byla podaná žádost o SP na příslušný stavební úřad 15.
8. 2015. Prodleva činí 152 dnů (= 15. 8. 2015 – 16. 3. 2015).
• Smluvní pokuta dle SDD činí 152 000 Kč.
-Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet
obce Horní Suchá na rok 2018 v tomto členění:
Příjmy:
123 018 000,- Kč
Výdaje:
211 120 000,- Kč
Saldo:-
87 395 000,- Kč
Zapojení přebytku hosp. min. let
87 395 000,- Kč
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 14. 12. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
- Rada obce Horní Suchá bere na vědomí informaci referentky na úseku
matriky a evidence obyvatel o uzavřených manželstvích v roce 2016
a 2017, kdy dochází k nárůstu svateb v obci, které se konají zejména
v období duben – říjen a její žádost o zvážení možnosti stanovit zahájení
stavby „Rekonstrukce objektu čp. 227“ na podzim roku 2018
RO předkládá ZO stanovení termínu rekonstrukce objektu č.p. 227, kde
se nachází obřadní síň obce v rámci stanovení priorit investičních akcí
v roce 2018.

-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informace o průběhu plnění
díla na zhotovení projektové dokumentace stavby „Studie proveditelnosti
výstavby suchých poldrů v Horní Suché“:
-Dne 13. 9. 2016 byla uzavřena s Geoengineering spol. s r. o., Ostrava
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Studie
proveditelnosti výstavby suchých poldrů v Horní Suché“.
 Termín projednání a odevzdání projektové dokumentace pro
provedení stavby byl sjednán Dodatkem č. 2 k SOD do 30.6.2017.
 Projektová dokumentace byla předaná ke dni 22. 9. 2017.
 Pro případ prodlení s předáním díla byla sjednaná smluvní pokuta
ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení.
 S ohledem na sjednaný termín plnění díla se zhotovitel dostal
do prodlení s plněním díla v délce 84 dnů / 1. 7. 2017 – do 22.9.2017/.
 Cena díla byla dohodnuta Dodatkem č.1 k SOD na částku
239 800,00,-Kč bez DPH tj. 290 158,00,-Kč vč. DPH, z toho
byla proplacená částka dle dodatku č. 1 za poplatky a nákup
hydrogeologických dat z ČHMÚ ve výši 71 800,00 Kč bez DPH, tj.
86 878,00 Kč vč. DPH.
 Dodatkem č. 3 ze dne 30.11.2017 ke smlouvě o dílo se smluvní
strany dohodly, že na základě vyjádření OŽP MM Havířov, Lesy
ČR s.p., Povodí Odry s.p., k projektové dokumentaci výše uvedené
stavby v stupni studie proveditelnosti, z kterých vyplývá, že záměr
vybudování suchých poldrů v zadaném rozsahu je neproveditelný
a na základě požadovaných technických řešení vyplývajících
z jednotlivých projednání by byl pro objednatele značně finančně
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náročný, nebudou pokračovat v dopracování studie proveditelnosti.
Nebude se provádět část díla /irelevantní/ - výkaz výměr / 4 800,- Kč
x 5 ks poldrů = 24 000,00 Kč / Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se
změnila cena díla o cenu méně prací.
 Cena méně prací je 24 000,00 Kč bez DPH tj. 29 040,00 Kč vč. DPH.
Cena díla celkem je 215 800,00 Kč, bez DPH tj. 261 118,00Kč vč. DPH –
 Smluvní pokuta za prodlení s plněním díla činí 90 636,- Kč /84x
0,5% z ceny díla bez DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost Místní skupiny Polského
kulturně-osvětového svazu v Horní Suché o zařazení do rozpočtu obce
na rok 2018 částku ve výši 530.000,-Kč na návratnou finanční výpomoc,
na realizaci přeshraničního projektu s názvem „Živá kultura a tradice
II – vzdělávací setkání s folklórem“, který má být realizován v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko (Euroregion Těšínské
Slezsko).
Konstatovala, že v návrhu rozpočtu obce na rok 2018 je na návratnou
finanční výpomoc pro Místní skupinu Polského kulturně-osvětového
svazu v Horní Suché vyčleněna částka ve výši 530.000,-Kč a doporučuje
ZO při schvalování rozpočtu v něm tuto částku ponechat.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Smlouvu
o spolupráci v oblasti kultury, cestovního ruchu, ekonomiky, školství
a vědy, zdravotnictví, ochrany životního prostředí mezi obcí Horní
Suchá, a obcí Biecz, Polsko.
Doporučila ZO zrušit usnesení č. 10 ze dne 31. 8. 2017
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 29. 12. 2017 byl mimo jiné
projednán tento bod:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost společnosti HE3DA
Technologies, s.r.o., Praha – Letňany, ze dne 14. 12. 2017 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pronajatého pozemku parc.
č. 1055/1 v k. ú. Horní Suchá v PZF, kde se bude provádět výstavba
„Montážní hala s administrativní částí“.
Doporučuje zastupitelstvu obce vyhlásit záměr budoucího prodeje části
pozemku parc.č. 1055/1, který bude v budoucnu zastavěn objektem
stavby „Montážní hala s administrativní částí“.
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Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá
-	 Na posledním zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2016 byl schválen
rozpočet obce Horní Suchá na rok 2017 ve výši 150,7 mil. Kč na straně
výdajů a 114,5 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.
Na zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 16. 2. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-	 Byl schválen odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích pod
komunikacemi Statková a Na Pasekách v části obce Paseky od sedmi
dalších spoluvlastníků. Od jednoho spoluvlastníka bude pak vykoupena
část pozemku pod ulicí Volontérská. Obec tímto pomalu dokončuje
majetkové vypořádání pozemků pod svými místními komunikacemi.
-	 Dalším odkupem, tentokrát od společnosti Asental (vlastník pozemku
po OKD), je pozemek v lokalitě „starých finských domků“ na ulici
U Vlečky. Důvodem je zájem obce vybudovat i v této léta zanedbávané
části obce dětské hřiště.
-	 První dvě zasedání zastupitelstva obce v kalendářním roce se vždy
vedou v duchu přidělování obecních dotací. Tradičně jsou dotovány
organizace, které se starají o seniory a v únoru jsou zasílány finanční
prostředky Slezské humanitě v Karviné a Senior domu Pohoda Český
Těšín v celkové výši 150 000,- Kč. Jsou podporovány sportovní oddíly
v obci. Sportovnímu klubu vzpírání Oty Zaremby byla přidělena částka
150 000,- Kč. Spolku Tulipán, který pomáhá a radí lidem v problémech,
přispěla obec částkou 92 000,- Kč. Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje na provoz stanice v Havířově bylo zasláno
50 000,- Kč. Částkou 6 523 000,- přispěla obec Moravskoslezskému kraji
na stavbu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474 Horní Suchá“.
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Na zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 27. 4. 2017 byly projednány
zejména tyto body:
-	  Byla projednána problematika potřebnosti výstavby dalších bytů pro
seniory v obci Horní Suchá, zejména v lokalitě Chrost. Výsledkem bylo
zařazení stavby „Technická infrastruktura v lokalitě Chrost“ do Seznamu
investičních akcí obce.
-	 Na tomto zasedání byly schváleny další dotace. Největším příjemcem
individuální dotace je místní TJ Depos Horní Suchá, kde částka přesahuje
milion korun. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že firma Depos Horní
Suchá, a. s. přestala tuto TJ sponzorovat, tudíž např. sedm fotbalových
družstev v různých věkových kategoriích zřejmě hrálo své mistrovské
soutěže pod tímto názvem naposledy.
-	 Dalšími příjemci dotací byli Včelařský spolek Moravy a Slezska –
21 000,- Kč a Junák – český skaut – 10 000,- Kč.
- 	Organizacím, které poskytují ústavní péči či terénní služby občanům
Horní Suché, zejména seniorům, poskytuje naše obec nikoliv dotace, ale
dary, nepožaduje tedy žádné detailní vyúčtování.
-	 V závěru zasedání byli zvoleni přísedícími Okresního soudu v Karviné
pro další volební období (2017 – 2021) čtyři dosavadní a jeden nový
kandidát na tuto funkci.
Na zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 22. 6. 2017 byly
projednány zejména tyto body:
-	 Zastupitelé se seznámili s okolnostmi kolem zrušení přechodu pro chodce
na ulici Stonavské proti oddělení Policie ČR (nesouhlas Dopravního
inspektorátu Policie ČR a Magistrátu města Havířova) v rámci stavby
průtahu silnice II/475 obcí Horní Suchá. Vyjádřili s tímto zrušením
nesouhlas a pověřili starostu obce jednáním o jeho obnovení, případně
zřízení nového přechodu pro chodce v blízkosti přechodu bývalého.
-	 Byl schválen závěrečný účet obce Horní Suchá za rok 2016 a vyjádřen
souhlas s jejím hospodařením v tomto roce. Byla schválena také účetní
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závěrka za rok 2016, to vše na základě provedeného auditu, tzn. Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Horní Suchá za rok 2016.
Tento audit prováděný nezávislou auditorskou společností neshledal
v hospodaření obce a jejím účetnictví žádné závady.
-	 Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou úpravu č. 3, kterou se navyšuje
objem rozpočtu o cca 400 000,- Kč. Důvodem bylo navýšení výdajů
zejména na některé stavební akce – pokračování výstavby kanalizace
v lokalitě Paseky, kde zasedání obce reagovalo na žádosti občanů, oprava
kanalizace v MŠ na ulici Stavební (odstranění příčiny častých havárií)
a posílení financování první etapy rozšíření hřbitova, kterou je výstavba
parkoviště na ulici Chalupnická. V součtu jde o náklady ve výši cca 2 mil.
Kč, které jsou na stavbě okružních křižovatek v centru obce, kde se povedlo
vysoutěžit podstatně nižší cenu, než jaký byl původní rozpočet stavby.
-	 Byla schválena poslední dotace z objemu prostředků, které obec
každoročně poskytuje svým sportovním klubům. Tentokrát to byla částka
600 000,- Kč pro Florbalový klub Horní Suchá.
-	 Zasedání obce řešilo i odkupy pozemků od jejich vlastníků, tentokrát
pod ulicí Zelená, Drážní a Na Koutech.
Na zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá dne 26. 10. 2017 byly
projednány zejména tyto body:
-	 Byla schválena změna rozpočtu č. 5/2017. Jejím hlavním důvodem bylo
navýšení výdajové položky „Dotace na projekt Zvony pro kostel sv. Josefa“
za účelem možnosti poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti
Horní Suchá na zakoupení nových zvonů pro místní kostel sv. Josefa. V dalším
bodě zasedání bylo poskytnutí této dotace schváleno, a to ve výši 365 000 Kč.
-	 Poprvé v novodobé historii obce udělilo zasedání obce čestné občanství.
Tím oceněným (in memoriam) byl genmjr. v. v. Pavel Kocfelda, místní
rodák, letec bojující ve druhé světové válce.
-	 Zasedání obce schválilo další prodej pozemku v Průmyslové zóně
František, již tradičně to byla plocha zastavěná stavbou průmyslové haly.
Do pokladny obce tímto přibylo 743 000 Kč.
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-	 Další projednávaný bod se týkal poplatku za nakládání s komunálním
odpadem. Přesto, že jeho výše je jednou z nejnižších v našem státě, byla
schválena upravená Obecně závazná vyhláška (OZV), která povinnosti
poplatníků dále změkčuje. Obsahuje totiž některá osvobození od této
platby. Plné znění OZV viz Informátor č. 11.
-	 Zajímavým problémem byla žádost OKD, a. s. o převzetí kanalizace
vedoucí od Dolu 9. květen do hlavního sběrače u potoka Sušanka
obcí. Byl proveden částečný kamerový průzkum tohoto vodního díla
a byl konstatován jeho (očekávaný) špatný technický stav. Bylo tedy
rozhodnuto o nepřevzetí této stavby do majetku obce. To s sebou bohužel
ponese další výdaje z rozpočtu obce, kdy obec bude zřejmě muset
přistoupit k vybudování nové splaškové kanalizace i v této části Horní
Suché (ul. Končinovka, Na Stavech, Stonavská – východ).
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Z REFERÁTŮ OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2017

Evidence obyvatel
stav

k 31. 12. 2017

k 31. 12. 2016

Muži

1932

1954

Ženy

1868

1883

Chlapci

410

423

Dívky

350

367

Celkem

4566

4627

Cizinci

80

84

Celkem s cizinci

4646

4711

Demografické údaje
rok 2017

rok 2016

rok 2015

Narození chlapci

17

25

21

Narozené dívky

11

20

14

Úmrtí muži

37

26

22

Úmrtí ženy

22

17

16

Sňatky na území obce

40

34

23

Přihlášeni k trval. pobytu
z toho v rámci obce

189
4

239
102

307

Odhlášeni z trval. pobytu

178

154

167

60

Práce podatelny
Obec Horní Suchá v roce 2017 vypravila prostřednictvím pošty v Horní
Suché 3 614 kusů zásilek v celkové ceně 125 424,- Kč. V loňském roce to
bylo 3949 ks za cenu 121 073,- Kč. Pro srovnání dále uvádíme údaje z roku
2016 v závorkách. Do datových schránek jsme odeslali 2 034 zpráv (1895).
Doručeno nám bylo 1 421 datových zpráv (1 269).

Veřejně prospěšné práce za rok 2017
Obec Horní Suchá zaměstnala v roce 2017 celkem 20 zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce (údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací). Mzdové náklady obce za rok 2017,
tj. hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění
a náhrady po dobu nemoci, činily celkem 1 234 001,- Kč, příspěvek Úřadu práce za rok 2017 pak činil 1 053 189,- Kč. Rozdíl 180 812,- Kč hradila
obec ze svých rozpočtových prostředků. Příspěvky Úřadu práce byly v roce
2017 spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Tabulka porovnávající rozborované údaje od r. 2015
Rok

Počet
zaměst.

Mzdové
náklady
obce

Příspěvek
ÚP

Doplatek
obce

Příspěvek
ÚP na
1 zaměstnance

2017

20

1 234 001,- Kč

1 053 189,- Kč

180 812,- Kč

14 – 15.0 tis. Kč

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

Veřejná služba za rok 2017
Od srpna 2017 byla obcí Horní Suchá ve spolupráci s Úřadem práce
znovu zavedena možnost pro občany v hmotné nouzi vykonávat měsíčně
tzv. veřejnou službu. Veřejná služba je práce ve prospěch obce, zejména
úklid zeleně a prostranství. Veřejná služba není založena na pracovním
vztahu a za práci ve veřejné službě neposkytuje obec mzdu ani plat. Obec
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má pro tyto práce vyčleněno 10 pozic. V srpnu byly obsazeny všechny,
v září a říjnu pouze 8 míst a v listopadu a prosinci 6 míst. Celkem občané v rámci veřejné služby odpracovali od srpna do prosince 1 146 hodin
ve prospěch obce.

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 zasedala 16 krát a projednávala 101 osobu,
která byla podezřelá ze spáchání různých přestupků. Oproti roku 2016
se jedná o 40% nárůst. Nejčastěji páchanými přestupky byly ty proti občanskému soužití,následovaly přestupky proti majetku a proti veřejnému
pořádku. Přestupky proti občanskému soužití jsou páchány jak mezi rodinnými příslušníky, tak i mezi cizími osobami, ato v naprosté většině
případů pod vlivem alkoholu.
U přestupků proti majetku převládá jednání pachatele spočívající v rozbití či poškození věcí při fyzických konfliktech. Zcela se vytratily krádeže
kovových věcí, jako jsou např. ploty u rodinných domů, zakopaná vedení,
kanálová víka a podobně, určitě se tak dlouhodobě projevuje vliv změněné legislativy (výkup kovů za hotové…), uzavření většiny výkupen v okolí
a nízké ceny kovového šrotu.

Agenda povolování kácení dřevin mimo les
Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy
v uplynulém roce byla řešena 21 žádost o povolení kácení dřevin. Správní orgán dvěma žádostem nevyhověl a kácení dřevin nepovolil. V 18 případech pak uložil povinnost provést náhradní výsadbu jako kompenzaci
za pokácené stromy. Potencionálním žadatelům o vydání povolení ke kácení stromůbylo připomenuto, že nejvhodnější doba k podání žádosti je léto,
kdy je možné nejlépe vyhodnotit stav stromů a v případě vydání povolení
nemá žadatel nijak zkrácenou dobu k samotné realizaci kácení, které se
zpravidla provádí v době vegetačního klidu, to je od listopadu do března.
Případní vlastníci pozemků, na kterých se nacházejí vodní toky a plochy,
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byli upozorněni na to, že pokud zamýšlejí provést kácení stromů na jejich
březích, nemusejí žádat zdejší obecní úřad o vydání povolení ke kácení,
ale mohou provést tzv. údržbu břehových porostů, kterou však musí s nejméně 15 denním předstihem oznámit Magistrátu města Havířova.

Oblast zemědělství a ochrany zvířat
Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné
umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do útulků bylo v roce 2017 umístěno 30 psů a 3 kočky. Náklady na jejich odchyt a následnou péči dosáhly
částky kolem 230.000 korun. Je potěšitelné, že tyto náklady se obci daří
snižovat. V roce 2016 činily 371.000,- Kč a v roce 2015 dokonce 404.000,Kč. Do této částky jsou rovněž zahrnuty náklady na hromadné očkování
psů, které jako jedna z mála obcí provádíme pro evidované psy zdarma.

Investiční akce
Obec Horní Suchá v roce 2017 realizovala a ukončila stavby v celkové
hodnotě přesahující 31 miliónů korun.
Z nejvýznamnějších staveb přesahující částku 300 tisíc korun uvádíme:
Další etapy splaškové kanalizace:
 	Kanalizace ul. Hluboká – ul. Kuncovka
Stavba byla zahájena v prosinci 2016 a ukončena v březnu 2017.
Stavební práce prováděla stavební společnost KARO inženýrské sítě
s.r.o. se sídlem v Ostravě za 3 260 000 Kč.
 Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Horní Suchá – III.
etapa – S0 12 Lokalita č. 12 ul. Brigádnická
Stavba byla zahájena v listopadu 2016 a ukončena ke dni 31. 7. 2017.
Stavební práce prováděla stavební společnost JUBAR PLUS CZ s.r.o.
se sídlem v Ostravě za cenu 2 750 000 Kč.
 Oddělení dešťových vod v objektu OÚ Horní Suchá
Stavba byla zahájena v červnu 2017 a ukončena v září 2017. Stavbu
prováděla stavební společnost Jaroslav Dostálek – IRP se sídlem
v Českém Těšíně za cenu 390 000 Kč. Jejím smyslem bylo nejen
ukončení plateb za odvádění dešťových vod společnosti SmVaK, ale
zejména zadržení vody v krajině.
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Dopravní stavby a komunikace pro pěší
 Chodník ul. Stonavská, od ul. K Sušance po Chodník k ul. Pěší
Stavba byla zahájena v měsíci prosinci 2016 a ukončena v březnu 2017.
Stavební práce prováděla stavební společnost Služba Karviná, výrobní
družstvo se sídlem v Karviné celkem za cenu 450 000 Kč.
 Oprava chodníku na ul. Polské
Stavba byla zahájená v březnu 2017 a ukončena v dubnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost JUBAR PLUS CZ, s.r.o. se sídlem
v Ostravě za cenu 800 000 Kč.
 Chodníky a komunikace na hřbitově – I. etapa – parkoviště
Stavba byla zahájena v květnu 2017 a ukončena v srpnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo
se sídlem v Karviné za cenu 650 000 Kč. Touto stavbou vzniklo dalších 9
parkovacích míst pro návštěvníky hřbitova.
 Oprava MK ul. Školní
Stavba byla zahájena v říjnu 2016 a ukončena v květnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost STRABAG a.s. se sídlem v Ostravě
za cenu 1 000 000 Kč.
 Cyklistická stezka v úseku ul. Centrum – areál TJ ul. Dělnická, k. ú.
Horní Suchá
Stavba byla zahájena v srpnu 2016. Stavební práce provádí stavební
společnost JANKOSTAV s, r, o. se sídlem v Ostravě za cenu 4 750 000 Kč.
Vzhledem ke komplikacím, které bránily plynulému provádění stavebních
prací, se termín ukončení stavebních prací prodlouží do dubna 2018.
 Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475
Zhotovitel, firma Strabag a.s., postupuje dle odsouhlaseného
harmonogramu. Stavba nesilničních stavebních objektů bude ukončena
na jaře roku 2018. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky kanalizace,
sdělovacího vedení, vedení nízkého napětí, přeložka vodovodu, výstavba
autobusových zálivů, nová část dešťové kanalizace, výsadba zeleně
a městský mobiliář. Financování investiční stavby Moravskoslezského
kraje (ve výši 17,6 mil. Kč) probíhá z dotačních prostředků programu
IROP a z rozpočtu Obce Horní Suchá (ve výši 9,5 mil. Kč).
Rekonstrukce objektů
 Sanace stropní konstrukce objektu č. p. 329 na ulici Centrum
Stavba byla zahájena v červnu 2017 a ukončena v srpnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost REMAX-stav s.r.o. se sídlem v Horní
Suché za cenu 370 000 Kč.
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 Stavební úpravy komerčního objektu č. p. 20 pro vzdělávání dětí
předškolního věku
Stavba byla zahájena v únoru 2017 a ukončena v září 2017. Stavební
práce prováděla stavební firma HORNOSUŠSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. se
sídlem v Horní Suché za cenu 3 000 000 Kč. Tímto v objektu vzniklo
působiště již druhé dětské skupiny, tentokrát pro ty opravdu nejmenší
děti od 1. roku.
 Výměna části ležaté kanalizace v objektu MŠ č. p. 1226
Stavba byla zahájena v červenci 2017 a ukončena v srpnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo
se sídlem v Karviné za cenu 680 000 Kč.
 Stavební úpravy vstupu na plochu střechy skipové věže F4
Stavba byla zahájena v lednu 2017 a ukončena v květnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost Speciální technologie, s.r.o. se sídlem
v Ostravě za cenu 650 000 Kč.
Vodovodní řady
 Prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní – propojení ul. Těrlická s ul.
Souběžnou
Stavba byla zahájena v listopadu 2016 a ukončena v červenci 2017.
Stavební práce prováděla stavební společnost JUBAR PLUS CZ, s.r.o. se
sídlem v Ostravě za cenu 770 000 Kč. Stavba byla vynucená plánovanou
celkovou rekonstrukcí ul. Průjezdní po výstavbě splaškové kanalizace.
 Vodovod na ul. Zelené
Stavba byla zahájena v červnu 2017 a ukončena říjnu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost JUBAR PLUS CZ, s.r.o. se sídlem
v Ostravě za cenu 1 050 000 Kč.
 Vodovod na ul. Čtvercové
Stavba byla zahájena v září 2017 a ukončena v listopadu 2017. Stavební
práce prováděla stavební společnost Miroslav Raška – Vodovody
a kanalizace s.r.o. se sídlem v Ostravě za cenu 1 000 000 Kč.
Výše uvedené stavby vodovodů nahradily soukromé sdružené vodovodní
přípojky a byly předány k provozování společnosti SmVaK. Tímto
desítkám majitelů napojených nemovitosti skončily starosti s možnými
opravami a provozem přívodů pitné vody.

65

INFORMACE O ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2017
Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2017 povoleno k realizaci z těch
významnějších staveb stavba komunikace na ulici Lesní, komunikace na ulici Hluboká, parkoviště na ulici Školní, parkoviště u objektu č. p. 20 na ulici
Hornosušská, zastávka pro linkovou dopravu na ulici Hornosušská, stavební úpravy stávající komunikace na ulici Čtvercová včetně veřejného osvětlení, nasvětlení míst pro přecházení u autobusových zastávek na silnici II/475
křižovatka Dělnická a Hořanská, změna stavby budovy č. p. 227 „Červená
škola“, změna stavby občanského vybavení č. p. 410 „Vila“ na bytový dům,
terénní úpravy pozemku pro zřízení fotbalového hřiště s umělým trávníkem v areálu TJ Depos Horní Suchá, z.s., stavba skladu v Průmyslové zóně
František (dále jen „PZF“), stavební úpravy vstupu na plochu střechy skipové věže F4 v PZF, změna stavby skladovací haly v areálu firmy Garsys,
s.r.o. v PZF. Dále byla povolena změna stavby bytových domů ve vlastnictví
společnosti RESIDOMO s.r.o. na sídlišti Chrost spočívající v provedení stavebních úprav 10 bytů za účelem vzniku 20 menších bytů.
Stavební úřad dále povolil výstavbu čtyř rodinných domů. V roce 2016
byla rovněž povolena výstavba čtyř rodinných domů. Ze srovnání s roky
2015 a 2014, kdy bylo povoleno devět rodinných domů, vyplývá, že dochází k mírnému poklesu výstavby rodinných domů v obci Horní Suchá.
Povolení užívání staveb (kolaudace)
K užívání byla povolena novostavba provozně skladovacího objektu
v PZF, stavební úpravy vstupu na plochu střechy skipové věže F4 v PZF,
změna stavby skladovací haly v areálu firmy Garsys, s.r.o. v PZF, přeložka
vzdušného vedení NN, stavba sportovní haly na ulici Stonavská, přeložka sdělovacích nadzemních a podzemních kabelů, změna stavby bytových
domů ve vlastnictví společnosti RESIDOMO s.r.o. na sídlišti Chrost spočívající v provedení 22 menších bytů.
Bylo povoleno k užívání pět rodinných domů včetně přidělení čísla popisného a dále bylo povoleno předčasné užívání jednoho rodinného domu
včetně přidělení čísla popisného. Ze srovnání s rokem 2016, kdy bylo povoleno k užívání celkem osm staveb rodinných domů a v roce 2015 dvanáct, vyplývá, že došlo k mírnému poklesu počtu dokončených rodinných
domů v obci Horní Suchá.
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Územně plánovací činnost
Byla pořízení územní studie pod názvem „Lokalita Potoční – Brigádnická, Horní Suchá“. Pro území, na které byla pořízena územní studie – lokalita Chrost – Horní Suchá, obec pořídila návrh technické infrastruktury
v nových obytných ulicích. Dále zajistila zpracování průzkumů a rozborů
pro území vymezené v platném územním plánu Horní Suchá – lokalita
A (Černá cesta), lokalita B (Kurkovec – Firlovka), lokalita C (Stonavská),
ve kterých je podmínkou pro rozhodování v území zpracování územních
studií k pověření změn jeho využití. Průzkumy a rozbory jsou podkladem
pro zpracování zadání a pro řešení územně plánovací dokumentace.
V roce 2017 byl odborem územního rozvoje Magistrátu města Havířova
zpracován „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Suchá“
za období 2014-2018, jehož součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu
změny č. 1 územního plánu Horní Suchá. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a každý mohl u pořizovatele uplatnit písemné připomínky
a obce podměty. Po vyhodnocení podmětů, vyjádření a připomínek, bude
návrh upraven a předložen ke schválení zastupitelstvu obce.
Nemovitý majetek obce Horní Suchá
Hodnota majetku k 31. 12. 2016 byla 1026 mil. Kč. Konečný stav k 31.
12. 2017 je 1055 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 29 mil. Kč. U pozemků jde zejména o následující pohyby majetku:
rok

koupené pozemky

celková výměra

2016
2017

   444.622,1.953.315,-

10.652 m2
2.686 m2

počet
majitelů
30
28

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.
V majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě 27 mil. Kč. V loňském roce obec odkoupila do svého majetku pozem67

ky včetně budovy bývalého nákupního střediska na ul. Těrlická čp. 1257
od společnosti VAPES CE Holding a.s.
Obec prodala pozemky v Průmyslové zóně František za cenu 742.988,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.
Informace o produkci komunálních odpadů
(Vysvětlivky k níže uvedeným tabulkám: směsný KO – odpad z popelnicových nádob, objemný KO – odpad ze sběrného dvora, BRKO – biologicky rozložitelný odpad – odpad
z černých pytlů, hnědých nádob a ze sběrného dvora)

Porovnání produkce komunálních odpadů, svezených od občanů
na území obce a ze sběrného dvora (údaje jsou uvedeny v tunách).

56,76

směsný
KO
820,64

objemný
KO
786,40

501,36

29,30

51,57

822,61

757,14

696,32

37,71

56,00

636,27

695,60

631,65

rok

papír

plast

sklo

2015

44,54

26,38

2016

49,18

2017

54,87

BRKO

Porovnání produkce komunálních odpadů přepočtených na 1 občana
(uvedené údaje jsou uvedeny v kilogramech):

11,99

směsný
KO
173,38

objemný
KO
151,72

105,93

6,21

10,95

174,61

160,71

147,80

8,11

12,05

136,95

149,72

135,90

papír

plast

sklo

2015

9,41

5,57

2016

10,44

2017

11,81

BRKO

Svozová firma, Depos Horní Suchá a.s., ihned po svozu papíru, plastu 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 bioplynové stanici (nové zařízení na zpracování
BRKO) v areálu firmy Depos Horní Suchá a.s. Toto zařízení vyrábí z BRKO
elektrickou energií.
V loňském roce bylo v obci vyprodukováno celkem 2398,4 t komunálního odpadu. Nejedná se jen o odpad vyprodukovaný občany, ale i o odpad
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podobný komunálnímu od podnikatelských subjektů, vzhledem k tomu,
že je na náš systém napojeno cca 90 podnikatelských subjektů včetně škol.
V roce 2017 klesla celková produkce odpadu o 272,5 t oproti roku 2016.
K tomuto výsledku přispěly hlavně dvě opatření:
Změna četnosti svozu směsného komunálního odpadu se záměrem
podpořit tímto krokem třídění odpadů (od května 2017). Již po 8 měsících
od zavedení nového systému svozu bylo vytříděno o 20 t zhodnotitelných
odpadů (papír, plast, sklo, textil, kovy) více než v loňském roce.
Dalším opatřením bylo rozdání kompostérů občanům, kteří projevili
zájem. Celkem bylo v období srpen – říjen 2017 rozdáno 425 ks nádob
na kompostování. Oproti loňskému roku došlo k úbytku 64,7 t biologicky
rozložitelných odpadů.
V loňském roce obdržela obec od společnosti EKO-KOM celkem 359 500,Kč jako odměnu za vytříděné odpady.
POPLATKY A SOCIÁLNÍ AGENDA V ROCE 2017
V roce 2017 výše poplatků za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen poplatek za odpad) a poplatku ze psů zůstává nezměněna.
Místní poplatek za odpad ve výši 300,- Kč mají povinnost hradit fyzické
osoby, které jsou trvale hlášeni v obci a další osoby,
- kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
- kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
pobývají v ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
Místní poplatek ze psů (pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců):
• 180,- Kč za psa poplatníka, který má trvalý pobyt v obci v rodinném
domě, 240,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 120,- Kč za psa poplatníka, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů a má trvalý pobyt v obci v rodinném
domě, 180,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
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• 1000,- Kč za psa poplatníka, který má trvalý pobyt v obci v bytových
domech v katastrálním území Horní Suchá, 1500,- Kč za druhého
a každého dalšího psa,
• 200,- Kč za psa poplatníka, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů a má trvalý pobyt v bytových domech
v katastrálním území Horní Suchá, 300,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky a sociální agenda v roce 2017
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky
na místních poplatcích v roce 2015, 2016 a 2017.
Místní poplatek za odpad
Rok

2015

2016

2017

Vybráno k 31.12. (Kč)

1 346 943,93

1 303 756,56

1 355 181,47

Dlužná částka k 31.12. (Kč)

54 602,07

105 020,44

46 179,94

Rok

2015

2016

2017

Vybráno k 31.12. (Kč)

175 418,00

174 958,00

170 172,00

Dlužná částka k 31.12. (Kč)

16 865,00

17 164,00

9 363,00

Místní poplatek ze psů

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů.
V roce 2017 bylo provedeno 65 exekucí a byla vymožená částka ve výši
87 063,- Kč.
Procentuální vyčíslení nákladů na likvidaci odpadu v obci Horní Suchá:
náklady
náklady na odpad
příjem z poplatků příjem obce z EKOna likvidaci
celkem
KOMu
odpadu hradí obec hradí občané

platby
od podnikat.
subjektů

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%

398 753

2017 100% 4 301 736

49%

2 094 215

32%

1 355 181

8%

359 500

10%

447 709
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Příjem ze sběrých
surovin

1%

45 130

V sociální oblasti byla prováděna sociální šetření na dožádání soudů, 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 o.p.s., 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 15 nových
osob. Celkový počet zapsaných žadatelů k 31. 12. 2017 je 94 osob.
Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena veřejným
opatrovníkem u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům.
V loňském roce se jednalo o 2 osoby. V rámci opatrovnictví probíhala
spolupráce s Okresním soudem v Havířov 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 apod.
Senior taxi - na základě evidence provozu služby na jednotlivých trasách,
byla vytvořena tabulka o využívání Senior taxi občany v průběhu roku 2017:
Vyhodnocení provozu Senior taxi rok 2017
trasa

počet klientů

V katastru obce Horní Suchá

590

Horní Suchá - Nemocnice Havířov

700

Horní Suchá - Dům zdraví Havířov

674

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

29

Horní Suchá - Zdrav. středisko Pr. Suchá

43

Horní Suchá – Havířov - Šumbark, Lidická (Tenas)

17

Horní Suchá - OPTOMED, Havířov - Podlesí

117

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

37

Magistrát města Havířova, Svornosti 86

18

Úřad práce, Junácká, Havířov - Podlesí

7

celkem rok 2017

2 232

V roce 2015 využilo Senior taxi 1 127 klientů, v roce 2016 to bylo 1 355
klientů a za rok 2017 se jednalo o 2 232 klientů.
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Cena vodného a stočného
Od 1. 1. 2017 se snižuje cena u čištění odpadních vod. V předchozích létech
byly v obci dvě ceny stočného. Jedna pro občany napojené na novou stavbu
kanalizace, která je provozována na základě koncesní smlouvy a pořízená
z dotací. A druhá pro ostatní obyvatele. Vzhledem k tomu, že se občané
obce vzorně napojili na nově vybudovanou kanalizaci, a to zejména
v oblasti Podolkovic a Kouty, mohlo dojít ze strany provozovatele, kterým
jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ke snížení ceny
stočného na úroveň solidární ceny. Tím se stalo, že pro celou obec je v roce
2017 cena stočného 32,45 Kč/m3 (bez DPH).
Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/ m3 (bez DPH); 41,41 Kč ( vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/ m3 (bez DPH); 37,32 Kč ( vč. 15% DPH)
Nezaměstnanost obyvatel Horní Suché v roce 2017

Měsíc

Dosažitelní
uchazeči
15 - 64

Podíl
Obyvatelstvo
nezaměsznaných
15 - 64
osob

Leden

318

3062

10,4%

31

Únor

310

3062

10,1%

28

Březen

302

3062

9,9%

36

Duben

274

3062

8,9%

35

Květen

268

3012

8,9%

40

Červen

277

3012

9,2%

61

Červenec

281

3012

9,3%

66

Srpen

289

3012

9,6%

65

Září

282

3012

9,4%

61

Říjen

259

3012

8,6%

53

Listopad

248

3012

8,2%

64

Prosinec

245

3012

8,1%
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Volná místa

POTRAVINY, ul. Těrlická, pí Eva Lindnerová
Ceny potravin: srovnání cen v roce 2016 a v roce 2017
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
šunka 1000g
tlačenka 1000g
vídeňské párky 1000g
kuře mražené 1 kg
ovoce
jablka 1kg

01.06.2016
39,-/34,1,90,2,50,4,7,50,-/ 7,80,22,50,14,90,29,80/ 36,39,80,97,16,80,5,50,13,80,13,80,13,80,-

01.12.2016
39,-/34,1,90,2,50,4,50,7,22,50,17,90,29,80,39,80,97,21,50,6,14,20,14,20,14,20,-

01.06.2017
39,-/34,1,90,2,50,7,11,50,22,50,13,90,49,80,44,97,19,80,6,13,90,13,90,13,90,189,-/200,-

01.12.2017
39,-/34,1,90,2,50,7,11,50,22,50,15,90,55,90,49,-50,97,14,50,6,13,90,13,90,13,90,189,-/200,165,-/135,139,79,-

79,-

69,-

139,79,-

26,-

26,-

26,-

29,80,-

banány 1kg
hroznové víno 1kg
citrony 1kg
zelenina
květák 1kg
cibule 1kg
česnek 1kg
paprika 1kg

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

34,98,54,-

34,59,-

32,98,-

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

49,80,16,98,89,-

34,12,98,69,-

49,16,108,98,-

pivo 10˙
pivo 12˙

12,90,15,90,-

12,90,15,90,-

12,90,14,50,-

12,90,14,50,-

Obecní knihovna Horní Suchá v roce 2017
Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2017 celkem 16 896 knih, z toho 2 566
polských. Přírůstek činil 798 knih, z toho 136 polských, a 52 dočasných
dokumentů, z toho 6 polských. Z důvodu opotřebení bylo vyřazeno 758
knih, z toho 211 polských. Knihovna má k dispozici 31 titulů časopisů.
Na nákup knih a časopisů v roce 2017 bylo vydáno 173 000,- Kč, z toho
73

23 000,-Kč na polské knihy a časopisy.
Knihovnu navštěvovalo 688 registrovaných čtenářů, z toho 259 dětí
do 15 let, kteří si v roce 2017 vypůjčili 32 549 knih. Oproti roku 2017 jsme
zaznamenali nárůst o 19 uživatelů, celkový počet výpůjček je o 1700 vyšší
než v loňském roce.
Knihovna uspořádala 28 kulturních besed pro děti obou škol i školek,
pro českou školu Pasování prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou, a pro polskou školu Pasování s herci Českotěšínského divadla Bajka. V rámci projektu Listování zavítali do české školy herci Alan
Novotný a Veronika Lánská s představením Flouk a Líla.
Ve spolupráci s 10. skautským oddílem Fénix se uskutečnila Noc s Andersenem.
Děti nižších tříd české školy si chodí pravidelně v rámci literární výchovy půjčovat knihy. Také třída předškoláků navštěvuje knihovnu pravidelně, knihovnice připravuje pro děti besedy a čte jim. Pro školní děti jsme
uspořádaly 4 knihovnické lekce, kdy se děti učily na internetu pracovat
s knihovním katalogem a svým kontem čtenáře.
V knihovně nabízíme celou řadu služeb, od možnosti přístupu na internet, wifi, užívání počítačů, tisk, kopírování a skenování, meziknihovní
výpůjční službu, funguje systém rezervací a objednávek knih. Funguje půjčování elektronických knih. Pravidelně informujeme čtenáře o knižních
novinkách ve fondu naší knihovny, písemně v Informátoru obce, nebo
na webových stránkách knihovny.
V knihovně působí knihovnice Bc. Miluše Bulavová a Anna Kaperová.
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IV.  OBECNÍ AKCE

Obecní ples
V sobotu 14. ledna se konal v Dělnickém domě Obecní ples 2017. Vysoká
úroveň této společenské akce zaplní vždy do posledního místa sál i galerii
Dělnického domu nejen místními hosty, ale i hosty z širokého okolí.
V programu vystoupily mažoretky skupiny Pastelky a soubor Suszanie.
K tanci hrál Joker Band Ivana Muchy, ples moderoval Mgr. Jiří Jekl.

Tombola

Spokojení hosté
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Nastupují Pastelky

Suszanie
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MDŽ
V pátek 10. března byly v předsálí Dělnického domu přivítány kytičkou všechny
ženy, které se zúčastnily oslavy Mezinárodního dne žen pořádaného obecním
úřadem ve spolupráci s oběma hornosušskými školami. Po úvodním přivítání
a gratulaci starosty obce Ing. Jana Lipnera se v programu vystřídaly děti
z Budulínka, žáci české a polské školy a žáci Základní umělecké školy Pavla
Kalety z Českého Těšína. Povystoupení mažoretek ze skupiny Pastelky vyvrcholil
program siláckou exhibicí Zdeňka Knedly, zvaného ŽELEZNÝ ZEKON.
K poslechu i k tanci hráli hornosušští Smolaři se zpěvačkou Dášou Glatzovou.

Vystoupení dětí zaujme vždy nejvíce
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Děti z MŠ s PJV

Pastelky

Železný Zekon a moderátorka Monika Dudová
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Muzikantský rej
V pátek 24. března pořádala obec Horní Suchá už po dvanácté Muzikantský
rej. Akce je „poplesovým“ setkáním kapel, kdy muzikanti hrají muzikantům“.
Každoročně se účastní i kapela ze Slovenska, letos RETROCK.SK.

Hornosušští Smolaři – Dáša Glatzová a Pavel Škarpa

Místostarosta Josef Žerdík vlevo
79

„Broukoviště“
Pro poučení Hornosušanů, a především dětí a mládeže, bylo v parku
za obecním úřadem vybudováno „broukoviště“ pro broučky nacházející
se na území obce. Stačilo k tomu pár kmenů stromů a hlavně nápad
a chuť udělat něco navíc. Broukoviště bylo doplněno informační tabulí
o broucích a po ukončení řezbářského plenéru taky obřími brouky
a lavičkou s roháči. Tyto letošní skulptury měly u návštěvníků velký ohlas.
Organizaci práce na „broukovišti“ měl na starosti Bc. Zdeněk Wróbel

Stavba „broukoviště“

Bc. Zdeňek Wróbel a pan Pavel Ripp při instalaci informační tabule
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Koncert z cyklu Čtvero ročních období
Dne 9. dubna, v květnou neděli,
kterou začíná podle křesťanské
církevní tradice pašijový týden
směřující k hlavním svátkům
církevního roku – Velikonocům,
byl pořádán v modlitebně Církve
bratrské v Horní Suché třetí
koncert z cyklu Čtvero ročních
období. Tentokrát vystoupila
známá dvojice umělců – Štěpán
Rak - kytara a Alfred Strejček umělecký přednes. Originálně
zpracovaný pašijový příběh
v jejich podání byl připomenutím
utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše
Krista.
Profesor Štěpán Rak patří mezi
nejvýznamnější světové koncertní
kytaristy a skladatele.
V roce 2000 byl prezidentem Václavem Havlem jmenován historicky
prvním vysokoškolským profesorem hry na kytaru v České republice.
O rok později byl jako první kytarista na světě pozván k sólovému
vystoupení na slavné moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského, v roce
2004 jako první český kytarista vystupoval v Číně atd.
Kytarové mistrovství Štěpána Raka korunuje nezaměnitelný hlas
Alfreda Strejčka, který je známý rozhlasovým posluchačům i televizním
divákům. Kromě úspěšné kariéry herce, moderátora a hudebníka je
vyhledávaným interpretem melodramatických děl, na nichž spolupracuje
s tuzemskými nejvýznamnějšími orchestry, soubory a dirigenty, například
s Českou filharmonií, Janáčkovým kvartetem, Kvartetem Martinů, Jiřím
Bělohrádkem a dalšími.
Alfred Strejček a Štěpán Rak mají na kontě stovky koncertů doma
i v zahraničí. O jejich kvalitách svědčí mimo jiné i ocenění UNESCO
za koncert k poctě J. A. Komenského Vivat Comenius.

81

Kladení věnců

Pietním aktem v Parku hrdinů v úterý 3. května bylo uctěno 72. výročí
osvobození obce Horní Suchá Rudou armádou. V čele dlouhého slavnostního
průvodu, který mířil od sochy sv. Barbory k Parku hrdinů, kráčela dechová
hudba Hasičanka, dále pak zástupci obce, členové spolků a organizací,
žáci a učitelé obou škol a hornosušská veřejnost. Po působivých projevech
Ing. Jana Lipnera, starosty obce, a pana Bronislava Firly, veterána druhé
světové války, vzlétly k obloze jako symbol míru holubice hornosušského
svazu holubářů. V kulturním programu vystoupil Ženský pěvecký sbor
Šárka, který zazpíval českou a polskou hymnu, žáci české a polské školy
recitovali básně.

Projev starosty obce Ing. Jana Lipnera
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Projev arch. Bronislava Firly

Ženský pěvecký sbor Šárka

Hornosušská pouť a řezbářský plenér
HORNOSUŠSKÁ POUŤ
Kdy: první květnová neděle 7. 5. 2017
Kde: park u obecního úřadu, na ulici Sportovní, Centrum, terasa
Dělnického domu, PZKO a areál Hasičské zbrojnice
Program:
8:00 - mše v českém jazyce - kostel sv. Josefa
9:45 - zahájení akce, pochod vlajek hornosušských spolků ve stejnokrojích
10:00 - mše v polském jazyce - kostel sv. Josefa
14:00 – ukončení Řezbářského plenéru v areálu Hasičské zbrojnice
Odpoledne taneční zábava (u zbrojnice) s živou hudbou
K poslechu zahraje Hasičanka (terasa za Dělnickým domem)
Klauni z Balónkova
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Letošní hornosušská pouť, která se konala 7. května, měla proti
dřívějším poutím jeden bod v programu navíc. Kromě řady atrakcí,
stánků a slavnostního průvodu vlajek, který už neodmyslitelně patří
k zahájení poutě, přibylo ještě odpoledne zakončení řezbářského plenéru,
jenž se v naší obci stal rovněž tradicí. Do loňského roku se šest plenérů,
které byly zajištěny Klubem hornických důchodců Dolu František
a Obecním úřadem Horní Suchá, konalo v červenci v areálu KHD DF.
Skulptury z těchto plenérů zdobí několik míst v obci, ale především
areál klubu a park Domova pro seniory na ulici Vnitřní. Letos převzala
organizaci plenéru obec, plenér se posunul na květen, na termín
hornosušské poutě a byl umístěn do areálu hasičské zbrojnice. I náměty
skulptur byly letos zcela jiné než v předchozích ročnících. Inspirací se
stalo „broukoviště“, které bylo vybudován v parku pod obecním úřadem.
Bude doplněno obrovskými brouky a lavičkou s „roháči“. Druhým
námětem byly knihy, které byly inspirací k vyřezání veřejné „parkové“
knihovničky a laviček, jejichž místo bude v parku poblíž obecní
knihovny. Projekt „parkových“ knihoven je u nás celkem nový, v Praze se
první veřejné „parkové“ knihovny objevily v roce 2013. Knihu si zájemce
může přečíst v parku, zdarma vypůjčit nebo doplnit knihovničku knihou,
kterou už vyřadil ze své knihovny. „Parkové knihovny“ a „knihobudky“
našly své místo na veřejných místech v řadě měst u nás i v zahraničí.
Knihovničku vytvořil Ing. Igor Kučera z Vřesiny, lavičky ke knihovničce
Mgr. Čestmír Slíva z Havířova.

Dechová hudba Hasičanka
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Členové SDH

Skupina Kroužku krojovaných hasičů

Dvojice ze souboru Suszanie
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Slavnostní průvod vlajek

Pohled do areálu hasičské zbrojnice před zahájením plenéru

Setkání řezbářů se starostou a místostarostou
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Práce je v plném proudu

„Brouk“

Další – fotogalerie na DVD
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Divadelní představení Studia DVA
Vše o mužích

Ve čtvrtek 25. 5. pořádala obec Horní Suchá další divadelní představení
Divadla Studio DVA Vše o mužích…. „aneb jak muži sami sebe vidí, za co
se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city
a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.“
Představení bylo o to přitažlivější, neboť v něm vystupoval charismatický
herec Maroš Kramár.
Cena: 250,-Kč
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Jazzový večer
Ve čtvrtek 1. června byl uspořádán v přísálí Dělnického domu Jazzový
večer, jehož organizátorem je každý rok místostarosta Josef Žerdík.

Místostarosta pan Josef Žerdík zahajuje
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100. výročí narození genmjr. v. v. Pavla Kocfeldy
Srdečně Vás zveme na pietní akt konaný u příležitosti
100. výročí narození
genmjr. v. v. Pavla KOCFELDY
rodáka z Horní Suché
pilota britského Královského letectva - RAF
a
1. československého samostatného stíhacího pluku
Pietní akt se koná 29. 6. 2017 v 15.00 hod.
v Parku hrdinů Horní Suchá
Akci pořádá KVH 1. prapor Ostrava a KVH Chotěbuz
ve spolupráci s obcí Horní Suchá a Československou obcí legionářskou

Dne 29. 6. 1917 je přesně 100 let od narození genmjr. v. v. Pavla Kocfeldy - pilota
RAF a 1. československého samostatného stíhacího pluku.
Pavel Kocfelda se narodil 29. 6. 1917 v Horní Suché. Po ukončení školní docházky
se vyučil strojním mechanikem. V rámci akce „1000 pilotů republice“ absolvoval
letecký výcvik a poté létal pro firmu Baťa. Po okupaci ČSR začala jeho válečná
anabáze. V červenci 1939 odešel do Polska a po krátkém pobytu ve sběrném
táboře v Malých Bronowicích odplul lodí do francouzského Agde. Jelikož odmítl
podepsat závazek do Cizinecké legie, byl z letecké skupiny vyloučen a začal
pracovat v továrně na plynové masky. Sám na to vzpomíná takto: „Jenže já
jsem si říkal, že jsem nepřišel do Francie proto, abych někde v Africe honil
Araby. Tak jsem s několika dalšími odmítl podepsat závazek do Legie, čímž nás
vyloučili z letecké skupiny a museli jsme se starat sami o sebe… Koncem června
1940 jsme se dostali do Anglie. Vše teprve začínalo. Doslova od začátku. Základní
pěchotní výcvik, pak letecký od elementárních až po operační. Letiště Watchfield,
Hullawington, Chester a konečně Hornchurch, východně od Londýna. Tam tehdy
sídlila nejmladší československá peruť, třistatřináctá. S jestřábem ve znaku
a českým heslem: „Jeden jestřáb mnoho vran rozhání“. A tak jsem tu od ledna
1942 do konce roku 1943 nalétal při startech z pohotovosti, doprovodech
lodních konvojů a bombardovacích letadel, hlídkových a průzkumných letech
i pověstných sweepech, tedy stíhacích akcích, celkem 260 hodin a 25 minut při
191 operačních letech.“
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V RAF působil u 1. DF (Delivery Flight) později u 313. a 312. čs. stíhací perutě.
Když se v únoru 1944 začal v SSSR tvořit 1. československý samostatný
stíhací letecký pluk, byl Pavel Kocfelda mezi vybranými 21 dobrovolníky, kteří
po několikaměsíční cestě z Liverpoolu do Moskvy přes Dálný východ vyměnili
anglické Spitfiry za sovětské Lavočky La-5FN. Na těchto stíhačkách přeletěli
v září 1944 na letiště Zolná pomoci Slovenskému národnímu povstání. Zde
se po dlouhých letech konečně ocitli na půdě své vlasti, pod stožárem se státní
vlajkou, kterou právě Pavel Kocfelda převezl na svém těle přes nepřátelské území.
Zde se také dočkal svých dvou vítězství, kdy na své Lavočce „13“, dočasně
pojmenované po své anglické přítelkyni René, sestřelil ve spolupráci s kolegou
nepřátelské JU 87D (Junkers Stuka). Na vypůjčené Lavočce „39“ dosáhl svého
druhého vítězství, když sestřelil 1BF 109 (Messerschmitt).
Po porážce SNP se na rozkaz velení přesunuli na území osvobozené Rudou
armádou. I tato část se neobešla bez komplikací a pro nepřízeň počasí
a nedostatek benzínu musela jejich cesta skončit nouzovým přistáním „na břicho“
u rumunského letiště Oradea Mare. Cestu ke své jednotce absolvovali pozemní
cestou. V závěrečné fázi bojů 2. sv. války se coby letecký instruktor se svým
leteckým plukem podílel na Ostravské operaci.
Po ukončení války se stává instruktorem v Leteckém učilišti v Prostějově a zároveň
ve Škole pro učitele létání v Olomouci. V letech 1948-1949 byl zařazený ve škole
pro velitele letek a sloužil u 3. letecké divize v Brně. V rámci akce „Hagana“ školil
izraelské piloty. V roce 1950 mu bylo létání zakázáno a byl přesunut k týlové
službě. Do kokpitu se dostal až v roce 1955 v prostějovském učilišti 1. Lšp.
Po přemístění útvaru do Prešova velel školnímu pluku. Kondičně ještě létal do 60
let. Jako člena posádky C-11jej můžeme vidět i ve filmu „Vysoká modrá zeď“.
V květnu 1990 byl povýšen do hodnosti generálmajora v. v.
Genmjr. v. v. Pavel Kocfelda zemřel dne 6. 10. 1992 v Praze a urna s jeho popelem
je uložena na Břevnovském hřbitově.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci obce Horní Suchá, zástupci Československé
legionářské obce, pořádající KVH 1. prapor Ostrava, KVH Chotěbuz, poslankyně
Mgr. Milada Halíková a za Československou obec legionářskou samozřejmě iniciátorka a organizátorka celé akce Mgr. Soňa Mikulová, občanka Horní Suché.
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Biograf Láska opět v Horní Suché
Pro velký zájem občanů zorganizovala obec opět promítání pod čirým
nebem. Promítalo se v areálu hasičské zbrojnice 28. července. Smích
a dobrou náladu tentokrát přinesl film „Špunti na vodě“.

Areál hasičské zbrojnice

Fedrování s folklorem
Nepříznivé počasí tentokrát doprovázelo návštěvníky na deváté Fedrování
s folklorem, které se po roční přestávce konalo v sobotu 23. září v Dělnickém
domě. Velkolepou a různorodou podívanou před zcela zaplněným sálem
nabídly soubory, které nechaly nakouknout pod pokličku tradičních zvyků,
tanců a písní svého regionu a vykouzlily tak dobrou náladu a úsměvy
na tvářích publika.
Již před zahájením koncertoval na několika místech obce skvělý dechový
orchestr z Lubomie. Potěšil obyvatele Domů s pečovatelskou službou u obecního
úřadu a Domova pro seniory Slezské humanity na ulici Vnitřní. Postaral se
rovněž o slavnostní úvod akce. Pan Tomasz Suchanek, člen operního sboru
Národního divadla Moravskoslezského, zazpíval hornickou hymnu a tanečníci
v krojích nesoucí hornické prapory a vlajky zemí, ze kterých k nám letos
zavítali vystupující, tak zahájili bohatý čtyřhodinový program. Domácí Chórek
vystoupil spolu s kapelou Kamraci a pak společně s cimbálovou muzikou
Šmykňa potěšili a pohladili po duši těšínskými písněmi. Suszanie se představili
s rozbarskými tanci. S ťerchovskými tanci pak vplula na parket ostravská
Šmykňa. S tanci těšínských měšťanů a zbojnickými tanci vystoupil ZPiT Olza
z Těšína, který bravurně doprovázela gorolská kapela Lipka. Dále vystoupil
Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „POŁONINY“ s tanci
Lachów Sadeckich, Bilgorajskými a Rzeszowskými tanci. Melodie Jižní Evropy
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přednesl Tamburašský orchestr Brač ze Studénky. O pestrou vložku se postarali
hosté z Maďarska a Rumunska, hudební soubor Szászcsávás a taneční pár
I. + E. Kis s cikánskými melodiemi a tanci. Hlavní hvězdou byl slovenský
Folklórný súbor Železiar z Košic, který za doprovodu Šmykně prezentoval tance
z Abova a Zemplína. Svým uměním a šarmem uchvátil celý sál a postaral se
tak o vyvrcholení této kulturní akce. Večerem vtipně provázela a čas mezi
jednotlivými vystoupeními zpestřovala humornými scénkami tentokrát na téma
„horník na dovolené“ oblíbená moderátorská dvojice Agata Poláková a Vojtěch
Kadlubiec. Atmosféru na sále vystupňovala soutěž, kdy soubory soutěžily
v disciplínách, jako je pití piva nebo v montáži šroubových spojů. Zábava
nekončila programem, členové souborů se spolu s návštěvníky u lidové hudby
bavili až do časných ranních hodin. Kde se dalo, tam se tancovalo a zpívalo.
Organizátoři se snaží každý ročník obohatit vždy něčím novým. Tentokrát
tou třešničkou bylo nedělní vystoupení zahraničních souborů „POŁONINY“
a Železiar s programem duchovní hudby v rámci bohoslužby v místním
římskokatolickém kostele sv. Josefa.
Fedrování se tradičně těší velké popularitě, oblíbili si ho místní i přespolní.
Konal se pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva
Vondráka CSc. a pod patronátem ambasadora RP Dr hab. Grażyny
Bernatowicz. Mezi návštěvníky patřili hosté z celého regionu, Polska
i Slovenska, kteří se nechali unést krásou lidových a hornických tradic, jež
na vysoké úrovni ukázali všichni vystupující.
Akci pořádala obec Horní Suchá ve spolupráci s MS PZKO Horní Suchá. Realizaci
projektu podpořila Nadace ČEZ, Nadace OKD a řada dalších sponzorů. Zázemí
akce zajišťovali členové MS PZKO, kde je třeba zvlášť vyzvednout kolektiv
Klubu Kobiet MK PZKO, Klub Chłopa a tým pod vedením Daniela Neděly,
který připravil více než 500 porcí jídel pro vystupující. Další členové MS PZKO
pomáhali při výzdobě sálu, zpracování grafiky plakátů, přípravě soutěží atd.
Přípravy tradičně pohltily stovky hodin práce těchto ochotných spoluobčanů.

Hraje dechový orchestr z Lubomie
93

Slavnostní zahájení
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Položení základního kamene haly na výrobu baterií budoucnosti
Stavba továrny na baterie budoucnosti začala. V Horní Suché dokáží
zpracovat všechno české lithium.
Společnost HE3DA v pondělí 16.října zahájila v Průmyslové zóně František
v Horní Suché stavbu továrny Magna Energy Storage (MES) na výrobu
nejmodernějších baterií například pro elektromobily nebo energetické banky.
Náklady na výstavbu závodu dosáhnou během dvou let 5,5 miliardy korun,
financovat ji bude investiční fond Battery Unite, za nímž je skupina českých
investorů.

Ostrá výroba by se měla rozběhnout na konci roku 2019. Řekli to zástupci
společnosti HE3DA. Továrna by podle nich v budoucnu mohla zpracovat
prakticky celou produkci lithia vytěženého z Cínovce.
Projekt vychází z celosvětově registrovaného patentu vynálezce Jana
Procházky, který je prezidentem firmy. Baterie díky využití nanomateriálů
dokážou energii uchovávat dlouhodobě bez větších ztrát, navíc jsou podstatně
menší než současné baterie.
„Ta hala, to bude vyvrcholení technického vývoje deseti let. Dnes máme
baterii, která díky nanomateriálům a díky své konstrukci je o mnoho
bezpečnější a má levnější výrobu. S tím chceme prorazit,“ řekl Jan Procházka.

První vpravo starosta Ing. Jan Lipner, vedle primátorka Havířova Mgr. Jana
Febrová, za ní pan Jan Procházka, vynálezce
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Baterie v popředí

V průmyslovém areálu po bývalém černouhelném Dole František v Horní
Suché vzniknou dvě linky na výrobu akumulátorů s 3D prostorovými
elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů a také nová hala určená
pro další vývoj.
Jedna linka bude produkovat půltunové padesáti kilowattové baterie,
které budou určeny pro těžkou energetiku, hlavně jako základní baterie
vysokokapacitních úložišť. Tato úložiště budou jako energetické banky
využívat například solární a větrné elektrárny. Druhá linka bude
vyrábět baterie o kapacitě pět kilowatthodin nebo i menší, které budou
sloužit jako rychlá záloha proudu pro vykrývání špiček či výpadků.
Této akce se zúčastnili kromě vynálezce Jana Procházky zástupci
společnosti HE3DA, předseda představenstva MES Václav Binar,
náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, havířovská
primátorka Mgr. Jana Febrová, za obec Horní Suchou starosta Ing. Jan
Lipner, místostarosta Josef Žerdík a zastupitelé Ing. Martin Adamiec,
Ing. Karol Siwek, bývalý starosta obce, pan Evžen Faja a další.
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Jubilanté
Oslava jubilantů slavících kulaté a půlkulaté narozeniny stejně jako
oslava výročí manželských párů počínaje padesáti společně prožitými
léty zaplní každoročně do posledního místa sál Dělnického domu. Ta
letošní se konala 12. října. Kromě vystoupení dětí z obou mateřských
a základních škol pak k poslechu hráli hornosušští Smolaři a jako host
vystoupil skladatel, zpěvák a textař Marcel Zmožek.
O tom, že se tato akce Obecního úřadu Horní Suchá hostům líbí, svědčí
mimo jiné i poděkování zúčastněného manželského páru.

Poděkování za uspořádání slavnostního Dne jubilantů obce Horní Suchá.
Dne 12. 10. 2017 uspořádalo vedení obce spolu se zastupiteli
slavnostní setkání jubilantů žijících v naší obci.
Akci doplnil velmi hezký kulturní program, který přispěl
i ke slavnostní náladě všech účastníků setkání.
Za uspořádání velmi hezkého odpoledního programu pro
jubilanty patří dík všem organizátorům i účinkujícím, kteří
slavnostní setkání pro tak velký počet účastníků připravili.
Za jubilanty, kterým se program i jeho organizace líbily, děkují


Ing. Anna a Karel Šteflovi
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Talk show Radima Uzla a Ivo Šmoldase
V úterý 7. listopadu se bavili diváci v sále Dělnického domu zábavnými
historkami, postřehy a vzpomínkami z hereckého, spisovatelského
i osobního života Ivo Šmoldase, redaktora, básníka, filosofa
a moderátora, a Radima Uzla, gynekologa, sexuologa, regionálního
politika a především rodáka z Ostravy.

Radim Uzel a Ivo Šmoldas

Pohled do hlediště
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Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli, 3. prosince, byl rozsvícen u „červené školy“ vánoční
strom. Předcházel tomu program, který se skládal z vystoupení dětí
z mateřských a základních škol, žáků ZUŠ Pavla Kalety, dále vystoupil
Ženský pěvecký sbor Šárka, Chór Suchá a hornosušský Chórek.
Ve stáncích se prodával vánoční sortiment a občerstvení na chuť i na zahřátí.

Vánoční ozdobné svíčky

Stánek hornosušských dobrovolných hasičů

Horké nápoje připravilo SRZŠ

Další – fotogalerie na DVD
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Vánoční koncert ostravské sopranistky Evy Dřízgové - Jirušové
Dne 10. prosince uspořádala obec Horní Suchá pro milovníky opery
vánoční koncert vynikající ostravské sopranistky Evy Dřízgové.
Už počtvrté pořádal OÚ Horní Suchá ve spoluprácí se Svatováclavským
hudebním festivalem koncert v rámci cyklu Čtvero ročních období.
Koncert se konal 10. prosince v kostele sv.Josefa za účasti sopranistky
Evy Dřízgové – Jirušové, na klarinet a chalumeau hrál Igor Františák,
na varhany Marek Kozák.
Eva Dřízgová – Jirušová patří k vyhledávaným pěvkyním operního
i koncertního repertoáru. Je hostem mnoha operních scén a spolupracuje
s nejlepšími našimi orchestry včetně České filharmonie, Symfonického
orchestru Hl. m. Prahy FOK, Brněnské filharmonie a Janáčkovy
filharmonie v Ostravě. Hostovala s mnoha zahraničními orchestry.
Od roku 2000 se datuje její pedagogická činnost, a to na Janáčkově
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, a od roku 2008 také na katedře
sólového zpěvu Ostravské univerzity v Ostravě.
Igor Františák, kterého jsme slyšeli hrát na klarinet a chalumeau, je
mimo jiné zakládajícím členem Stadlerova klarinetového kvarteta, se
kterým koncertuje přes 20 let a které jsme měli možnost slyšet v říjnu
loňského roku v kostele sv. Josefa.
Nejmladší z účastníků, teprve dvaceti čtyřletý Marek Kozák, projevil
nadání ve hře na klavír již ve čtyřech letech. V patnácti letech se stal
vítězem Mezinárodní varhanní soutěže. K jeho největším úspěchům
dosavadní kariéry patří účast v semifinálovém kole chopinovské soutěže
před dvěma lety a 2. cena na loňské prestižní soutěži Pražského jara.
Motto koncertu „Koncert v kostele je zážitek“ bylo umocněno úžasnými
tóny varhan, nádherným hlasem Evy Dřízgové – Jirušové a působivými
tóny klarinetu.
Za obec předal kytici s poděkováním pan Evžen Faja.
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Uprostřed Eva Dřízgová – Jirušová, vlevo Igor Františák, vpravo Marek Kozák

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ SUCHÁ
MDŽ
V pátek 10. března v Dělnickém domě vystoupili žáci obou škol v programu k MDŽ. Jako každý rok je jejich vystoupení pro přítomné nejkrásnějším dárkem.
Viz Obecní akce

Nastupují mažoretky Pastelka

Další – Fotogalerie na DVD
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Zápis do první třídy ZŠ

Ve středu a ve čtvrtek, 5. a 6. dubna, probíhal zápis do prvních tříd ZŠ.
K zápisu se dostavilo 74 dětí. K 4. září 2017 nastoupilo 64 dětí (plus jeden
žák opakující 1. ročník), celkem tedy začalo v 1. ročníku 65 žáků. Odklad
byl udělen devíti dětem, z toho do přípravné třídy nastoupilo šest dětí. Letos nebylo možno do přípravné třídy přijmout pětileté děti.

Pasování na čtenáře
Prvňáci české školy byli 10. dubna za přítomnosti spisovatelky Zuzany Pospíšilové pasováni na čtenáře.   Spisovatelka si připravila pro děti
krátkou besedu spojenou se čtením ukázek ze svých knih. Děti odpovídaly na hádanky, napravovaly popletené pohádky, prokázaly, že už znají všechna písmenka, umí číst, a proto mohou být pasovány na čtenáře
speciálním pasovacím mečem, Od spisovatelky dostaly pasovací listinu
a drobné upomínkové předměty, od knihovnice pěknou knihu s autorčiným věnováním a čtenářský průkaz do knihovny. I knihovna dostala dárek, dvě pěkné knihy rovněž s autorčiným věnováním.
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Knihovnice jsou velmi rády, že spisovatelka Zuzana Pospíšilová přijímá pozvání do naší knihovny. Ve fondu je hodně jejích knih pro nejmenší
i větší děti. Paní Pospíšilové vyšla rovněž první kniha pro dospělé. Dne 12.
dubna bude oceněna cenou knihovníků za knihu Knihovnické pohádky.

Zápis do MŠ
Mateřská škola
Horní Suchá, ulice Stavební 2/1226

srdečně zve na

ZÁPIS
Kdy? Ve čtvrtek 4. 5. a v pátek 5. 5. 2017
od 8,00 – 16,00 hod.
Kde? Ve třídách
červený balόnek, žlutý balόnek, zelený balόnek, modrý
balόnek
Ve stejnou dobu budou v naší MŠ rovněž dny otevřených dveří.
MŠ Vašim dětem nabízí:
•

•

Výchovně-vzdělávací činnosti podle kvalitně vypracovaného ŠVP „Hrajeme
si s balόnky“, který je zaměřený na rozvoj dítěte ve všech oblastech,
podporu zdravého životního stylu a rozvoje environmentálního myšlení
Příjemné prostředí s přátelským a profesionálním kolektivem zaměstnanců
• Individuální přístup k dětem
• Keramika pro nejmenší, pěvecký sbor, angličtina pro malé děti
• Bohatý program po celý školní rok
• Přírodní zahradu
• Pravidelná divadelní představení
• Pravidelnou spolupráci se Základní školou na ul.Těrlická

Co si vzít s sebou? Rodný list dítěte a občanský průkaz.

Od 1. 9. 2017 je předškolní docházka dětí
rok před nástupem do základní školy
povinná.
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Výlet první třídy
Dne 23. 5. 2017 navštívila přípravná třída a třídy 1. A, B druhou největší zoologickou zahradu  ZOO - Ostrava v České republice. Počasí přálo,
svítilo sluníčko a děti se těšily na pavilon kočkovitých šelem, slonů, žiraf,
hrochů, jelenů, opic, vodních ptáků. Zaujal je pavilon ČITVÁN pro medvědy ušaté, hulmany posvátné a vydry malé. Děti se dozvěděly zajímavosti
ze života zvířat a všichni společně prožili krásný den.

Výlet žáků sedmé a osmé třídy
Dne 26. června se vydal autobus s žáky sedmé a osmé třídy do Army
– Landu, kde pod vedením instruktorů prolézali zákopy, běhali, stříleli
paintbolkou. Navštívili malé muzeum zbraní, prohlédli si tank a dvouhlavňové dělo. Na všechno si mohli sáhnout, na vše se mohli zeptat. Byl to
pro všechny velký zážitek.

Rozloučení s deváťáky
Ve čtvrtek 29. června v zaplněné obřadní síni proběhlo slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Po krátkém programu promluvil starosta obce
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Ing. Jan Lipner, po něm pak ředitelka školy Mgr. Ilona Chalupová.  Při předávání vysvědčení obdrželi absolventi z rukou starosty upomínkové předměty.

Program mladších žáků

Zleva zástupkyně ředitelky Mgr. Dagmar Havlásková, uprostřed ředitelka
Mgr. Ilona Chalupová, vpravo tř. učitelka

Vpravo starosta Ing. Jan Lipner

Další – Fotogalerie na DVD
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Poslední školní den
Poslední školní den je slavnostní nejen tím, že se rozdává vysvědčení
jako odměna za celoroční práci, ale také tím, že následují prázdniny, které
jsou rovněž odměnou za práci jak dětem, tak i učitelům.

S žáky se prostřednictvím školního rozhlasu loučí ředitelka Mgr. Ilona Chalupová

   
…starosta Ing. Jan Lipner            …předseda SRZŠ Marek Hradzki

I prvňáčci se loučí s paní učitelkou

Výlet s rodiči „Poznáváme Beskydy“
Dne 16. 9. 2017 se konal tradiční výlet s rodiči organizovaný SRZŠ.
Letos to byla „cesta do neznáma“. Dospělí zaplatili 100 Kč za jízdné, děti se
účastnily zdarma. Výlet byl vhodný i pro děti v kočárku.  
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ZŠ A MŠ S PJV
Novoroční koncert
Polská ZŠ a MŠ začaly rok 2017 krásným novoročním koncertem v kostele sv. Josefa. V programu vystoupili všichni žáci mateřské i základní školy. Kromě vánočních písní a koled v polském jazyce zazněly písně v jazyce
českém a v několika dalších evropských jazycích.
Dyrekcja, nauczyciele Przedszkola i Szkoły Podstawowej
z Polskim Językiem Nauczania
w Suchej Górnej
serdecznie zapraszają na koncert świąteczny
„Wędrowali Trzej Królowie...”
5 stycznia 2017 o godz.16.30
• kościół rzymskokatolicki w Suchej Górnej
• w programie występ dzieci przedszkola i uczniów szkoły
• Chór Mieszany Sucha

Ředitel školy Mgr. Bohdan Prymus
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Děti z MŠ

Tři králové přicházejí

Zápis do MŠ
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RODINNÉ CENTRUM BUDULÍNEK
V průběhu školního roku proběhlo mnoho akcí a dílniček ve spolupráci s rodiči. Ti vytvářeli a soutěžili spolu s dětmi. Proběhly dvě výstavky dětských prací, a to vánoční a velikonoční. Děti se zúčastnily hudebně-dramatických vystoupení v Dělnickém domě při příležitosti MDŽ, zazpívaly jubilantům a vystoupily
i na Radovánkách ke dni dětí ve spolupráci se SRZŠ v Horní Suché. V prosinci
do centra zavítal Mikuláš a přivedl si s sebou i čerta a anděla. Po Vánocích se
děti účastnily lyžařského kurzu v Palkovicích. Tak jako každý rok i tentokrát
proběhly dva kurzy plavání na krytém bazénu v Karviné. Zúčastnili se ho dokonce i tříletí „Budulínci“. Děti strávily dvě noci v Budulínku, Noc u Nebojsů
a Svatojánskou noc, kterou si moc užily. Centrum pravidelně navštěvovalo divadlo Beruška a Duo Šamšula. Nechyběl ani pobyt na zdravém vzduchu. Děti
strávily v únoru tři dny v Trojanovicích a pobyt si zopakovaly v červnu, tentokrát na čtyři dny. Nezapomnělo se ani na výpravy na kozí farmu, na Pašůvku
za koníky a Den dětí oslavil celý kolektiv v Pohádkových lázních v Rožnově.
Školní rok nám ukončila minimaturita předškoláků a pasování předškoláků
na školáčky. Ve školním roce probíhaly v centru i kroužky: anglický jazyk,
výtvarný, hudebně-dramatický, pohybový kroužek a kroužek předškolák. Budulínek se rozloučil s pěti předškoláky a popřál jim úspěšný nástup do školy.
Školní rok byl opravdu bohatý na akce. Dne 22. září navíc oslavilo Rodinné
centrum Budulínek 5. výročí založení. Začátkem školního roku se centrum rozšířilo o další dětskou skupinu „Kulihrášek“ pro 12 dětí již od jednoho roku, kde
výchova dětí bude probíhat podle principů Montessori pedagogiky.

Oslava 5.výročí založení
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OBECNÍ KNIHOVNA HORNÍ SUCHÁ V ROCE 2017
Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2017 celkem 16 896 knih, z toho 2 566
polských. Přírůstek činil 798 knih, z toho 136 polských, a 52 dočasných
dokumentů, z toho 6 polských. Z důvodu opotřebení bylo vyřazeno 758
knih, z toho 211 polských. Knihovna má k dispozici 31 titulů časopisů.
Na nákup knih a časopisů v roce 2017 bylo vydáno 173 000,- Kč, z toho
23 000,-Kč na polské knihy a časopisy.
Knihovnu navštěvovalo 688 registrovaných čtenářů, z toho 259 dětí
do 15 let, kteří si v roce 2017 vypůjčili 32 549 knih. Oproti roku 2017 jsme
zaznamenali nárůst o 19 uživatelů, celkový počet výpůjček je o 1700 vyšší
než v loňském roce.
Knihovna uspořádala 28 kulturních besed pro děti obou škol i školek,
pro českou školu Pasování prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou, a pro polskou školu Pasování s herci Českotěšínského divadla Bajka. V rámci projektu Listování zavítali do české školy herci Alan
Novotný a Veronika Lánská s představením Flouk a Líla.
Ve spolupráci s 10. skautským oddílem Fénix se uskutečnila Noc s Andersenem.
Děti nižších tříd české školy si chodí pravidelně v rámci literární výchovy půjčovat knihy. Také třída předškoláků navštěvuje knihovnu pravidelně, knihovnice připravuje pro děti besedy a čte jim. Pro školní děti jsme
uspořádaly 4 knihovnické lekce, kdy se děti učily na internetu pracovat
s knihovním katalogem a svým kontem čtenáře.
V knihovně nabízíme celou řadu služeb, od možnosti přístupu na internet, wifi, užívání počítačů, tisk, kopírování a skenování, meziknihovní
výpůjční službu, funguje systém rezervací a objednávek knih. Funguje půjčování elektronických knih. Pravidelně informujeme čtenáře o knižních
novinkách ve fondu naší knihovny, písemně v Informátoru obce, nebo
na webových stránkách knihovny.
V knihovně působí knihovnice Bc. Miluše Bulavová a Anna Kaperová.
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SKAUT
Skauti pod střechou z hvězd
Jako každý rok tak i letos spojili své síly skauti z oddílu Fénix z Horní
Suché se skauty z Rychvaldu při organizaci letního tábora v Dolnoplazech
u Daskabátů.  Letošní tábor byl pod taktovkou hornosušského vedoucího
„Klause“ a téma znělo „Cesty Kryštofa Kolumba“. Táborníci plnili řadu úkolů, např. vaření oběda, noční bojovou hru, hledáním stanovišť podle mapy.
Součástí tábora bylo i udělení odznaků, které si zaslouží jen opravdový
skaut, který ví, jak se správně chovat.
Děti si domů odvážely nové zážitky, kamarádství, vědomosti, dovednosti a možná i chuť vyzkoušet, co vše jim dovede skaut poskytnout.
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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
Únor v KHD DF 2017
První společenskou akcí  KHD DF bývá v novém roce Havířský bál.
Ten letošní se konal ve čtvrtek 9. února tradičně v krásných prostorách
Dělnického domu. Hned v úvodu přivítal předseda klubu pan Roman
Konopka kromě více než stovky hostů i jednatele Klubu přátel Hornického
muzea v Ostravě pana Karla Budína s manželkou a místopředsedu pana
Jiřího Kunčického s manželkou, za Klub přátel Hornického muzea v Karviné
předsedu Ing. Stanislava Kubu s manželkou a za Kroužek krojovaných
horníků Dolu František manžele Buchtovy. Poděkoval rovněž řadě sponzorů,
kteří přispěli do bohaté tomboly a upozornil na další akce v roce 2017.
K tanci hráli a zpívali paní Romana Swaczynová a pan Evžen Drobek.
Atmosféra byla jako vždy příjemná a velmi slavnostní, což podtrhly
i slavnostní hornické uniformy.

Pan Jiří Kunčický – předseda KPHM  Ostrava  - s manželkou
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Manželé Buchtovi za KKH

Další – fotogalerie na DVD

Společné foto

Valná hromada důchodců OKD
Ve středu 15. února se v Domečku KHD DF sešlo na valné hromadě důchodců
OKD přes padesát hornických důchodců z osmnácti bývalých dolů i nedůlních
společností. Valnou hromadu řídil Ing. Zdeněk Weisser, za předsednický stůl
usedl pan Karel Bajtek, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD,
který podal zprávu o činnosti za rok 2016, předseda Sdružení hornických
odborů Ing. Jaroslav Pytlík, který hovořil o řešení hornických důchodů
a o problematice kolem Dolu Paskov, a za Obecní úřad Horní Suchá starosta
Ing. Jan Lipner, jenž ve svém příspěvku zdůraznil aktivitu hornosušských
důchodců a jejich příspěvek k současnému dění v obci.
Diskutující pak převážně vyjadřovali své obavy z budoucna, především
ze zdravotní péče o důchodce.
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Jak řekl v závěru pan Karel Bajtek: …“pro nás starší je nejdůležitější,
aby zůstaly zachovány ty věci, které teď dobře běží, aby se starším lidem
nezhoršily životní podmínky.“

Zleva Ing. Jan Lipner, starosta, pan Karel Bajtek, Ing. Zdeněk Weisser,
Ing. Jaroslav Pytlík

Další – fotogalerie na DVD

Výroční členská schůze 9. března

V pozadí předseda KHD DF p. Konopka a předseda KKH p. Grim
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Paní M.Wdówková a paní K. Grossmannová u prezentace

Svátek matek
Kytička karafiátů pro každou ženu a blahopřání od předsedy KHD DF pana
Romana Konopky, nadýchané koláčky, zákusky, hudba a především milé
vystoupení dětí z obou mateřských škol, které nejedné mamince, babičce či
prababičce vehnaly slzy do očí. A nesmíme zapomenout na vzornou obsluhu
přítomných pánů, kteří celé odpoledne vládli ve zcela zaplněném  sále
i v kuchyni KHD DF: Takový byl svátek matek 12. května v KHD DF.

Pohled do sálu
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Vystoupení dětí z české školky

Vystoupení dětí z polské školky

Manželé Pospiechovi

Další – Fotogalerie na DVD
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Léto v Klubu hornických důchodců Dolu František
Léto patří dovoleným, odpočinku, zahrádkám, nebo jen tak lenošení. Členové
KHD DF jsou však velmi aktivní a i v tomto období se setkávali na četných
akcích organizovaných výborem. Hned na začátku léta se konal zájezd, který
seznámil účastníky s památkami Karvinska, které, i když jsou „za humny“,
mnozí navštívili poprvé. Nadšení sklidila návštěva „šikmého“ kostela sv.
Petra z Alkantary. Tato oblastní rarita stojí v místech, kde došlo během 40
let v minulém století k poklesu půdy o 36 m. Velkou odezvu měla i návštěva
empírového zámku ve Fryštátu i kostela Povýšení sv. Kříže, jenž je nejstarším
svědkem historie Fryštátu. Je to jedna z nejstarších stavebních památek
na Karvinsku a Těšínsku vůbec a nejstarší písemná zmínka o něm pochází
z roku 1376.
K dalším velkým akcím patřila Letní slavnost, na které přivítalo léto 122 členů
klubu.
I o prázdninách se konaly pravidelné „poslední středy“ v měsíci, kdy se členové
scházejí u kafíčka, aby si povykládali, zazpívali i zatančili. Někteří přicházejí
zcela pravidelně a „poslední středy“ mají vyhrazeny k těmto přátelským setkáním.
Během prázdnin se mnozí zúčastnili také akcí jiných spolků, jako například
tradiční zahradní slavnosti Kroužku krojovaných horníků Dolu František, oslavy
90. výročí založení KKH Barbora v Karviné, uctění památky 56. výročí tragédie
na Dole Dukla, celodenní akce Seniorden, kterou pořádal rychvaldský Červený
kříž, dále pietní akce kladení věnců u příležitosti Dne horníků u Obchodně
podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. Zúčastnili se koncertu
dechového orchestru Májovák v kompresorovně na Dole Barbora a navštívili
Klub Seniora u Dolu Jas – Mos v Ruptawě v Polsku u příležitosti 35. výročí jeho
založení.
Další velkou akcí byl Den horníků a jubilantů konaný 6. září. Účast byla
opravdu velká. V sále Dělnického domu se sešlo 168 členů klubu, z toho bylo 79
jubilantů, kteří letos oslavili kulaté či půlkulaté výročí narozenin. Po hornické
hymně v podání Ženského pěveckého sboru Šárka promluvil předseda klubu
pan Roman Konopka a starosta obce Ing. Jan Lipner. Jako hosté byli přivítáni
zástupci KKH DF a bývalý předseda Koordinačního výboru důchodců OKD pan
Karel Bajtek. K tanci hrál jako vždy pan Alois Ryba.
Ale ani to není úplný výčet všech aktivit našeho klubu. V současné době tráví
jedna skupina členů klubu společnou dovolenou v polském Ustrońu a druhá
ve slovenských Bojnicích.
Poslední akcí letošního léta bylo 22. září LOUČENÍ S LÉTEM. Tato akce
proběhla opět v Domečku.
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Den horníků - předseda KHD DF pan Roman Konopka
uprostřed, starosta obce Ing. Jan Lipner vpravo

Uprostřed předseda KHD DF a člen klubu JUDr. Evžen Kiedroň vpravo

Společné foto

Další – fotogalerie na DVD
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MS PZKO Horní Suchá
MK PZKO w Suchej Górnej
Sztandarowe imprezy

8. ledna 2017
Volební shromáždění

Volební shromáždění se konalo v sále PZKO za hojné účasti jeho členů.
Obsáhlé hodnocení spojené s promítáním fotodokumentace přečetl předseda
Jan Zyder. Zhodnotil činnost výboru a sedmi skupin působících v PZKO.
V roce 2016 místní organizace PZKO zorganizovala ples, Svátek žen,
Setkání absolventů PZŠ, Dětský den, Guláš Fest, Wykopky, Setkání u malé
černé, Turnaj stolního tenisu, zájezd do Rychlebských hor a dvě přednášky.
Svoji činnost vyvíjely také soubory- Suszanie, Chórek, sbor Sucha, dále
Klub Kobiet, Klub Chłopa, Sportovní klub a taneční soubor žáků PZŠAntidotum. Shromáždění vybralo 27 členný výbor místní organizace.

8 styczeń 2017
Walne Zebranie MK PZKO

W niedzielę 8 stycznia odbyło się Walne Zebranie MK PZKO połączone
z tradycyjnym Spotkaniem Noworocznym. Zaszczycili je swoją
obecnością prezes ZG PZKO Jan Ryłko, prezes Kongresu Polaków Mariusz
Wałach, oraz autor Wizji 2035 Zygmunt Rakowski.
Obszerne sprawozdanie dotyczące działalności Koła i jego zespołów
przedstawił prezes Jan Zyder. A że tak przebogatą i różnorodną
działalność trudno zmieścić w kilku słowach, prezentacja multimedialna
wspólnego dorobku trwała ponad godzinę.
Koło lub jego zespoły zorganizowały 11 sztandarowych imprez. Należą
do nich Bal PZKO, dwie prelekcje, obchody Dnia Kobiet,Spotkanie
Absolwentów PSP, Dzień Dziecka, Gulasz Fest, wycieczka do Gór
Złotych, Wykopki, Spotkanie przy Małej Czarnej i Turniej tenisa
stołowego. Kolejnymi inicjatywami promującymi nasze Koło były
stoiska kulinarne z okazji odpustu, Powitania Lata i zapalenia gminnej
choinki. Pamiętaliśmy o rocznicach w Parku Bohaterów i w Żywocicach,
kontynuowaliśmy też kontakty partnerskie z Bielskiem-Białą, które
świętowały 30- lecie.
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Imponująco przedstawia się działalność zespołów Koła, a więc /w
kolejności alfabetycznej/ „Chórku”, chóru „Sucha”, Klubu Chłopa, Klubu
Kobiet, Klubu Sportowego i ZPiT „Suszanie”. Kronika odnotowuje ją
na 18 stronicach maszynopisu. Zadaniem „Chórku”, chóru „Sucha”
i „Suszan” jest pielęgnowanie i promocja naszej kultury i tradycji.
Tu warto wymienić przynajmniej zespół, który ma na swoim koncie
występów najwięcej. To „Suszanie”, którzy w minionym roku wystąpili
48 razy, przygotowując się do tych występów na 72 próbach. Klub
Kobiet, Klub Chłopa, ale też Klub Sportowy zabezpieczają każdą imprezę
od strony kulinarnej i technicznej, ale poza tym mogą pochwalić się
wielu inicjatywami we własnym zakresie.
Goście zebrania nie kryli podziwu nad zakresem działalności Koła.
Walne Zebranie wybrało 27 osobowy zarząd Koła, 3- osobową komisję
rewizyjną oraz 5- osobową delegację na tegoroczny zjazd PZKO.
Uchwaliło też budżet i ramowy plan pracy.

10. ledna 2017

Na první schůzi výboru MO PZKO se jeho předsedou stal Jan Zyder.

10 stycznia 2017

Pierwsze zebranie nowego zarządu.
Głównym punktem programu tego zebrania był przydział funkcji nowo
wybranym członkom zarządu.
Prezesem na kolejną kadencję został ponownie Jan Zyder.

28. ledna 2017
Ples PZKO

Zúčastnilo se 190 hostů. Kulturní program jako vždy předvedli Suszanie,
k tanci hrála kapela Joker Band. Dobré jídlo uvařil Igor Bałon a Klub
Kobiet připravil kavárničku. O půlnoci se losovaly ceny loterie a poté se
tančilo až do rána.

28 stycznia 2017
Bal PZKO

Innowacja w postaci sprzedaży miejscówek na bal za pośrednictwem
internetu przynosi już drugi rok efekty. W tym roku na balu bawiło się
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190 osób. Wodzirejem była Izabela Kapias, która bal zagaiła, a potem
z prezesem Janem Zydrem poprowadziła poloneza. Program kulturalny
w dwu wejściach wykonali Suszanie, do tańca grała kapela Joker Band.
Panie z Klubu Kobiet tradycyjnie  przygotowały  kilkaset kotylionów oraz
upiekły i sprzedawały ciasta , kawę i herbatę. Mocniejsze trunki można
było nabyć w dwu barach, kolację ugotował Igor Bałon. O północy była
loteria, a po niej zabawa do białego rana.

4. března 2017
Svátek žen

Jako vždy bylo toto odpoledne v režii mužů. Po blahopřání s květinou
následoval kulturní program, který připravil Jakub Toman se skupinkou
Old boyu ze souboru Suszanie. Předseda Jan Zyder se synem Wojtkem
a Marianem Burou uvařili chutné jído a pak k poslechu ženám zahráli
saxofonisté z Karviné.

4 marca 2017
Dzień Kobiet

Organizacji Dnia Kobiet, który odbył się w Domu PZKO w dniu 4
marca podjęła się grupa trzydziestolatków pracujących w Kole. Pod
okiem Jakuba Tomana przygotowali oni kwiaty, życzenia i program
kabaretu „Suszynas” na wesoło. Równolegle w kuchni prezes Koła Jan
Zyder z synem Wojtkiem i Marianem Burą upiekli 86 porcji karkówki
z mieszanką ziół, serem i śmietaną z dodatkiem ziemniaków. Gościem
popołudnia był sekstet saksofonistów z szkoły artystycznej w Karwinie,
gdzie grają związane z Kołem więzami rodzinnymi Agata i Dominika
Śmiłowskie.

20. - 21. května 2017
Výstava Klubu Kobiet

Jak trávíme volný čas - naše zájmy
Účast 300 osob nejlépe vystihuje zájem o tuto výstavu. Ženy připravily
tradiční ruční práce - výšivky, háčkování, ale také ručně vyrobenou
bižuterii, dekorace z papíru, velikonoční dekorace, výrobky ušité
technikou pachtworku. Prezentovaly také sběratelské kolekce svatebních
oznámení a klobouků nebo dílničku oprav slezského kroje a jeho
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doplňků. Fotografie podtrhující krásu našeho regionu vystavoval jediný
muž - Roman Dzik. Součástí výstavy byla také kavárnička připravena
v menší klubovně.

20 - 21 maja 2017
Wystawa Klubu Kobiet

„ Jak spdzamy wolny czas- nasze zainteresowania”
Liczba 300 osób, które obejrzały wystawę najlepiej charakteryzuje
zainteresowanie, jakim się cieszyła. Poza miejscowymi, przybyło wiele
osób z terenu, w tym 18 delegacji Klubów Kobiet, ale też redaktorowie
Głosu Ludu, Zwrotu i Czeskiego Radia. Wachlarz eksponatów
wykonanych przez  panie zrzeszone w Klubie Kobiet zawierał
tradycyjne robótki ręczne, biżuterię z koralików, kotyliony, gustowne
wyroby patchworkowe, dekoracje z papieru, dekoracje wielkanocne,
ręcznie wykonane świece, ale też kolekcjonerstwo w postaci życzeń
i ogłoszeń ślubnych lub kapeluszy. Niektóre panie uprawiające sport
czy turystykę zaprezentowały sprzęt sportowy. Był też stolik elementów
stroju cieszyńskiego – hafty i naprawy, hobby bardzo pożyteczne, bo
na potrzeby „Chórku” i ZPiT „Suszanie”.
W salce wystaw można było na telebimie obejrzeć również fotografie
autorstwa Romana Dzika. Podkreślały one piękno przyrody naszego regionu.
Panie tradycyjnie przygotowały kawiarenkę. Trzeba dodać, że w trakcie
przygotowań i przebiegu wystawy kierowniczka Eugenia Kaňa zanotowała
497 odpracowanych godzin. Dodając je do tych, spędzonych na zapleczu
od początku roku, osiągnęły panie liczbę 1093 . A to dopiero maj.
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31. května 2017
Zájezd do města Opole.

Opole je v Polsku městem polské písně, ale také městem kulturních
památek. Dopoledne vedoucí zájezdu Alfred Lotter připravil prohlídku
nejstarší části města, pak následovala návštěva amfiteátru, kde se
každým rokem koná Festival polské písně. Odpoledne se konala prohlídka
muzea polské písně a cestou zpátky návštěva centra města Raciborz.

31 maja 2017
Wycieczka do Opola

W tym roku członkowie PZKO zawitali do stolicy polskiej piosenkiOpola. Zwiedzili gotycki Kościół p.w. Świętej Trójcy z grobowcami
Piastów rynek z nowo renesansowym ratuszem wzorowanym
na florenckim pałacu Vecchio w otoczeniu urokliwych pastelowych
kamieniczek, Most Groszowy nad kanałem Młynówką i Aleję Gwiazd
Polskiej Piosenki zapoczątkowaną w 2004 roku, budynek Filharmonii
Opolskiej z 1972 roku, a potem symbol Opola- Wieżę Piastowską.
Zwiedzanie Opola z przewodniczką zakończyli w Amfiteatrze Tysiąclecia,
gdzie od r. 1963 odbywają się Krajowe Festiwale Polskiej Piosenki.
Po południu w Muzeum Polskiej Piosenki ze słuchawkami na uszach
i audio przewodnikiem słuchali piosenek począwszy od lat 20. ubiegłego
wieku, przymierzali stroje gwiazd estrady przed wirtualnym lustrem,
nagrywali własną  piosenkę w budce nagrań. W drodze powrotnej
zatrzymali się w Raciborzu. Tam już każdy w swoim zakresie zwiedzał
miasto. Wrócili zadowoleni, pełni wrażeń. To był kolejny strzał w
dziesiątkę długoletniego organizatora wycieczek, pana Alfreda Lottera.

24. června 2017
Den dětí v hasičské zbrojnici

Už po devatenácté připravil Kamil Wróbel pro děti v hasičské zbrojnici
zábavné odpoledne. V tomto roce se zúčastnilo 60 dětí, které “přivedly”
dvojnásobný počet rodičů. Děti mohly skákat v nafukovacím zámku,
zhlédnout vystoupení klauna, pro všechny byl připraven taneční
program skupiny Pole Dance. Přijeli také hasiči z Havířova a Karviné
s ukázkou hasičské techniky. Samozřejmostí je dobré jídlo připravené  
Kamilem a jeho pomocníky. To všechno za 350 Kč pro rodiče, pro děti
zdarma. Nebylo by to možné bez pomoci sponzorů - Z+M Tiskáren, obce
Horní Suchá, PP Reklamy, Českých  regálů, Radka Bury a Pavla Rippa.
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24 czerwca 2017
Dzień Dziecka w remizie strażackiej

To pomysł Kamila Wróbla, który z sukcesem organizuje imprezę
od kilku lat. O jej popularności świadczy zainteresowanie. W tym roku
do remizy przybyło 60 dzieci, które „przyprowadziły” podwojoną liczbę
rodziców. Wiadomą atrakcją był iluzjonista i zamki dmuchane, zaś tą
niewiadomą pokaz techniki pożarniczej, którą zaprezentowały ekipy
strażaków z Hawierzowa i Karwiny. Z pokazem tańca artystycznego
przyjechał zespół Pole Dance. Dzieci miały jak zawsze wstęp wolny, bilet
dla dorosłych / program, konsumpcja/ kosztował 350 Kc. Nie zawiedli
sponsorzy – Z+M Tiskárny, Gmina Sucha Górna. PP Reklama, České
Regály, Radek Bura i Pavel Ripp.

1.července 2017
Suszanie ve Východné

V tomto roce se Suszanie a také další polské taneční soubory zúčastnily
folklorního festivalu ve Východné na Slovensku. Tam předvedli 70
minutový program „ Z biegiem Olzy“, který spolupřipravili Barbara
a Ján Mračnovi. Program jelo zhlédnout také 27 členů MS PZKO.

1 lipca 2017
Wyjazd do Vychodnej

Dwadzieścia siedem członków Koła skorzystało z wolnych miejsc
wautobusie, który część zespołu „Suszanie” oraz stroje zawoził
na festiwal folklorystyczny w Vychodnej na Słowacji, dokąd
z widowiskiem „Z biegiem Olzy” pojechało kilka zaolziańskich zespołów.
Program dolańskiej części przygotowali Barbara i Jan Mračnowie. Nasze
zespoły wystąpiły z 70 minutowym widowiskiem w głównym bloku
programowym.

23. září 2017
Fedrování s folklorem

Letošní fedrování se konalo pod patronací Velvyslanectví Polska v Praze
a  hejtmana moravskoslezského kraje. Čtyřhodinový program měl jako
vždy výtečnou úroven. Uváděli ho Agata Polak a Wojciech Kadłubiec.
V tomto roce tématem, který spojoval jednotlivé části programu, byl
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horník na dovolené. Vystoupili Suszanie, Chórek se Šmykňou, Olza
s kapelou Lipka, Kamraci, Połoniny z Rzeszowa, Železiar z Košic,
madarský Szaszcsavas a od Jadranu přijel Brač.
Organizačně Fedrování připravili Marian Weiser, Ján Mračna a Tomasz
Żyla. Kuchyň pod vedením Daniela Neděly připravila 550 porcí jídla.
Byla také kavárnička v režii Klubu Kobiet.

23 września 201
Fedrowani z Folklorym

Cztery godziny zajęta do ostatniego miejsca sala podziwiała pokazy
zespołów folklorystycznych z kraju i z zagranicy. Impreza odbyła się
pod patronatem Ambasady RP w Pradze, którą reprezentowała radca
minister Grażyna Krajewska, oraz hetmana województwa morawskośląskiego, w zastępstwie którego przybył Stanisław Folwarczny.
Program rozpoczęła orkiestra z Lubomi , hymn górniczy wykonał solowo
Tomasz Suchanek, tancerze w strojach ludowych wnieśli flagi narodowe
krajów, z których przybyły zespoły.
Tematem tegorocznego fedrowania był górnik na urlopie. Agata Polak
oraz Wojciech Kadłubiec w dowcipny sposób gwarą dolańską prowadzili
widzów po miejscach, skąd pochodziły występujące zespoły. A było
ich sporo. Nasze- „Suszanie” i „Chórek” z „Šmykną”, „Olza” z kapelą
„Lipka”, „Kamraci”  i zagraniczne- „Połoniny” z Rzeszowa, „Želiezar”
z Koszyc, węgierski „Szaszcsavas”,  „Brač” znad Adriatyku.
Zaproszeni goście byli pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego
i organizacyjnego. A kto za to wszystko „ może”? Główny organizator
Marian Weiser i jego pomocnicy- gmina Sucha Górna, Jan Mračna
i Tomasz Żyla. Kuchnia , której szefował Daniel Neděla ugotowała 550
porcji, kawiarenkę przygotował Klub Kobiet, w przygotowaniach sali
i likwidacji wystroju pomógł Klub Chłopa.
W niedzielę w kościele katolickim tym razem z repertuarem sakralnym
wystąpiły  „Połoniny i „Želiezar”.

12. listopadu 2017
70 let od založení MO PZKO
Jubilejní akademie byla největší události MS PZKO v tomto roce. Konala
se v Dělnickém domě za hojné účasti členské základny a také pozvaných
hostů – představitelů obce, obou místních škol, spřáteleného Bielska 126

Bialé , hlavního výboru PZKO a Kongresu Poláků z Českého Těšína.
Kulturní program, který uváděla Grażyna Siwek, byl spojením  historie
promítané na plátně se současností na scéně. Poznávame se vzájemně
na dobových fotografiích, vzpomínáme soubory, které už zanikly,
obdivujeme pracovní nasazení při stavbě Domu PZKO a jeho dalších
přestavbách, díváme se na zahájení spolupráce s Bielskem- Biala,
na spolupráci se školou i školkou.
A na scéně se postupně střídají všechny soubory - sbor Sucha, taneční
soubor Suszanie, Chórek s doprovázející kapelou Šmykňa, kabaret
Suszynas a také nejmladší věkem a dobou působnosti -  dětský taneční
soubor Antidotum.
Akademie byla také příležitostí k vyznamenání nejaktivnějších členů.
V klubovně Domu PZKO bylo možno zhlédnout výstavu fotografií a kronik.
Příprava akademie si vyžádala hodně času, připravovala se už od jara.
Organizačně se ji ujal Marek Kriš, scénař napsala Janina Rzyman,
fotografie a dokumentaci připravil Bronislav Zyder, který také
s Tomaszem Żylou, Edwardem Schonwaldem a Marianem Weiserem
instalovali výstavu. Nad přípravou desítek vyznamenání pracovala
komise, které předsedal Edward Rychlik. Hodně práce vložil Marian
Pilch, Klub Kobiet, ale také mnoho dalších členů.

12 listopada 2017
Jubileusz 70- lecia MK PZKO
Napisałam wielkimi literami, tak, jak na to zasłużył. Bo był ten Jubileusz
wyjątkowo godnym podsumowaniem pracy kilku pokoleń, ale też
prezentacją tego, co nam przekazali poprzednicy. Przywiązania do wartości
zasadniczych- języka, kultury i ziemi, skąd się wywodzimy. Zrzeszeni w 480
osobowej organizacji świętowaliśmy z potrzeby serca i obowiązku.
Program Gali Jubileuszowej, która odbyła się w niedzielę 12 listopada
w Domu Robotniczym łączył 70-letnią historię Koła na ekranie
z teraźniejszością na scenie. Uroczystość zagaił jego prezes Jan Zyder.
Słowo wiążące umiejętnie prowadzone przez Grażynę Siwek przesuwa oś
czasu, budząc wspomnienia. Poznajemy siebie nawzajem na wyświetlanych
zdjęciach, wspominamy nie istniejące już zespoły, podziwiamy olbrzymi
wkład pracy społecznej związanej z budową świetlicy Koła i jego kilku
rekonstrukcjami, oglądamy narodziny, a potem rozwój współpracy
z Bielskiem-Białą, lata układającej się współpracy z przedszkolem i szkołą
oraz z urzędem gminnym.
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Ale na scenie też mamy się czym pochwalić. Brawa zbiera chór Sucha,
Suszanie, Chórek w towarzystwie Šmykni, oraz kabaret Suszynas, którego
program wywołuje salwy śmiechu. Najmłodszy stażem i wiekiem dziecięcy
zespół Antidotum to nasza perełka. Energiczny taniec piratów z Karaibów
w wykonaniu ponad 20 dzieci zbiera zasłużone brawa. Oni, są naszą
nadzieją.
Oglądamy, wspominamy i bawimy się równocześnie. Czujemy się zespoleni
i zmotywowani na przyszłość. Cieszy nas fakt, że są z nami przedstawiciele
gminy, obu szkół, Bielska- Białej, Zarządu Głównego oraz Kongresu
Polaków.
Program Jubileuszu 70 - lecia MK PZKO wybrzmiał na medal. Ale był też
okazją do uhonorowania najaktywniejszych. Dziewięciu działaczy odebrało
przed Jubileuszem w Czeskim Cieszynie najwyższe odznaczenie związkowe
- Wpis do Złotej Księgi. W Domu Robotniczym odebrał je najstarszy
stażem chórzysta Bronisław Kuczera. Tadeusz Rzyman został odznaczony
in memoriam. Kolejnych 61 osób uhonorowano brązowymi, srebrnymi
i złotymi odznakami za aktywność.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa dorobku w świetlicy Koła. Można było
obejrzeć ponad 500 zdjęć i przewertować ponad 70 kronik.
Galę Jubileuszową przygotowywano od kilku miesięcy. Roli kierownika
organizacyjnego podjął się Marek Kriš, scenariusz przygotowała Janina
Rzyman, ekranizację wspomnień / dokumenty i zdjęcia/ Bronisław Zyder,
słowo wiążące Grażyna Siwek, program zespołów ich kierownicy- Tomasz
Piwko, Barbara Mračna, Barbara Weiser, Jiří Machač st., Jakub Toman
i Monika Labudek, techniczne przygotowanie sali Richard Mračna. Komisji
odznaczeniowej przewodniczył Edward Rychlik, wystawę przygotowali
Bronisław Zyder, Edward Schonwald, Tomasz Żyła, Marian Weiser. Ponadto
wielki wkład pracy włożył Marian Pilch, Klub Kobiet i wielu innych. Nie
sposób ich wszystkich wymienić. Ale to już nasza wspólna satysfakcja.

25. listopadu 2017
XXIII. sjezd PZKO
Sjezd se konal v sále Dělnického domu a zúčastnilo se ho 169 delegátů
ze všech místních organizací celého Těšínského Slezska. Pro členy PZKO
to byla další zkouška, protože bylo třeba připravit sál i scénu, ozvučení,
mikrofony, dopolední a odpolední svačinku, teplé a studené nápoje,
kulturní program a celodenní dozor. To vše zvládl Marian Pilch se svými
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pomocníky, Klub Kobiet a Chórek, který připravil kulturní program. Z úst
předsedy PZKO Jana Rylky zaznělo ohodnocení bohaté kulturní činnosti
MS PZKO Horní Suchá  i ocenění výborné spolupráce s hornosušským
obecním úřadem. Za toto ocenění poděkoval starosta obce Ing. Jan Lipner.
Sjezd splnil očekávání - volbu nového výboru a předsedy.

25 listopada 2017
Byliśmy gospodarzami XXIII Zjazdu PZKO
Kolejne wielkie przedsięwzięcie mamy za sobą. Podziwiać należy
ofiarność ludzi, którzy po tylu imprezach, Jubileuszu na wielką
skalę, są w stanie włożyć kolejne dni pracy koniecznej dla dobrego
przebiegu najwyższej instancji związkowej. Przygotowanie sali i sceny,
nagłośnienia, mikrofonów, telebimu, prezentacji delegatów na zapleczu,
drugiego śniadania i podwieczorku, napojów ciepłych i zimnych,
programu kulturalnego, dyżurów całodniowych na sali i w świetlicy.
A delegatów było 169 oraz kilku zaproszonych gości. Wszystko z naszej
strony zostało dopięte na ostatni guzik. Zasługa to Klubu Kobiet/kilka
dni przygotowań i dyżury/ ekipy, której prace koordynował Marian
Pilch oraz „Chórku”, który był wykonawcą programu.
Nasze Koło stanowi jeden z mocnych filarów Związku. Jesteśmy
doceniani i podziwiani, z wzorcową współpracą z urzędem gminnym,
co również z mównicy usłyszeliśmy. Podziękował za te słowa obecny
na zjeździe wójt naszej gminy Jan Lipner, skromnie dodając, że dobre
stosunki są w jego zrozumieniu standardem. Zorganizowanie XXIII
Zjazdu PZKO po raz kolejny pokazało nasze możliwości organizacyjne.
A reprezentowało nas pięciu delegatów: Eugenia Kaňa, Bogumiła
Przeczek, Edward Rychlik, Václav Zyder i Jan Gałuszka.
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3. prosince 2017
Rozsvícení vánočního stromku

Druhým rokem se před „červenou” školou rozsvítil obecní vánoční
strom. Na schodech, které plnily funkci scény, zazpíval mimo jiné sbor
Sucha, který následoval Chórek. Skupinka našich členů pod vedením
Kamila Wróbla připravila stánek, ve kterém se velkému zájmu těšila
zabíjačková polévka, grilované klobásy a svařené víno.

3 grudnia 2017
Zapalenie gminnej choinki

Po raz drugi przed czerwoną szkołą odbyło się zaplenienie choinki
gminnej,  symbolu rozpoczynającego się Adwentu. Na schodach, które
zamieniły się w scenę wystąpiły m.i.  nasze zespoły- chór „Sucha”
oraz „Chórek”, a K. i Gr. Wróblowie, H. i T. Żylowie, M. Toman,
V. Osuchowski i A. Mikula przygotowali stoisko, gdzie można było
kupić zupę / prosto ze świniobicia/  kiełbaski, frytki i grzane wino.
Wszystkiego zabrakło.

ZPiT „Suszanie”
W sezonie karnawałowym na występach skorzystaliśmy z tego, że na Małą
Czarną 2016 były zrobione 2 wiązanki taneczne w stylu retro już z myślą
o zaprezentowaniu ich na tegorocznych balach. Była więc wiązanka
standartowa składająca się z tanga, walca angielskiego i quickstepu w
kreacjach i na melodie z okresu międzywojennego oraz wiązanka „Retro
na wesoło” w charlestonowych rytmach.  Z programem karnawałowym w
sezonie „balowym” wystąpiliśmy 9 razy (4x w Suchej Górnej i po 1x w
Ropicy, Boguminie – Skrzeczoniu, Wierzniowicach, Stonawie oraz po raz
pierwszy w Pietwałdzie). Oprócz tego na dwu balach występowaliśmy
z programem folklorystycznym, w tym na bardzo prestiżowym Balu
Sląskim w KaSS Strzelnica w Czeskim Cieszynie oraz na Balu PTTS Beskid
Sląski w Restauracji Na Brandysie w Czeskim Cieszynie. Po Karnawale
przyszła kolej na przygotowania do sezonu folklorystycznego. Na wiosnę
występowaliśmy tylko w Domu Kultury w Trzanowicach z okazji
uroczystości jubileuszowych (otwarcie Domu PZKO po rekonstrukcji, itd.) w
niedzielę 7.5.2017. Nie obiecywaliśmy dalszych występów w tym czasie, bo w
tym roku było dużo maturzystów, którzy nie chcieli angażować się w czasie
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matur. Ale już w czerwcu było lepiej i mogliśmy wypróbować cały nasz
repertuar włącznie z najnowszymi członkami na tradycyjnej akcji
karwińskiego Domu Kultury „Przenikanie Kultur – Prolínání kultur“
na Rynku TGM w Karwinie – Frysztacie w niedzielę 11.6.2017. A był to
bardzo ważny występ, bo przez wakacje czekały nas bardzo prestiżowe
festiwale, na które udało nam się zakwalifikować. Na szczęście pogoda w tę
czerwcową niedzielę była bardzo przyjazna i słoneczna i zwabiła
na karwiński rynek sporo widzów. Premiera niektórych tańców była udana
i spotkała się z bardzo pozytywnym odgłosem. Zrobiliśmy też sobie ładne
grupowe zdjęcia na Rynku i w parku. No i zaraz w pierwszy weekend
wakacji wyjechaliśmy wraz z dalszymi 6 zaolziańskimi zespołami
na największy słowacki festiwal folklorystyczny do Východnej pod Tatrami,
gdzie przedstawiliśmy się we wspólnym 70-cio minutowym programie pn.
„Z biegiem Olzy“ pod wieczór w sobotę 1.7.2017.  O naszym udziale było
dużo napisane w prasie, więc nie rozpisuję się zbytnio, ale uczestnicy
z Zaolzia z rzędów występujących i widzów (których też do Vychodnej
wyjechała po raz pierwszy cała masa) odnieśli niezapomniane wrażenia
i mam nadzieję będą na ten festiwal jeździć regularnie. A dalsze wrażenia
– tym razem już przewidywalne – czekały nas od 19. do 26.7.2017. W tym
terminie odbywał się XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych w Rzeszowie, do którego zakwalifikowaliśmy się już
po raz ósmy, z tego po raz szósty z rzędu. Tam występowaliśmy w sumie 4
razy – w sobotę 22.7. wraz z całą naszą grupą VI na rzeszowskim Rynku, w
niedzielę 23.7. na gminnym festynie i przeglądzie kapel i grup śpiewaczych
„Dolina Łącka“ w gminie Trzebownisko, sołectwo Łąka, w poniedziałek 24.7.
na koncercie „Folklor Narodów Swiata“ a we środę 25.7. na Koncercie
Galowym, oba w rzeszowskiej hali Na Podpromiu. Oprócz tego udział
wzięliśmy w korowodzie, wycieczce na Zamek Królewski do Łańcuta, mszy
w Katedrze, w spotkaniach z władzami Miasta, Województwa i Wspólnoty
i w spotkaniach integracyjnych. Znów spotkał nas zaszczyt – naszą
wiązanką rozbarską kończyliśmy Koncert Galowy i tańcem finałowym
tańczonym przez wszystkich 36 zespołów na tafli była nasza polka tupana.  
A po przyjeździe do domów jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć i już czekał nas
dalszy wyjazd do bardzo oddalonego od nas Mrągowa, gdzie odbywał sią w
terminie 4.-6.8.2017 Festiwal Kultury Kresowej. Tam zaskoczyła nas
nietypowa organizacja imprezy a raczej wpływ TVP na jej program –
od ustaleń telewizji bowiem zależało, co i kiedy zespół zatańczy (na miejscu
były przesłuchania w amfiteatrze) i kiedy będzie miał czas na inne sprawy.
Musieliśmy się też domagać dalszego występu na małej scenie w centrum
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Mrągowa, bo tam nas organizatorzy wogóle nie zaszeregowali. Mogło się
więc zdarzyć, że niektórzy tancerze nie będą mieli ani jednego występu, co
się na szczęście po ingerencji w biurze festiwalowym nie stało. A tak
mieliśmy 2 występy – pierwszy w Koncercie Galowym w robiącym wrażenie
amfiteatrze nad jeziorem Czos w sobotę 5.8. oraz drugi na pięknie
sytuowanej małej scenie na Placu Unii Europejskiej w niedzielę 6.8. Po tym
występie odbył się jeszcze korowód a raczej „ćwiczenie marszowe” przez
centrum Mrągowa dookoła jeziora Czos aż do amfiteatru, gdzie dla
wszystkich uczestników (większością z Białorusi, Litwy i Ukrainy) zaśpiewał
zespół śpiewaczy „Riviera” Batalionu Marynarki Wojennej z Gdyni. Zaraz
potem czekała nas długa ponad 11-stogodzinna droga powrotna do domu.
Po dwutygodniowej przerwie na odpoczynek pod koniec wakacji
wystąpiliśmy jeszcze na stonawskich Dożynkach Gminnych w niedzielę
27.8.2017. We wrześniu też były wyjazdy i występy, i to bardzo prestiżowe.
Przez ZG PZKO zostaliśmy zaproponowani do występu na Dniach Kultury
Polskiej organizowanych Forum Polonii w Wiedniu. Nasz wyjazd nastąpił w
sobotę 9.9.2017 wraz z prezesem ZG PZKO Janem Ryłkiem oraz z naszym
prezesem MK PZKO Janem Zydrem. Zaraz po dojeździe do Wiednia
wzięliśmy udział w  pięknej plenerowej imprezie w areale Arsenal Muzeum
– pokazie musztry paradnej 2 pułków husarii wraz z pokazami
sprawnościowymi. Ten program zrobił na nas ogromne wrażenie. A potem
były już przygotowania do występu – najpierw w miejscu zakwaterowania
w Hotelu Presbiter a potem w miejscu występu, czyli na Ambasadzie RP w
Wiedniu. Nasz program był trzyczęściowy, prowadziła go Iza Kapias,
występował też Bartnicky band. Uczestnicy i organizatorzy byli
usatysfakcjonowani z wyboru zespołów, pono program był najbardziej
profesjonalny od początku organizowania tej imprezy. W niedzielę jeszcze
wzięliśmy udział w uroczystościach na Kahlenbergu (z organizacyjnymi
wpadkami) a po południu zostało trochę czasu na zwiedzenie historycznego
centrum Wiednia. W niedzielę późnym wieczorem wróciliśmy do domu. W
sobotę 23.9.2017 odbyło się po dwuletniej przerwie IX Fedrowanie
z folklorem w naszym DR. Suszanie zapewnili jeden punkt programu,
pomagali organizacyjnie przy wnoszeniu sztandarów, przy „salamandrze”,
przy konkursach organizowanych dla uczestniczących zespołów. Impreza
była bardzo udana. Cały rok 2017 był pod znakiem przebiegających
uroczystości z okazji 70-lecia PZKO, ich szczególne nasilenie było na jesień
tego roku. Centralna całozwiązkowa Gala Jubileuszowa odbyła się w sobotę
21.10.2017 w Teatrze Cieszyńskim, scenariusz i reżyserię koncertu miała
na starości wraz z Bogdanem Kokotkiem nasza kierowniczka Basia Mračna
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a Suszanie byli zaproszeni do wykonania programu niefolklorystycznego,
jakim była specjalnie wyćwiczona wiązanka „Retro mix“. A w dniu
12.11.2017 odbyła się długo przygotowywana Akademia Jubileuszowa
naszego MK PZKO w górnosuskim Domu Robotniczym. Suszanie oprócz
pomocy organizacyjnej przy przygotowaniu wystawy, odznaczeniach
i wręczaniu kwiatów, zaprezentowali się na scenie 3x (Polonez z Mazurem,
wiązanka Retro Mix i wiązanka dolańska). Te 2 występy poprzedzał jeszcze
jeden pokaz naszego folkloru na Konferencji Medycyny Sportowej w
ostrawskim Imperialu dnia 20.10.2017 wraz z uczeniem uczestników
jednego tańca, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem
i zainteresowaniem. A żeby tego nie było mało, to w związku z nominacją
Basi i Janka Mračnów w konkursie Tacy Jesteśmy, zespół występował
na Gali Finałowej tego konkursu w sobotę 18.11.2017. Suszanie oczywiście
wzięli też udział w tradycyjnym Koncercie Świątecznym i w kiermaszu
świątecznym w trzynieckiej Trisii w sobotę 16.12.2017. Oprócz wyżej
wymienionego byli i aktualni zespołowi chłopcy zapewnili część programu
na PZKO-wskim MDK w świetlicy Domu PZKO w dniu 4.3.2017, dalej 13stka chłopców odwiedziła swoje zespołowe koleżanki na Śmiergust w
poniedziałek 17.4.2017, para tancerzy w strojach uczestniczyła w
odpustowym korowodzie i mszy w dniu 7.5.2017, trójka tancerzy w strojach
zapewniła dostojną oprawę podczas Zjazdu PZKO w naszym DR dnia
25.11.2017 a w tym samym dniu członek zespołu Wojtek Pribula złożył też
gratulacje i kwiaty na koncercie jubileuszowym zespołów Olšinka, Olšina
i Oldšina z Orłowej. Tancerze też jak zawsze szlifowali układy taneczne
na dwóch tradycyjnych zgrupowaniach – wiosennym i jesiennym, oba
odbyły się w Domu PZKO w Gutach – wiosenne w dniach 7.-9.4.2017
a jesienne w dniach 6.-8.10.2017. Były też 2 zgrupowania zespołów przed
wyjazdem na FF we Vychodnej (4.6. i 18.6.2017), oba w hali sportowej SzŚ
Albrechta w Czeskim Cieszynie. Sezon zakończyła tradycyjna Wigilijka
zespołu w niedzielę 17.12.2017 z udziałem 43 osób.
Skład członkowski wynosił pod koniec roku 38 osób, z tego jest 32 tancerzy
(16 dziewczyn i 16 chłopców), 3 członków kapeli i 3 osoby kierownictwa.
Zupełnie nowych jest 8 członków (3 dziewczyny i 5 chłopców), w ciągu roku
5 dziewczyn i 2 chłopców z różnych powodów zrezygnowało z pracy w
zespole. Czyli nie trwało długo i stan chłopców zrównał się z dziewczynami.
Podsumowując występy w tym roku, to ich było w sumie 29, czyli trochę
mniej, jak w ubiegłym roku, ale o wiele więcej tych prestiżowych,
festiwalowych. 9 występów było z programem „balowym“, 19 występów
z programem folklorystycznym, okazyjny był 1 (PZKO-wskie MDK). Do tej
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liczby trzeba jeszcze doliczyć chyba 3 występy dziewczyn w ramach spektaklu
„Powróćmy jak za dawnych lat”, który co jakiś czas pojawia się jeszcze w
repertuarze Sceny Polskiej TC. Próby odbywały się regularnie w ciągu całego
ubiegłego roku jeszcze w sali byłej „czerwonej” szkoły – zobaczymy, jak będzie
przy przeróbce tego budynku. Wszystkich prób było 67. Na zgrupowaniach
zapewnili wyżywienie i pomagali w kuchni Daniel Neděla, nasz prezes
PZKO Jan Zyder, Vašek i Lucka Zydrowie, Jarek Vranka, państwo Żyłowie
i Tomanowie, Lucka Durczok.
Wypożyczalnia kostiumów i strojów funkcjonowała poprzez cały rok dzięki
paniom  Jance Rzyman, Urszuli Słowik, Marceli Toman i kierowniczce Basi
Mračna w godzinach otwarcia we wtorki od 16:00 do 18:00 oraz po umowie
telefonicznej. Wypożyczeń było nieco więcej niż w roku ubiegłym (koło 60). W
ciągu całego roku są naprawiane podniszczone stroje i buty, są też doszywane
nowe części kostiumów – w tym aktywnie pomaga Halina Klimas.
Spis występów i akcji Suszan jest w załączniku.
Jak w każdym roku zespół mógł liczyć na wsparcie finansowe głównie dzięki
macierzystemu kołu PZKO i Gminie Sucha Górna., Wspólnocie Polskiej
i Konsulatu RP w Ostrawie.

Spis występów i akcji w roku 2017
14. 1. 2017 (SO) – 	 Bal PZKO Ropica, Restauracja Centrum Ropica
14. 1. 2017 (SO) – 	 Bal Gminny, Dom Robotniczy Sucha Górna
21. 1. 2017 (SO) – 	 Bal PZKO Bogumin – Skrzeczoń, Restauracja U Haladů,
Bogumin –Skrzeczoń
27. 1. 2017 (PI) – 	 Bal Śląski MK PZKO Mistrzowice, KaSS Strzelnica Czeski
Cieszyn
28. 1. 2017 (SO) – 	 Bal PZKO, Dom Robotniczy Sucha Górna
4. 2. 2017 (SO) – 	 Bal PZKO Wierzniowice, Dom PZKO Wierzniowice
11. 2. 2017 (SO) – 	 Bal PTTS Beskid Śląski, Restauracja Na Brandysie Czeski
Cieszyn
11. 2. 2017 (SO) – 	 XI. Retro ples, Kulturní dům Petřvald
17. 2. 2017 (PI) – 	 Bal Szkolny PSP Sucha Górna, Dom Robotniczy Sucha
Górna
25. 2. 2017 (SO) – Bal Strażacki, Dom Robotniczy Sucha Górna
25.2.2017 (SO) – 	 Stonawskie Ostatki, Dom PZKO Stonawa
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4.3.2017 (SO) – 	

MDK MK PZKO Sucha Górna, Dom PZKO Sucha Górna

7.-9.4.2017 (PI-NIE) – Zgrupowanie wiosenne, Dom PZKO Guty
17.4.2017 (PO) – 	 Śmiergust
7.5.2017 (NIE) – 	

Odpust Sucha Górna

7.5.2017 (NIE) – 	

Akademia MK PZKO Trzanowice, Dom Kultury Trzanowice

4.6.2017 (NIE) – 	

Wspólna próba przed FF Východná, Szkoła Albrechta
Czeski Cieszyn

11.6.2017 (NIE) – 	 Przenikanie Kultur – Prolínání kultur, Rynek Masaryka,
Karwina – Frysztat
18.6.2017 (NIE) – 	 Wspólna próba przed FF Východná, Szkoła Albrechta
Czeski Cieszyn
1.7.2017 (SO) – 	

FF Východná, SR – występ w ramach programu
„Z biegiem Olzy“

19.-26.7.2017 (ŚR-ŚR) – XVII ŚFPZF Rzeszów
22.7. – Koncert wraz z grupą VI, Rynek Rzeszów
23.7. – występ na akcji „Dolina Łącka” w gminie Trzebownisko
24.7. – Koncert „Folklor Narodów Świata”, hala Podpromie Rzeszów
25.7. – Koncert Galowy, hala Podpromie Rzeszów
4.-6.8.2017 (PI-NIE) – Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2017
5.8. – 	Koncert Galowy, Amfiteatr nad jeziorem Czos
6.8. – 	występ na małej scenie, Plac Unii Europejskiej
27.8.2017 (NIE) – 	 Dożynki Gminne Stonawa, areał Domu PZKO Stonawa
2.9.2017 (SO) – 	

wesele Andrea Tichavská + Marian Kałuża, Żylina

9.-10.9.2017 (SO-NIE) – XXVI Dni Kultury Polskiej, Wiedeń, Austria
23.9.2017 (SO) – 	 Fedrowani z folklorem, DR Sucha Górna
6.-8.10.2017 (PI-NIE) – Zgrupowanie jesienne, Dom PZKO Guty
20.10.2017 (PI) – 	 Konferencja medycyny sportowej, Hotel Imperiál Ostrava
21.10.2017 (SO) – 	 Gala Jubileuszowa z okazji 70-lecia PZKO, Teatr Cieszyński
12.11.2017 (NIE) – Akademia z okazji 70-lecia PZKO, DR Sucha Górna
18.11.2017 (SO) – Tacy jesteśmy, Koncert Finałowy Teatr Cieszyński
25.11.2017 (SO) – Zjazd PZKO, Dom Robotniczy Sucha Górna
16.12.2017 (SO) – Koncert Świąteczny, DK Trisia Trzyniec
17.12.2017 (NIE) – Wigilijka, Dom PZKO Sucha Górna
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Kroužek krojovaných horníků
Mezinárodní den žen
Dne 11. března 2017 v 15:00 hodin v hasičské zbrojnici popřáli členové
KKH členkám kroužku ke svátku žen. Poté byla zahájena výroční členská
schůze Kroužku krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá.

      
Den žen a výroční členská schůze
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Dne 11. července se v hasičské zbrojnici konala Zahradní slavnost,
jejíž motto bylo vyjádřeno těmito verši:

Pozvedněme číši
pěkně pospolu,
u našeho hranatého stolu.
Zapějme si společně,
povídejme společně,
usmějme se společně.
Zkrátka slavme společně!

Proměnlivé počasí nakonec vystřídalo sluníčko a setkání
se spřátelenými spolky proběhlo v náramné pohodě.

Jako každým rokem i letos uctili členové kroužku své kamarády, kteří
zahynuli v podzemí při výkonu svého těžkého havířského povolání.
Pietní akt Dne horníků se konal dne 2. září 2017.
Tradiční ukončení spolkového roku spojené s  Mikulášskou proběhne až  
11. 1. 2018.

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
Během roku se členové svazu scházejí na pravidelných měsíčních
schůzkách a dvou větších akcích, na které jsou zváni i členové SPCCH
z jiných míst. Je to oblíbené smažení vaječiny v červnu a víkend se
sportem v měsíci srpnu.
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Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá
Včelařské dny 6. – 7. 10. 2017
Stalo se již tradicí, že hornosušští včelaři každoročně pořádají jak pro
své kolegy, tak i pro širokou veřejnost včelařskou výstavu spojenou
s přednáškami.
Páteční ráno 6. 10. 2017 bylo ve znamení posledních horečných příprav
na příchod žáků mateřských škol a prvních stupňů české i polské ZŠ. Žáci
se podílejí na přípravě výstavy soutěžními výtvarnými díly, které jsou
návštěvníky ohodnoceny a vítězové jsou odměněni medovým dortem.  
Žáci vyslechli ze strany organizátorů fundovaný výklad o životě včel.
Páteční odpoledne a sobota již byly ve znamení početných návštěv zejména
hornosušanů, kteří mohli také nahlédnout do tajů včelařského řemesla
prostřednictvím instalovaných expozic současného vybavení včelaře takříkajíc
od A do Z. Nedílnou součástí medových dnů se stal i prodejní „stánek“ výrobků
z včelích produktů počínaje medem a medovinou přes odbornou literaturu
až po kosmetické výrobky. Novinkou byla letos miniaturní kavárnička
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Kniha návštěv

Základní organizace českého zahrádkářského svazu č. 16 (ZOČZS)
Duben - 		výroční členská schůze - hodnocení činnosti organizace v roce 2017
Květen – 		účast na pietní akci - kladení věnců v Parku hrdinů
Květen - 		zájezd do Polska - Katowice a okolí- načerpání nových
			poznatků a zkušeností od dzialkowcow
Září - 		účast na okresní výstavě - výstava ovoce, zeleniny a květin
Říjen - 		účast na krajské výstavě a účast na Hortikomplexu Olomouc
			- reprezentace obce Horní Suchá
V sobotu 13. května si členové svazu zahrádkářů vyjeli na tradiční výlet
Napište nám v Polsku. Byl to jubilejní, už desátý výlet. I tentokrát
do Tych a Goczalkowic
Oblíbené
Odkazy
nakoupili spoustu
stromků,
keřů, květin, kterými zkrášlili zahrádky,
Včelařské přístrojePartnerské spolky a sdružení v České republice
ale hlavně si užili
skvělý výlet v příjemném kolektivu, těšili se z krásných
pohledů na ukázkové zahrady u Kapiase v Goczalkowicích, získali spoustu
Úvodní stránka zahrádek. Počasí přálo, dobrá nálada nechyběla.
inspirace pro zvelebení

Ze zájezdu do Polska
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Ze zájezdu do Polska
V letošním roce slaví český zahrádkářský svaz 60 let od svého založení. ZO ČZS Horní Suchá

V letošním roce slaví český zahrádkářský svaz 60 let od svého
založení. ZO ČZS Horní Suchá vznikla v roce 1960. Za dobu trvání
získala základní organizace nejvyšší zahrádkářské vyznamenání Zlatou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství udělenou Českým
zahrádkářským svazem - republikovou radou.
Organizace vždy podle svých schopností a možností plnila dané úkoly,
s velmi dobrými výsledky byla nápomocna při výchově mladých
zahrádkářů. Každoročně se zúčastňovala okresní výstavy „Zahrada“
v Karviné, krajské výstavy „Život na zahradě“ v Ostravě, výstavy
„Hortikomplex“ Olomouc a organizování vlastní výstavy v Horní Suché.
Těchto výstav se zúčastňovali nejen zahrádkáři, ale i jejich příznivci, děti
a žáci mateřských a základních škol s oběma vyučovacími jazyky. Svými
výpěstky a výrobky - ovoce, zeleniny, květin, malbami a keramickými
předměty přispěli k velmi dobrému hodnocení celé expozice.

Ženský pěvecký sbor Šárka
Dvě desítky žen, které mají jako zálibu  zpěv, se scházejí každý týden,
aby pod vedením paní Dagmar Heroutové nacvičovaly písně a dávaly
dohromady repertoár, se kterým pak vystupují před publikem. Mnohé
„zpěvačky“ ve svých začátcích neznaly noty, přesto je to neodradilo, vše si
podrobně do svých partů zaznamenávají, spojují barevně noty v notové
osnově, čímž vytvářejí linie svých hlasů – jako by navlékaly korálky
na barevné šňůrky. Paní dirigentka je trpělivá, vše několikrát předvede,
vysvětlí, zahraje na klavír, zazpívá. Vždyť píseň není jen o intonaci,
musí vyjadřovat náladu, lásku, cit, něhu a někdy i kuráž.
Loňský rok byl na kulturní akce bohatý. Pěvecký sbor uspořádal dva
novoroční a tři předvánoční koncerty, na kterých účinkovali také žáci
ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově. Další tři koncerty byly věnovány našim
starším spoluobčanům v  domovech pro seniory, kteří si již za kulturou
sami nezajdou a rádi si se „Šárkou“ zanotují. Tradičně pěvecký sbor
vystupoval na veřejných setkáních v Horní Suché - při kladení věnců
obětem 2. světové války, na Den horníků v Dělnickém domě a při
rozsvícení vánočního stromu, poprvé také na náměstí v Havířově
na akci Dny sociálních služeb pořádané magistrátem. „Šárky“ zpívaly
také na vernisáži výstavy Mgr. Romana Witaska „Moje zahrada“
v Kulturním domě v Karviné.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 17. června se konala již tradičně soutěž o pohár ředitele HZS
MSK pod názvem Hornosušská věž – Memoriál Rudolfa Moldrzycha.

V loňském roce byl založen kroužek mladých hasičů. Jsou v něm děti
ve věku od 6-13 let a jsou rozděleny do dvou kategorií - mladší a starší.
Za krátkou dobu se mladí hasiči zúčastnili mnoha soutěží s většími
nebo menšími úspěchy. Starší děti jsou zapojeny do soutěže M. L. O. K.,
ve které jsou zatím na 13. místě z 15 družstev.
Ve sboru je v současné době 20 aktivních dětí, které si tento sport užívají
a baví je také díky dobrému kolektivu SDH.
Mimo jiné se s dětmi pořádají různé zájmové aktivity, ať již sportovní
nebo kulturní. Připravují se pro ně sportovní odpoledne na kolech,
Halloween party, kdy děti strávily noc v požární zbrojnici sami bez
rodičů, Mikulášská nadílka, ukončení školního roku.
Schůzky probíhají ve čtvrtky, v zimním období v tělocvičně, v letním
v areálu hasičské zbrojnice.
Letošní rok byl pro sbor velice úspěšný a byl naplněn spoustou akcí
a aktivit. Daří se získávat nové členy, a to hlavně z řad dětí a mládeže.
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Mikulášská pro malé hasiče

Kynologický klub
Kynologie v Horní Suché

Kynologická organizace v Horní Suché vznikla v roce 1958 a je tedy
jednou z nejstarších v okrese Karviná. Do roku 1966 byla součástí
zájmových spolků organizovaných v rámci Svazarmu a cca deset let
existovala pod hlavičkou Chovatelů drobného zvířectva. Teprve v 90.
letech 20. stol. se stala základní organizace č. 021 Horní Suchá součástí
Českého kynologického svazu. Dnes se už především z historických
dokumentů a kroniky dovídáme, že členy klubu byli vždy nadšenci se
silným poutem k přírodě a zejména k psům. Až do roku 1999, kdy Katka
Džumanová přišla na vedení Klubu s myšlenkou na založení oddílu
Agility, byl výcvik zaměřen na sportovní kynologii. Úspěchy v obranách,
stopařských závodech, poslušnosti i záchranářských disciplínách svědčí
o nadšení těchto lidí a jejich psích parťáků. Velký úspěch měly rovněž
pořádané výstavy německých ovčáků. Původní působiště na pozemku
pod kostelem v Horní Suché bylo v roce 1995 vyměněno za prostorný
pozemek na Firlovce. Zde mají nejen členové klubu, ale i všichni účastníci
kurzů kynologie, táborů i závodů dobré zázemí pro pořádání tréninků
a sportovních klání. Změnu v členské základně a rozšíření sportovních
aktivit přinesl obrovský zájem o agility. Při tomto sportu, který je založen
jen na pozitivních metodách výcviku, pejsek a jeho psovod spolu jako tým
absolvují parkur složený z jednotlivých překážek ve správném pořadí
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a v co nejlepším čase. Pořízení jednotlivých překážek i jejich údržba je
však finančně poměrně náročná. Klubu se podařilo pořídit kvalitní sady
překážek za přispění obce Horní Suchá a dotace OKD - Srdcovky. V roce
2016 obdržel klub od obce Horní Suchá příspěvek na sadu skokových
překážek ve výši 15 000,- Kč a na ceny do soutěží ve výši 8 000,- Kč.
Příspěvek z dotačního programu OKD – Srdcovka činil 10 000,- Kč.
Zejména proto mohl klub v roce 2016 vyhovět žádosti 32 dětí o členství,
a tak jim umožnit trávit volný čas na cvičišti se svými psími kamarády.
Je to krásný pocit vidět malé agiliťáky, jak se o své psí parťáky starají, jak
jim rozumí a učí se spolu vyhrávat i prohrávat na sportovním kolbišti.

Tulipán
Spolek Tulipán si v letošním roce tak trochu zacestoval s dětmi a jejich rodiči
po našem krásném kraji. V květnu jeli na výlet do zážitkového centra v Dolní
Lomné, kde se děti nejen vyřádily v zahradě plné atrakcí, ale především se
dozvěděly mnoho zajímavého o přírodě v našich nejkrásnějších horách Beskydech. Po prázdninách se spolek vydal do Rybího domu v Chotěbuzi, kde
děti s nadšením pozorovaly rybičky nejrůznějších tvarů a barev. Poslední
výlet byl plný adrenalinu. Tulipán tentokrát navštívil Mosty u Jablunkova,
děti se projely na bobové dráze. Do akcí se plně zapojil Kroužek rodičů.
Kroužek rodičů při Spolku Tulipán rozhodně v listopadu a prosinci
nezahálel a uspořádal tři podařené akce. Rodiče si v měsíci listopadu
připravili pro děti ze starých finských domků i ze sídliště výtvarnou
aktivitu, při které společně vytvářeli vánoční ozdoby. Akce se zúčastnilo
přibližně 60 dětí a dospělých, mnoho z výrobků bylo opravdu velmi
hezkých a dalo by se říci i na profesionální úrovni, takže jistě krásně
ozdobily vánoční stromeček nebo stůl.
Dne 4. 12. 2016 zavítal mezi hodné i zlobivé děti Mikuláš, čert a anděl.
Na akci s názvem Mikulášská nadílka, která se uskutečnila v sále TJ
Depos Horní Suchá, přišlo kolem 170 dětí a dospělých a bylo rozdáno
140 vánočních balíčků. Součástí akce byla rovněž i vlastní divadelní hra
„O Mikuláši“, kterou si nacvičili členové nově vzniklého divadelního souboru
Viditelně neviditelní! z Horní Suché.
Ve vánoční atmosféře pokračoval Kroužek rodičů i dále a uspořádal v jídelně
základní školy v Horní Suché „Vánoční setkání“,na kterém zazněly nejznámější
české koledy a příběh o narození Ježíška. Děti dostaly drobné dárky.
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O činnosti Spolku Tulipán v roce 2017
Poradna Spolku Tulipán
Spolek Tulipán v rámci poskytování sociální služby odborné sociální
poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytl
své služby celkově 171 osobám, z tohoto počtu bylo celkově 113 žen a 58
mužů. Celkově bylo poskytnuto 877 intervencí, tj. jednání nad 30 minut.
Nejvíce klienti služby řešili dluhovou problematiku, která činila bezmála
40 % všech řešených zakázek. Dále následovala rodinná problematika
a problematika v oblasti sociálních dávek.
Komunitní centrum Tulipán
Od 1. 12. 2017 provozuje Spolek Tulipán Komunitní centrum Tulipán,
které slouží jak dětem, tak i dospělým. V komunitním centru je takto
zřízena herna pro děti, kde se mohou tyto děti věnovat tvůrčí činnosti,
učit se, apod. Dospělým komunitní centrum nabízí vzdělávání v oblasti
bezpečnosti, zdravého životního stylu, ekologie, zaměstnanosti
a zvládnutí práce na PC. Součástí je rovněž i kulturní sekce, která
pořádá kulturní akce převážně pro děti. V rámci projektu byla v roce
2017 již uspořádána akce Mikulášská nadílka a nastudována divadelní
hra Mrazík, která byla prezentována nejen v rámci Mikulášské nadílky,
ale představení bylo odehráno i v MŠ v Horní Suché a v Havířově.
V rámci volnočasových akcí byly uspořádány následující akce:
• 8. 1. 2017 se konaly sněhové radovánky - akce se zúčastnilo cca
20 osob, jednalo se o zábavné odpoledne s pohybovými aktivitami
na sněhu.
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• 22. 1. 2017 - krmení zvířátek - akce se zúčastnilo cca 30 osob.
Nakoupená jablíčka a mrkev zanesly děti do krmelce v Horní Suché.
V rámci akce došlo rovněž k zábavným hrám o přírodě.
• V únoru sesešli při výrobě velikonočních keramických ozdob keramiky
- akce se zúčastnilo cca 30 osob.  
• 11. 3. 2017 byl pořádán v TJ Depos Horní Suchá karneval,  akce se
zúčastnilo cca 100 osob, v rámci akce byla nastudována divadelní hra
Sůl nad zlato, která byla rovněž odehrána i v MŠ v Horní Suché.
• 30. dubna 2017 se konal u hasičské zbrojnice slet čarodějnic z Horní
Suché. Malí i velcí čarodějové a čarodějnice zatančili své kouzelné
a strašidelné tance. Organizátoři uspořádali pro děti čarodějnické
disciplíny. Zároveň přítomné hosty pohostili kostmi a pavouky
- samozřejmě z lineckého a kynutého těsta. Na závěr došlo při
čarodějnickém zaříkávání k upálení čarodějnice Agáty jako končícího
symbolu zimy. „Pálení čarodějnic“ se Kroužku rodičů při Spolku
Tulipán opravdu vydařilo, akce se zúčastnilo více než 200 lidí a děti
odcházely spokojené.

• 21.5.2017 se konal výlet autobusem do URSUS, zážitkové centrum
v Dolní Lomné, akce se zúčastnilo cca 45 osob.
• 11. 6. 2017 - jako každoročně byl spolkem Tulipán a Církví bratrskou
uspořádán Dětský den pod heslem Nuda v neděli je nuda! A nuda ani
tentokrát nebyla. Děti si mohly vyzkoušet 14 soutěžních disciplín, mezi
které patřily lanové aktivity, střelby z rozličných zbraní, malování
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na obličej, kuželky. Děti se rovněž mohly projet na koni a také se mohly
poučit o záchraně života. Akce byla finančně podpořena obcí Horní Suchá.

•
•
•
•

28. 9. 2017 - výlet do Chotěbuzi, návštěva Rybího domu, počet osob cca 45.
21. 10. 2017 - výlet do Mostů u Jablunkova, bobová dráha, počet osob cca 55.
V listopadu byla uspořádána drakiáda: počet účastníků cca 20.
27. 11. 2017 - malování na zeď - výmalba komunitního centra dětmi - počet
osob cca 25.
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SPORT
FOTBAL
Mezinárodní halové turnaje mládežnických družstev „Fotbal bez hranic“
TJ Depos Horní Suchá, z. s. pořádal v rámci udržitelnosti projektu
regionálního operačního programu příhraniční česko-polské spolupráce
Euroregionu Těšínské Slezsko pod názvem „Fotbal bez hranic“ již
4. ročník Mezinárodních halových turnajů. 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.
Nejprve se v sobotu 18. 2. 2017 utkaly družstva v kategorii starších
a mladších žáků. Turnaje se účastnila družstva FK Nižná, FK Polom
Raková a pořádající TJ Depos Horní Suchá z. s.
V úvodu 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
starších žáků byla 25´ a mladších žáků 20´ hrubého času. Vždy nejprve
odehráli svá utkání starší žáci a hned po nich mladší žáci.
Výsledky turnajů:
Turnaj „A“ – Starší žáci (hráči narozeni 1. 1. 2002 a mladší):
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skóre:

body:

1. TJ Depos Horní Suchá

4

3

1

0

16:6

10

2. FK Nižná

4

1

2

1

12:13

5

3. FK Polom Raková

4

0

1

3

9:18

1

Mužstvo starších žáků TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Třaslín Michal, Varga David – Olszar Radim, Klimprle Daniel, Přichystal
Patrik (4), Iwanuszek Adam (1), Havlík Ondřej, Kotula Bronislav (2), Antl
Štěpán, Pastušek Dominik (8), Szelong Sebastian (1),
Ved. mužstva: Antl Pavel a trenéři: Válek Petr, Kotula Bronislav
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář:  Třaslín Michal - TJ Depos Horní Suchá
nejlepší hráč:  Kuboš Martin - FK Nižná
nejlepší střelec:  Pastušek Dominik - TJ Depos Horní Suchá - 8 branek
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Turnaj „B“ – Mladší žáci (hráči narozeni 1. 1. 2004 a mladší)
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skóre:

body:

1. FK  Nižná

4

2

2

0

8:6

8

2. TJ Depos Horní Suchá

4

1

2

1

7:6

5

3. FK Polom Raková

4

0

2

2

3:6

2

Mužstvo mladších žáků TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Dvořák Vojtěch, Šupák Ondřej - Kruťa Ondřej (1), Drábek Dominik (4),
Čech Štefan, Urbaník Ondřej (1), Dobrovolský Adam, Krygiel Šimon,
Goryl Dominik, Gabzdyl Marek, Ištvan David, Přichystal Lukáš (1)
Ved. družstva: Dvořák David a trenér: Pribela Lukáš
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář:  Kajánek Matej - FK Polom Raková
nejlepší hráč:  Kuboš Martin - FK Nižná
nejlepší střelec:  Nákačka Marcel - 5 branek - FK Nižná
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. 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 4. ročníku Mezinárodního halového turnaje
v sobotu 12. 3. 2017 ve Sportovní hale u ZŠ Horní Suchá.
Turnaje se zúčastnila družstva starších a mladších přípravek FK Polom
Raková, FK Baník Albrechtice, MFK Havířov 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 odehrály dvoukolově utkání ve dvou kategoriích, nejdříve
odehrála svá utkání družstva starších přípravek a po nich hrály stejná
družstva mladších přípravek. Hrací doba utkání byla 20´hrubého
času.
149

Turnaj „A“ – Starší přípravka (hráči narozeni 1. 1. 2006 a mladší):
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skóre:

body:

1. FK Polom Raková

4

3

1

0

16:4

10

2. MFK Havířov

4

2

1

1

10:5

7

3. TJ Depos Horní Suchá

4

0

0

4

4:21

0

Mužstvo starší přípravky TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Bernatík Jan - Čech Štefan (1), Sedláček Šimon (1), Surma David (2),
Kožušník Vojtěch, Pietrasz Tadeáš, Kostka Tomáš, Jasanský Jakub,Valíček
Štěpán, Marini Michael, Danečko Petr
Vedoucí družstva: Pietrasz Tomáš,trenér: Dytko Gustav
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář:  Kisza Ondřej – MFK Havířov
nejlepší hráč:  Haladej Adam - FK Polom Raková
nejlepší střelec:  Kroščen Samuel – MFK Havířov - 6 branek
Turnaj „B“ – Mladší přípravka (hráči narozeni 1. 1. 2008 a mladší)
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skóre:

body:

1. FK Polom Raková

4

2

2

0

7:1

8

2.FK Baník Albrechtice

4

0

3

1

2:5

3

3.TJ Depos Horní Suchá

4

0

3

1

1:4

3

Mužstvo mladší přípravky TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:
Danečko Petr - Valíček Štěpán, Jasanský Jakub (1), Bernatík Jan, Surma
Jakub, Kučera Marek, Preisner Adam, Kabiesz Matyáš, Kabiesz Tomáš,
Rotigel Andreas, Gabzdyl Daniel, Bubík Vojtěch
Vedoucí družstva: Danečko Petr, trenér: Dytková Šárka
Vyhlášení nejlepších jednotlivců:
nejlepší brankář:  Danečko Petr – TJ Depos Horní Suchá
nejlepší hráč:  Fúlop Nicolas - FK Baník Albrechtice
nejlepší střelec:  Olšiak Daniel - 4 branky - FK Polom Raková
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.
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 5. ročník turnajů, který se bude hrát v příštím roce 2018.
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Vyhodnocení fotbalové sezóny 2016/ 2017
TJ DEPOS HORNÍ SUCHÁ, z.s.
Fotbalisté Horní Suché ukončili fotbalový ročník 2016/2017 se střídavými
úspěchy.
Družstvo mužů: startovalo v 1. B třídě a po slibných výsledcích
z podzimu 2016, kdy se družstvo pohybovalo na čele a v popředí tabulky,
se očekával na jaře boj o postup do 1. A třídy.
Začátek jarní sezóny se vydařil, muži vyhráli první dvě kola. Následující
tři utkání se ale nepovedla.
Jarní část sezóny byla velmi nepřehledná, dá se říct přímo chaotická,
protože i ostatní družstva soutěže se prezentovala velmi nevyrovnaně.
V důsledku těchto výkonů většiny družstev z popředí tabulky se o postupu
rozhodovalo v posledním kole mezi čtyřmi družstvy.
V boji o postup do 1. A třídy se utkala v přímém střetnutí družstva
Jablunkova, který hostil hráče Lokomotivy Petrovice „B“. V druhém
utkání hostili naši hráči družstvo Lučiny. Všechna čtyři družstva mohla
v případě příznivého výsledku pomýšlet na postup. Nakonec se radovalo
družstvo Jablunkova. Naši fotbalisté doplatili na slabší jarní sezónu,
částečně vinou dlouhodobých zranění hráčů ze základní sestavy, poklesu
formy a úzkého kádru hráčů.
Družstvo mužů vedli trenéři Jaroslav Bebenek a Miroslav Zedník,
vedoucím družstva byl Ivan Marini.
Nejlepší střelci družstva: Daniel Juranek 21 branek, Jakub Antl a Petr
Příborský 4 branky.
Konečná tabulka CANIS 1. B třída mužů  sk. C - podzim 2016/jaro 2017
Rk.

Družstvo

Záp.

    +

    0

     -

   Skóre

Body

1.

1. FK Spartak Jablunkov

26

15

3

8

64 : 35

48

2.

Finstal Lučina

26

14

3

9

59 : 44

45

3.

TJ Řepiště

26

14

2

10

52 : 55

44

4.

TJ Depos Horní Suchá

26

14

2

10

49 : 42

44

5.

Lokomotiva Petrovice „B“

26

13

4

9

49 : 37

43

6.

Internacionál Petrovice

26

13

3

10

66 : 54

42

7.

TJ Pražmo – Raškovice

26

13

3

10

54 : 44

42

8.

TJ Smilovice

26

12

5

9

48 : 35

41
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9.

TJ Tošanovice

26

11

5

10

66 : 55

38

10.

TJ Věřňovice

26

10

7

9

50 : 51

37

11.

TJ Sokol Hnojník

26

7

5

14

42 : 59

26

12.

TJ Sokol Dolní Lutyně

26

8

1

17

39 : 79

25

13.

TJ Sokol Nýdek

26

7

4

15

36 : 60

25

14.

TJ Petřvald

26

7

1

18

44 : 68

22

Družstvo staršího a mladšího dorostu: nastupovalo s respektem
do nejvyšší dorostenecké soutěže, která se v historii hornosušského
fotbalu hrála. V podzimní sezóně zejména starší dorost doplácel na to,
že v drtivé většině utkání hrál proti hráčům soupeře o dva až tři roky
starším. Taktéž zvyknout si na rychlejší, tvrdší a dospělejší fotbal nebylo
snadné. Nicméně po kvalitní zimní přípravě družstvo získalo důvěru
ve své schopnosti a fotbalové dovednosti, upevnil se a zkvalitnil se
kolektiv, hráči příkladně bojovali a to se projevilo ve výsledcích.
V družstvu mladšího dorostu pravidelně dostávali šanci i hráči starších
žáků, kteří po sezóně přejdou do dorostu.
Družstvo vedli trenéři Patrik Goj, Pavol Sýkora a Tomáš Pietrasz,
vedoucím družstva byl Vladimír Kux, zdravotník Jana Ševčíková.
Nejlepší střelci družstva:
st. dorost: Marek Janiszewski 6 branek, Filip Kux 5 branek
ml. dorost: Filip Kux 14 branek, Pavel Holub 8 branek
Konečné tabulky:
KALMAN TRADE Krajský přebor – starší dorost - podzim 2016/jaro 2017
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1.

FC Bílovec

24

22

1

1

127 : 21

67

2.

Lokomotiva Petrovice

24

16

3

5

124 : 34

51

3.

MFK Kravaře

24

15

2

7

69 : 31

47

4.

FC ODRA Petřkovice

24

15

1

8

88 : 47

46

5.

FC Ostrava – Jih

24

14

2

8

83 : 53

44

6.

FK Staříč

24

12

3

9

79 : 59

39

7.

TJ Ludgeřovice

24

10

5

9

70 : 50

35

8.

FC Slavoj Olympia Bruntál

24

9

5

10

61 : 76

32
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9.

FC Vřesina

24

7

2

15

45 : 86

23

10.

FC Heřmanice Slezská

24

7

1

16

37 : 136

22

11.

TJ Depos Horní Suchá

24

5

5

14

33 : 75

20

12.

FK Stará Bělá

24

4

2

18

38 : 112

14

13.

FC Kopřivnice

24

4

0

20

38 : 112

12

KALMAN TRADE Krajský přebor – mladší dorost - podzim 2016/jaro 2017
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1.

FC Bílovec

22

15

5

2

100 : 41

50

2.

MFK Kravaře

22

14

4

4

81 : 35

46

3.

FC Slavoj Olympia Bruntál

22

13

6

3

81 : 42

45

4.

FK Staříč

22

12

6

4

60 : 42

42

5.

FC Ostrava – Jih

22

11

5

6

73 : 43

38

6.

FC Kopřivnice

22

10

4

8

72 : 65

34

7.

Lokomotiva Petrovice

22

8

3

11

42 : 60

27

8.

FK Stará Bělá

22

8

2

12

46 : 84

26

9.

TJ Depos Horní Suchá

22

8

1

13

45 : 57

25

10.

FC ODRA Petřkovice

22

5

3

14

52 : 67

18

11.

FC Vřesina

22

3

2

17

26 : 79

11

12.

TJ Ludgeřovice

22

3

1

18

27 : 96

10

Družstvo starších a mladších žáků nastupovalo po postupu z minulé
sezóny, taktéž v nejvyšší žákovské krajské soutěži, která se kdy v historii
hornosušské kopané hrála, a to v krajském přeboru. Družstvo starších
žáků, i když jim odešel velmi silný ročník 2001, se svých soupeřů
nezaleklo a k údivu všech předvádělo rychlý, účelný fotbal a podzimní
sezónu skončilo na velmi pěkném druhém místě, když před sebe pustilo
pouze „B“ družstvo FC Baník Ostrava.
Výkonnost a kvalita našich hráčů se projevila v enormním zájmu oddílů
o naše hráče. Nastalo přemlouvání a bohužel i zaslepenost některých
rodičů vedla k tomu, že družstvo starších žáků nezopakovalo výkony
a výsledky z podzimu i v jarní sezóně, a to vedlo k propadu v celkové
tabulce krajského přeboru starších žáků. Přesto je 7. místo velmi kvalitní
umístění v prémiové účasti našeho žákovského družstva.
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Družstvo vedl jako vedoucí Pavel Antl, kterého vystřídal v jarní části
Jiří Pastušek, trenérem byl Petr Válek, kterého pro zdravotní indispozici
nahradil od května Jakub Antl.
Družstvo mladších žáků se potýkalo od začátku soutěže s nedostatkem
hráčů, zejména ročník 2005, který nám rozebrali, ještě ve věku starší
přípravky MFK Vítkovice a částečně i MFK Havířov, nedůsledností
a nezkušeností trenérů a v neposlední řadě svou chybu nese i výbor FK.
Od začátku nastupovali naši hráči proti o dva roky a více starším
hráčům, několikrát si trenéři museli pomoct hráči ze starší přípravky
(ročník 2007). Hráčům nelze upřít snahu, v některých utkáních byli
vyrovnanými soupeři. Družstvo vedli trenéři Robert Pribela a David
Dvořák, které vystřídal Petr Válek a od května družstvo vedl p. Antl,
kterému střídavě pomáhali p. Sýkora a Marini.
Nejlepší střelci družstva:
starší žáci: Patrik Přichystal 23 branek, Dominik Pastušek 20 branek
mladší žáci: Šimon Krygiel 8 branek, Lukáš Přichystal 4 branky
Krajský přebor – starší žáci - podzim 2016/jaro 2017
Rk.
Družstvo
Záp.
+
0
-

Skóre

Body

1.

FC Baník Ostrava „B“

26

22

1

3

241 : 36

67

2.

FK Krnov

26

19

3

4

105 : 45

60

3.

MFK Havířov

26

15

5

6

86 : 40

50

4.

26

15

2

9

88 : 65

47

26

15

1

10

76 : 72

46

6.

MFK Vítkovice“B“
FC Slavoj Olympia
Bruntál
SK Brušperk

26

14

2

10

66 : 79

44

7.

TJ Depos Horní Suchá

26

10

4

12

68 : 73

34

8.

FC Kopřivnice

26

10

3

13

66 : 80

33

9.

FC Ostrava – Jih

26

8

5

13

33 : 65

29

FK Nový Jičín
11. FK Slavia Orlová - Lutyně
12.
MFK Kravaře

26
26

9
7

0
5

17
14

45 :119
47 :115

27
26

26

8

2

16

52 : 91

26

13.

26

7

3

16

48 : 78

24

26

3

4

19

19 : 82

13

5.

10.

1. BFK Frýdlant n. O.

14. 1. FK Spartak Jablunkov
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Krajský přebor – mladší žáci - podzim 2016/jaro 2017
Rk.
Družstvo
Záp.
+
0
-

Skóre

Body

1.

MFK Havířov

26

21

2

3

155 : 77

65

2.

FC Baník Ostrava „B“

26

19

2

5

208 : 61

59

3.

FK Nový Jičín

26

19

2

5

117 : 75

59

4. FC Slavoj Olympia Bruntál

26

18

2

6

119 : 63

56

5.

MFK Vítkovice „B“

26

17

2

7

198 : 69

53

6.

SK Brušperk

26

12

2

12

107 : 89

38

7.

FC Kopřivnice

26

12

2

12 119 :108

38

8.

FK Krnov

26

11

3

12

74 : 75

36

9.

FK Slavia Orlová - Lutyně

26

12

0

14

84 : 95

36

10.

MFK Kravaře

26

9

4

13

60 : 98

31

11.

1. BFK Frýdlant n. O.

26

8

0

18

59 :126

24

12. 1. FK Spartak Jablunkov

26

6

5

15

43 : 96

23

13.

FC Ostrava – Jih

26

2

1

23 42 : 190

7

14.

TJ Depos Horní Suchá

26

2

1

23 27 : 188

7

Kromě krajských soutěží pořádaných Moravskoslezským fotbalovým
svazem se zúčastnili dlouhodobých mládežnických soutěží pořádaných
Okresním fotbalovým svazem v Karviné.
Nejlepší střelci: David Surma 27 branek, Michal Wojcik a Vojtěch
Kožušník po 15 brankách a Štefan Čech 11 branek.
Mladší přípravka startovala v Okresní soutěži mladších přípravek, která
se hrála turnajovým způsobem, zúčastnila se12 turnajů. Vstřelila 75
branek.
Nejlepší střelec: Jakub Jasanský 6 branek, Tomáš Valíček a Marek
Kučera 5 branek, Tomáš Kabiesz 4 branek.
Soutěže starší a mladší přípravky se nehrají na umístění, ale pouze
na počet vstřelených branek. Účelem tohoto rozhodnutí je, aby děti tohoto
věku měly radost ze hry a nestresovaly se starostmi o výsledky a tabulky.

Fotbalisté Horní Suché zakončili podzimní sezónu 2017
Fotbalový klub z Horní Suché má za sebou mistrovské boje podzimní části
soutěžního ročníku 2017/2018 v krajských a okresních fotbalových soutěžích.
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Jednotlivá družstva si ve svých mistrovských soutěžích vedla takto:
Muži:
Družstvo mužů čeká ještě dohrávka odloženého utkání s Lučinou.
Naše družstvo podávalo na podzim nevyrovnané výkony, potýkalo se
s neproměňováním gólových šancí. Hráči dělali velké chyby v obraně. Celou
podzimní sezonu se nevyrovnali s absencí střelce Juranka,popř. Hradilak,
kteří přerušili svou hráčskou kariéru z pracovních důvodů. Chyběl
i Jeziorský, který odešel do Bludovic. Jedním z dalších důvodů byla zranění
a dlouhodobá zdravotní indispozice některých hráčů. V dosavadních 12-ti
utkáních naše družstvo mužů pouze tři utkání vyhráli, jednou remizovali
a 8-krát odešli poraženi;což znamená umístění na 10.místě s 10-ti body
a skóre 13:23. V klubu panuje s výkony a umístěním družstva mužů
nespokojenost, a tak hlavní úkol na zimní přípravu bude pro družstvo
vedené trenéry Jaromírem Bebenkem a Martinem Barankem absolvovat
kvalitní přípravu, nabrat fyzičku a pokusit se doplnit mužstvo tak, aby
se v jarní části soutěže co nejrychleji zbavilo hrozby sestupu a zlepšenými
výkony se posunulo v tabulce co nejvýš.
Krajská soutěž mužů 1.B třída – podzim 2017:
Rk.
Družstvo
Záp.
+
0

-

Skóre

Body

1.

Věřňovice

13

10

1

2

37 : 14

31

2.

Lučina

12

9

1

2

40 : 19

28

3.

Raškovice

13

9

1

3

39 : 22

28

4.

Dolní Lutyně

13

8

2

3

33 : 14

26

5.

Lok.Petrovice B

13

8

2

3

27 : 14

26

6.

Smilovice

13

7

2

4

36 : 21

23

7.

Tošanovice

13

6

1

6

25 :32

19

8.

Hnojník

13

4

4

5

24 : 26

16

9.

Václavovice

13

3

3

7

20 : 33

12

10.

Horní Suchá

12

3

1

8

13 : 23

10

11.

Doubrava

13

3

1

9

16 : 31

10

12.

Řepiště

13

2

4

7

21 : 39

10

13.

Int. Petrovice

13

2

3

8

22 : 39

9

14.

Nýdek

13

2

2

9

15 : 41

8

14.

1. FK Spartak Jablunkov

26

3

4

19

19 : 82

13

Branky:
Sobek 4, Zálejský 3, Příborský 2, Antl, Dittrich, Kubjat a Pietrasz po 1
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Mládežnická družstva:
Starší dorostenci:
Startují v krajském přeboru staršího dorostu – nejvyšší soutěž, kterou
kdy naši dorostenci hráli druhou sezónu. Po podzimní části soutěže
obsadili 7. místo, když získali 17 bodů za 5 výher, 2 remízy a 6 proher
při celkovém skóre 31:32. Svěřenci trenérského triumvirátu Sýkora,
Pietrasz, Goj se prezentovali dobrou hrou, solidním vystupováním a je
předpoklad,že budou v jarní části soutěže v tomto trendu pokračovat,
posbírají co nejvíce bodů a budou v tabulce Krajské přeboru stoupat.
Jsou i příslibem do následujících let pro doplnění družstva mužů. Nutno
podotknout, že naši starší dorostenci patří podle věkového průměr
k nejmladším týmům v soutěži.
Krajský přebor starší dorostenci - podzim 2017:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1.

Havířov

13

12

1

0

74 : 3

37

2.

Kravaře

13

10

2

1

41 : 14

32

3.

Staříč

12

8

2

2

41 : 19

26

4.

SO Bruntál

13

7

2

4

46 : 27

23

5.

Petřkovice

13

6

2

5

27 : 32

20

6.

Loko. Petrovice

13

5

3

5

36 : 37

18

7.

Horní Suchá

13

5

2

6

31 : 32

17

8.

Sl. Opava

13

4

4

5

17 : 26

16

9.

Ludgeřovice

13

5

0

8

22 : 45

15

10.

Stará Bělá

13

4

2

7

34 : 46

14

11.

Hlubina

12

3

4

5

29 : 36

13

12.

Těrlicko

13

3

3

7

27 : 34

12

13.

Frenštát p. R.

13

3

1

9

30 : 51

10

14.

Vřesina

13

1

0

12

8 : 61

3

Branky:
Kux 10, Holub 8, Ševčík 4, Mrozek M. a Janiszewski po 3, Cagaň, Goryl
a Šebesta po 1
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Mladší dorostenci:
Hrají krajský přebor mladších dorostenců. Ve své soutěži si vedou v soutěži
velmi dobře, patří k favoritům soutěže. Zařadili se svými výkony a výsledky
do trojice vedoucích týmů, ztráta na čelo tabulky je způsobená tím, že
nejlepší hráči této kategorie hrají utkání staršího dorostu a za mladší
dorost nastupují pouze sporadicky. Příležitosti,zahrát si za mladší dorost
fotbal, tak dostávají i někteří starší žáci. Ve své soutěži obsadili 3. místo
se ziskem 30 bodů za 10 výher, 3x odešli poraženi s celkovým skóre 58
vstřelených a 28 obdržených branek.
Krajský přebor mladší dorostenci - podzim 2017:
Rk.
Družstvo
Záp.
+
0

-

Skóre

Body

1.

Kravaře

13

12

1

0

98 : 13

37

2.

Havířov

13

12

1

0

62 : 12

37

3.

Horní Suchá

13

10

0

3

58 : 28

30

4.

SO Bruntál

13

8

0

5

57 : 24

24

5.

Těrlicko

13

6

3

4

60 : 36

21

6.

Petřkovice

13

7

0

6

57 : 39

21

7.

Staříč

12

6

2

4

49 : 26

20

8.

Sl. Opava

13

5

2

6

35 : 36

17

9.

Stará Bělá

13

5

1

7

40 : 55

16

10.

Ludgeřovice

13

3

4

6

28 : 58

13

11.

Hlubina

12

4

0

8

37 : 66

12

12.

Vřesina

13

2

1

10

24 : 73

7

13.

Loko. Petrovice

13

2

1

10

18 : 69

7

14.

Frenštát p. R.

13

0

0

13

14:102

0

Branky:
Holub 14, Pastušek 10, Nový 9,Goryl 6, Přichystal P. 4, Mrozek V.
a Dunička po 3, Bilčák, Foltyn a Klimprle po 2, Kývala, Ševčík
a Michailidis po 1.
Starší žáci:
Hrají svou druhou sezonu v krajském přeboru. K družstvu přišel nový
trenér p. Jakub Antl a doplnil družstvo starších žáků hráči Slovanu
Havířov, kteří vytvořili spolu se stávajícími hráči velmi kvalitní družstvo
a zejména dobrou partu. Tento tým se prezentuje velmi dobrou hrou
i vystupováním na hřišti. Po podzimu přezimují na 6. místě tabulky
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Krajského přeboru Starších žáků. S výkony, vystupováním a zejména
s tréninkovou morálkou panuje v klubu velká spokojenost.
Krajský přebor starší žáci - podzim 2017.
Rk.
Družstvo
Záp.
+

0

-

Skóre

Body

1.

Kopřivnice

13

12

1

0

68 : 18

37

2

Ostrava Jih

13

10

2

1

49 : 17

32

3.

Havířov

13

9

1

3

45 : 23

28

4.

Nový Jičín

13

8

1

4

51 : 35

25

5.

Kravaře

13

7

1

5

42 : 25

22

6.

Horní Suchá

13

7

1

5

39 : 33

22

7.

MFK Karviná B

13

7

0

6

41 : 25

21

8.

SO Bruntál

13

7

0

6

38 : 34

21

9.

Vítkovice B

13

6

2

5

31 : 27

20

10.

Krnov

13

5

0

8

27 : 34

15

11.

Rýmařov

13

5

0

8

22 : 29

15

12.

Petřkovice

13

2

1

10

18 : 69

7

13.

Brušperk

13

1

0

12

22 : 66

3

14.

Stará Bělá

13

0

0

13

11 : 69

0

Branky: Križnanský 15, Kotula 6, Koláček a Nekola 4, Szymurda a Šušla
3, Kruťa, Iwanuszek, Salaj a Krejza 1.
Mladší žáci:
Patří v krajském přeboru k nejmladším družstvům. Po výměně trenéra,
když p. Pribelu s p. Dvořákem výbor FO odvolal, se nový trenér p. Aleš
Šebesta věnoval konsolidaci kádru a kvalitnímu tréninku. Pomalu se
dostavují výsledky. Družstvo mladších žáků hraje líbivý fotbal, doplácejí
na to, že pravidelně zhruba polovičku týmu tvoří hráči věkem patřící
do starší přípravky. Věkový rozdíl se projevuje zejména ve fyzické vyspělosti
soupeřů. Přesto do budoucna vnímáme tento trend jako pozitivní.
Krajský přebor mladší žáci - podzim 2017.
Rk.
Družstvo
Záp.
+

0

-

Skóre

Body

1.

Nový Jičín

13

12

0

1

96 : 20

36

2.

Rýmařov

13

10

1

2

90 : 18

31

3.

Krnov

13

10

1

2

78 : 28

31
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4.

Havířov

13

10

0

3

74 : 22

30

5.

SO Bruntál

13

9

1

3

84 : 41

28

6.

Vítkovice B

13

6

1

6

55 : 39

19

7.

Kravaře

13

5

4

4

38 : 36

19

8.

Brušperk

13

4

2

7

33 : 63

14

9.

Ostrava Jih

13

4

2

7

32 : 62

14

10.

Karviná B

13

4

1

8

49 : 78

13

11.

Petřkovice

13

4

0

9

19 : 82

12

12.

Stará Bělá

13

2

1

10

31 : 92

7

13.

Horní Suchá

13

2

0

11

34 : 75

6

14.

Kopřivnice

13

2

0

11

24 : 82

6

Branky: Seman 10, Krygiel 8, Skokan 7, Frais 6, Bartoš a Surma
1,vlastní
Starší přípravka:
Hraje okresní přebor přípravek sk. A, ve své soutěži je na průběžném 8.
místě při zisku 6 bodů a skóre 37:75. brankami. Družstvo vede trenér
Gustav Dytko spolu se svou dcerou Šárkou Dytkovou. Družstvo doplácí
při hře na chyby při rozehrávce i na to, že skoro celý ročník 2007 hraje
za mladší žáky. Projev družstva je líbivý, sráží je chyby a zejména
neproměňování vyložených brankových příležitosti.
Rk.
Družstvo
Záp.
+
0
Skóre Body
1.

Těrlicko

8

6

2

0

75 : 40

20

2.

Albrechtice

8

6

1

1

55 : 23

19

3.

Karviná

8

5

2

1

65 : 41

17

4.

Slovan Havířov

8

5

0

3

66 : 37

15

5.

Petřvald

8

3

1

4

35 : 37

10

6.

Gascontrol Hav.

8

2

1

5

23 : 35

7

7.

Český Těšín

8

1

3

4

33 : 49

6

8.

Horní Suchá

8

2

0

6

37 : 75

6

9.

Havířov B

8

1

0

7

16 : 68

3

Branky: Surma 11, Wojcik 10, Kučera 4, Bernatík a Kostka 3, Danečko,
Bubík, Kabiesz a Valíček 1.
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Mladší přípravka:
Mladší přípravka se spojila se školičkou a pod vedením Ing. Zdenka Petrů se
seznamují 2 x týdně s fotbalem a vstřebávají do sebe herní základy formou
her s míčem.
Mládežnická družstva Horní Suché od mladší přípravky po starší žáky
si zimní přípravné období spestří řadou halových turnajů pod názvem
Zimní liga Okresního fotbalového svazu Karviná, ve kterém se od listopadu
do března budou pravidelně střetávat se svými soupeři po sportovních
halách v celém okrese, mimo jiné i ve sportovní hale Horní Suchá. Mladší
a starší žáci se zúčastní i halových turnajů pořádaných OFS Frýdek Místek
ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem.
Fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty uspořádal v rámci celostátní akce
"Září - měsíc náborů“ ve spolupráci s FAČR a Lesy ČR pro děti 1. a 2. tříd
hornosušských základních škol a mateřských školek akci, které se zúčastnilo
cca 160 dětí. Nejprve děti přivítali Klauni z Balonkova, po programu děti
procházely jednotlivými stanovišti na hřišti, kde se pod vedením instruktorů
z řad dorostenců, trenérů a funkcionářů FO snažily zábavnou formou
seznámit s fotbalem. Děti byly obdarovány dárky s fotbalovou tématikou
a dostaly pitíčko s tatrankou.
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Florbal
Florbalové léto a nová sezóna
Jako už tradičně i letos je pro naše svěřence připraven bohatý program
tak, aby s florbalem byli hráči i v pauze mezi sezónami. Aby si užili se
svými spoluhráči spoustu zážitků i mimo hřiště. Vždyť to má být zábava
hlavně pro ty nejmenší. Prázdniny začaly prvním turnusem florbalového
kempu, a to pro kategorie mladší a starší žáci. Tak, aby se co nejlépe
připravili na největší florbalový svátek Prague games 2017 (dále jen PG).
Jak to viděl předseda klubu Petr Krucina?
Začátek léta probíhal podle plánu, akorát mě zklamalo, že se poprvé
nepodařilo naplnit kemp pro nejstarší kategorii mládeže - juniory, a tudíž ani
zorganizovat. Kluci se v rámci možností připravovali na nadcházející PG jen
v domácí hale. Na PG jsme byli zařazeni až jako náhradníci.
Jak to, že tak tradiční účastník této akce sklouzl až mezi náhradníky?
Každý rok je těžší se na tuto akci dostat. Je to konfrontace s celým florbalovým
světem a je to v naší zemi, takže ty náklady byť nejsou malé, tak v porovnání
se zahraničím turnajem stále o hodně příznivější. Zvláště když chceme zachovat
vysoký standard ubytování, stravy a organizace. Abychom měli jistotu, že
se na tuto akci dostaneme, je třeba už v lednu vědět, jestli máme dost hráčů
a můžeme si dovolit se přihlásit a zaplatit startovné. Kluby jsou brány podle
toho, jak se postupně přihlašují a platí startovné. Proto když v lednu zjišťujeme,
kdo bude, potřebujeme rychlou zpětnou vazbu od rodičů. My jsme ještě
v březnu neměli info, jestli bude dost Sušanů na kemp a PG, tak jsme šli trochu
do risku a přihlásili jej, jenže už bylo poměrně pozdě a kategorie byly plné.
Proto se nevešli třeba už starší žáci a dorostenci, jeli jen mladší žáci a junioři.
Proč se nepodařilo naplnit nejstarší kategorii kempu?
Těžko říct, ale hlavním důvodem jsou asi finance. Přece jen rodiče už to
berou tak, že sedmnáctiletý kluk se musí o sebe už tak trochu postarat sám,
a tudíž není třeba mu řešit nějakou zábavu na prázdniny, měl by si zkusit
vydělat nějaké peníze na brigádách. Což já určitě kvituji, ale program je znám
dopředu a je prakticky 14 let stejný a skoro se nemění, takže to jde s brigádami
i dovolenými skloubit. Hlavně je to pro ně takové každoroční vyvrcholení celé
sezóny, také důležité pro stmelení týmu a poznání spoluhráčů kolem sebe. Cítil
jsem ale z kluků, že jim to je líto, a nechtějí tak dlouhou pauzu.
Co jste tedy pro ně připravili?
Navrhl jsem, že pokud budou chtít a splní si své brigádnické povinnosti,
můžeme se premiérově zúčastnit turnaje Slovak Open na konci prázdnin, který
nakonec proběhl, a prokousali jsme se ve velké konkurenci až do semifinále, kde
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jsme nakonec podlehli pozdějšímu vítězi turnaje FAT PIPE Maskantje Juniors
3:5. Zápas o třetí místo jsme bohužel nezvládli, sice jsme ve strhujícím závěru
vyrovnali čtyři sekundy před koncem na 3:3, ale v nájezdech jsme nepředvedli
zručnost a zůstala na nás bramborová medaile. Byly to ale parádní zážitky.
Muži A se připravují na druhou sezónu v Národní lize, jak se tým změnil?
Trochu se nám sestava obmění. Jan Galuszka se po tříleté svědomité
přípravě odebral do extraligového týmu Buldogs Brno a rozšíří řady našich
odchovanců, kteří okusí nejvyšší soutěž. Gratulujeme a držíme mu palce.
Další kluci si chtěli dát pauzu z rodinných, zdravotních nebo studijních
důvodu a zatím se jen držet v herním rytmu v B-týmu.
Přišel někdo?
Kádr jsme museli doplnit. Přišel Lukáš Kuruc z Letky Ostrava, Tomáš
Hrankay z FbC Český Těšín. Vrátil se klučina, co trávil posledních sedm let
na Novém Zélandu, ale hlad po kvalitním florbalu ho přivedl zpět do ČR.
Vrátil se náš odchovanec Pavel Übelauer, který v minulém roce také okusil
extraligu v dresu FBC Ostrava a dokonce i skóroval. Tým dále doplnili naši
junioři. Zůstal náš sniper Matěj Černý, který je schopen sypat góly i z vlastní
poloviny neskutečnou bombou. Zůstali i veterání Filip Mocek, Vojta Kopia
a obzvláště Petr Šimek, který byť vytížený svou právnickou firmou by mohl
mladým ukázat, jak se to dělá, když jsou někde výmluvy, že není na něco
čas. Vrátil se Lukáš Kraina, který dokáže přinutit své spoluhráče rvát se
o výsledek, i když to může vypadat, že už je vše ztraceno.
Co příprava před ligou, jsou v plánu nějaká přátelská utkání?
Muži s juniory se zúčastnili Ossiko cupu, který minulý rok vyhráli. Letos
skončili druzí, to byl výborný výsledek, protože finále už jen dohrávali
zdecimovaní zraněními v devíti lidech. Další přípravné zápasy jsme hráli
s Nowym Targem, Petrovicemi, které dokázaly minulý rok postoupit do 1.
ligy, a Letkou Ostrava. Předvedené výkony mě i šéftrenéra Ivo Jochmana
celkem uspokojily a jdeme do soutěže s vědomím, že nás čeká hodně práce, ale
že tým je kvalitní. Trochu nás trápí pozice gólmana, protože dlouholetá opora
Vojta Stefan je po operaci lokte a rekonvalescence neprobíhá dle představ.
Stavebním kamenem úspěchu je gólman a Vojta není kámen, ale pořádná
skála. Tak věříme, že zdravíčko nebude zlobit a zapojí se co nejdříve ve své
standartní formě. Začátek tedy musí zvládnout jeho druh v brance, hostující
Filip Plíhal, kterému může krýt záda další odchovanec David Suchánek. Letos
už muž, co mu chybí v centimetrech a kilogramech, to nahrazuje mrštností.
Sezóna 2017/18 začíná! Věříme, že mezi nás najdou cestu noví hráči
od přípravky až po veterány a s podporou naší obce a partnerů vypálíme zase
díru do florbalového světa.


(rozhovor s Petrem Krucinou, předsedou FbK)
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Vzpěračská škola Oty Zaremby
Další skvělé úspěchy vzpěračů z Horní Suché
Do prvního kola ligy družstev juniorek nastoupilo šest nejlepších družstev
z loňského roku. Nejlepší výkony předvedly Markéta Bijoková (SKVOZ Horní
Suchá), Nela Zachardová (Plzeň) a Vendula Šafratová (SKVOZ Horní Suchá).
Po velkém boji zvítězila děvčata z Horní Suché, která startovala ve složení
Markéta Bijoková, Nikola Satmaryová, Vendula Šafratová a Dagmar
Barnošáková pod vedením trenéra Pavla Kheka. Pořadí družstev po 1. kole – 1.
SKVOZ Horní Suchá 450 bodů, 2. TJ Rotava 425 bodů, 3. TJ Ostrava 418 bodů.
Po loňském účinkování juniorů z Horní Suché v třetí lize družstev mužů
startují letos již v 2. lize mužů. Toto mladé družstvo pod vedením tria
trenérů Brzoska, Khek a Sršeň by si moc přálo letos vyhrát druhou ligu
a postoupit do kvalifikace o 1. ligu mužů. V Holešově proto udělali první
krok, když zvítězili v 1. kole 2. ligy mužů skupiny „B“. Družstvo nastoupilo
ve složení Vlastimil Moskál, Martin Štreichl, Dominik Seibert, František
Polák, Baláž Patrik a Štěpán Zbořil. Nejlepší výkon družstva z Horní Suché
předvedl Martin Štreichl výkonem ve dvojboji 262 kg (111 - 151), to dalo při
váze 78 kg 324 Sincl. bodů. V nadhozu se pokoušel překonat nový český
rekord juniorů do 17 let 159 kg, ale jen těsně pokus neustál. Po 1. kole - 1.
SKVOZ Horní Suchá 1478 bodů, 2. TJ Holešov 1433 bodů, 3. TJ Zlín 1386
bodů, 4. N. Hrozenkov 1369 bodů a 5. TJ Třinec 1365 b. František Polák
z Horní Suché překonal nový český rekord juniorů v nadhozu ve váze
do 56 kg výkonem 114 kg.
V Bohumíně proběhlo již 2. kolo 1. ligy družstev juniorů moravské skupiny.
Po suverénním ovládnutí této soutěže v 1. kole dvěma družstvy z Horní
Suché se situace opět opakovala a 1. a 2. místo opět získali junioři z Horní
Suché. Družstvo „A“ startovalo ve složení Matěj Bittner, Vlastimil Moskál,
Martin Štreichl, Dominik Seibert, František Polák a Petr Kmeťo. Družstvo
„B“ reprezentovali Štepán Zbořil, Patrik Buchta, Miroslav Vavrek a Ludvík
Matík. Nejlepší výkon družstva předvedl opět nejlepší junior ČR do 17 let
Martin Štreichl výkonem a zlepšením osobního rekordu v trhu a ve dvojboji
268 kg (116 – 152) a pak se opět pokoušel o rekord v nadhozu 159 kg, ale
pokus se nezdařil, přesto jeho dvojboj dal konečných 329 bodů! František
Polák posunul hranici svého českého rekordu v nadhozu na vynikajících
115 kg. Pořadí družstev v 2. kole - 1. SKVOZ Horní Suchá „A“ 1539 bodů, 2.
SKVOZ Horní Suchá „B“ 1330 b, 3. SKV Bohumín 1274 b, 4. TJ Třinec 1090 b
a 5. SKV Havířov 1055 b.
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Na MS juniorů do 17 let, které proběhne 1.- 11. 4. 2017 v Bangkoku (Thajsko),
byli vybráni tři reprezentanti ze vzpěračského klubu v Horní Suché, a to
František Polák, Martin Štreichl a Petr Kmeťo.
Jak si vedli naši vzpěrači Polák a Štreichl na MS vzpěračů
Na MS juniorů, které se konalo v Bangkoku (Thajsko), odcestovali tři juniorští
reprezentanti, František Polák, Martin Štreichl a Petr Kmeťo ze Sportovního
klubu vzpírání Oty Zaremby v Horní Suché v doprovodu trenérů Emila
Brzosky a Pavla Kheka. Startovalo 195 juniorek a 245 juniorů z 57 států.
František Polák, který startuje ve váze do 56 kg, upravil váhu a shodil do váhy
do 50 kg a obsadil velmi pěkné 14. místo ve dvojboji. Překonal 8 českých
juniorských rekordů, když postupně zvládl v trhu 82 – 85 – 87, v nadhozu
102 a 105 a ve dvojboji postupně překonal 185 – 189 a 192 kg. Ve své silnější
disciplíně v trhu se přiblížil světové elitě a obsadil krásné 9. místo. Ve váze
do 77 kg nastoupil Martin Štreichl a mezi 28 závodníky se neztratil a skončil
ve dvojboji na 17. místě. V trhu se mu nedařilo, zvládl jen základní pokus
110 kg a pak marně dvakrát atakoval váhu 114 kg, což by znamenalo umístění
o 3-4místa dopředu. Ale v nadhozu zabojoval a skončil sedmý na světě, když
nadhodil nový český juniorský rekord 156 kg. Třetí z Horní Suché Petr Kmeťo
startoval ve váze do 62 kg a po novém osobním rekordu v trhu 92 kg skončil
v trhu na 33. místě a nezvládl soutěž psychicky a v nadhozu třikrát nedal
základ 108 kg a soutěž nedokončil. Tento první start na MS byl pro závodníky
velikou školou a přinesl cenné zkušenosti pro budoucnost těchto borců. Naše
reprezentace se umístila v první polovině startovního pole na 25. místě. Splnit
úkol vybojovat účast na OH mládeže se nepodařilo, poslední možnost je na ME
v příštím roce, které se koná v Estonsku.

František Polák
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Juniorky i po 2. kole juniorské ligy jsou ve vedení
V Bohumíně proběhlo 2. kolo ligy juniorek a děvčata z SKVOZ Horní Suchá
sice bojovala, ale vítězství z prvního kola nezopakovaly a skončily druhé
za Rotasem Rotava. Nejlepší závodnice 2. kola - 1. Neli Zachardová (Start
Plzeň) 172 bodů ve dvojboji 125 (53 – 72) váha 58,3 kg, 2. Vendula Šafratová
(SKVOZ Horní Suchá) 168 bodů za dvojboj 99 (52 – 57) váha 44,1 kg, 3.
Daniela Zronková (Rotava) 166 bodů za dvojboj 130 (59 – 71) váha 65,3 kg.
I přes druhé místo v 2. kole jsou na prvním místě juniorky z Horní Suché.
Pořadí po dvou kolech:
1. SKVOZ Horní Suchá
2. TJ Rotas Rotava
3. Start Plzeň
4. Sokol M.Ostrava
5. SKV Bohumín
6. CWG Bohumín

890 bodů
878
822
840
769 	
223

18 bodů
18 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
5 bodů

Družstvo z Horní Suché nastoupilo ve složení Nikola Satmaryová,
Vendula Šafratová, Dagmar Barnošáková a Markéta Bijoková. Nejlepší
výkon družstva předvedla Vendula Šafratová, která si vytvořila
v nadhozu osobní rekord 57 kg a vyrovnala český rekord juniorek. Velmi
překvapila Nikola Satmaryová, která se zlepšila o 11 kg ve dvojboji
a vytvořila si osobní rekordy v trhu 34 g a v nadhozu 48 kg. Dagmar
Barnošáková si vyrovnala svůj osobní rekord z prvního kola a Markéta
Bijoková, která soutěž nezvládla a totálně zklamala, když zůstala 26 kg
za svým maximem. Vše se tedy rozhodne ve třetím kole na podzim.
SKVOZ Horní Suchá nejlepší na M ČR do 17 let
Obrovským úspěchem mladých vzpěračů a vzpěraček z Horní Suché
skončilo M ČR juniorů do 17 let a juniorek do 17 a do 20 let. Mistrovství
uspořádal perfektně na vysoké úrovni oddíl vzpírání Příbor. SKVOZ
Horní Suchá (trenéři Pavel Khek, Emil Brzoska a Luboš Sršeň) v kategorii
juniorů do 17 let zvítězili v soutěži družstev se 45 body a počtu medailí
(4+2+1), na druhém místě SKV Havířov 24 bodů a třetí SKV Bohumín
17 bodů. Nejlepším závodníkem byl vyhlášen František Polák (Horní
Suchá) výkonem 322 Sincl. bodů a k titulu Mistr ČR ve váze do 56 kg
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přidal i nový český rekord juniorů ve dvojboji 206 kg (93 – 113).
Druhým nejlepším závodníkem celého mistrovství se stal jeho oddílový
kolega Martin Štreichl ziskem 307 Sincl. bodů. Ten závodil jen lehce,
nešel naplno, jeho vrchol přípravy bude na Mezinárodním turnaji
olympijských nadějí V4, který se uskuteční 1. 7. 2017 v Horní Suché.
Obhájil loňské zlato a získal titul ve váze do 85 kg výkonem 248 kg
ve dvojboji (108 – 140). I třetí nejlepší závodník celého turnaje byl
z Horní Suché, a to Petr Kmeťo za 292 Sincl. bodů. Ten získal zlato
ve váze do 62 kg výkonem 202 kg ve dvojboji (92 – 110). Čtvrtou zlatou
a titul Mistr ČR juniorů veze do Horní Suché Patrik Buchta, který
si vytvořil nové osobní rekordy a loni byl zlatý mezi žáky a letos se
prosadil mezi juniory ve váze do 77 kg výkonem ve dvojboji 214 kg (99
– 115). Stříbro a 2. místo po velkém boji získal Matěj Moskál (Horní
Suchá) ve váze do 50 kg. Je starší žák a dokázal se prosadit mezi juniory
a dokonce vytvořil dva nové české rekordy starších žáků ve váze
do 45 kg, v nadhozu překonal svůj český rekord (dosud 80 kg) na 81 kg.
Třetím pokusem se pokoušel o nadhoz 86 kg, jen těsně tuto váhu
neudržel, kdyby se to podařilo, byl by zlatý. Ve dvojboji překonal český
rekord (dosud Polák 141 kg z roku 2014) výkonem 143 kg (62 – 81). Druhé
stříbro získal ve váze do 62 kg Patrik Baláž (Horní Suchá) výkonem
ve dvojboji 186 kg (83 – 103) a bronz jeho kolega Ludvík Matík ve váze
do 69 kg za dvojboj 188 kg (80 – 108).
V soutěži juniorek do 17 let byla nejúspěšnější děvčata z Horní Suché
a Rotavy, oba kluby se ziskem 24 bodů (2+2+0). Bronzová byla děvčata
z Ostravy se 14 body. Nejúspěšnější byla vyhlášena a nejlepší výkon
v přepočtu na body předvedla jak do 17 let, tak i do 20 let třináctiletá
Vendula Šafratová (Horní Suchá) se 173 Sincl. body. Svěřenkyně trenéra
Pavla Kheka předvedla vynikající techniku a je velkou nadějí dívčího
vzpírání. Druhá byla Daniela Zronková z Rotavy 168 bodů a třetí opět
závodnice z Horní Suché Markéta Bijoková 158 bodů. Děvčata z Horní
Suché získala 5 zlatých a dvě stříbrné medaile. Vendula Šafratová
vyhrála suverénně s velkým náskokem ve váze do 48 kg, výkonem
ve dvojboji 107 kg (47 - 60) a výrazně si řekla o reprezentační dres
a start na ME juniorek do 15 let v září v Kosovu. Markéta Bijoková
dokázala zvítězit jak do 17 let, tak do 20 let a získala a obhájila dva
tituly z loňského roku ve váze do 75 kg (loni ve váze do 69 kg) výkonem
ve dvojboji 131 (55 – 76). Další dvě medaile získala Nikola Satmaryová
zvítězila v kategorii do 20 let a do 17 let byla stříbrná ve váze do 53 kg.
Předvedla vynikající vystoupení a překonání osobních rekordů v trhu
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34 kg a v nadhozu 50 kg. V loňském roce získala stříbro a bronz a letos
z toho bylo zlato a stříbro. Dagmar Barnošáková získala zlato a titul
do 20 let ve váze do 48 kg a stříbro si vybojovala do 17 let výkonem 73 kg
ve dvojboji (31 – 42).

Vendula Šafrátová na stupni vítězů

Turnaj olympijských nadějí v Horní Suché
Vzpěračský klub Oty Zaremby z Horní Suché uspořádal Mezinárodní
turnaj olympijských nadějí Visegradské čtyřky do 18let. Startovala
juniorská družstva chlapců a dívek z Polska, Maďarska, Slovenska
a Česka. Soutěž zahájil starosta obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner
a Mgr. Petr Krol, předseda Českého svazu vzpírání. Do soutěže
nominovala každá reprezentace 7 nejlepších juniorek a 8 nejlepších
juniorů své země. V kategorii juniorek zvítězilo družstvo Polska 819
bodů, před Maďarskem 782 b, Slovenskem 757 b, a Českem 669 bodů.
Naší nejlepší závodnicí byla vyhlášena Vendula Šafratová (Horní Suchá)
svěřenkyně trenére Pavla Kheka a v celkovém pořadí skončila na 13.
místě. Při jejím věku je to obdivuhodné, je jí teprve 13 let a dokázala se
prosadit mezi závodnicemi do 18let. Zlepšila si osobní rekord ve váze
do 48 kg, zvládla ve dvojboji 109 (50 – 59) a to dalo 177 Sincl. bodů.
V soutěži juniorů zvítězilo družstvo Polska 2036 b, před Maďarskem
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1867 b, Českem 1850 b a Slovenskem 1666 bodů. Náš nejlepší český
závodník Martin Štreichl (Horní Suchá) obsadil 6. místo s výkonem 272
(113 – 159) za 325 Sincl. bodů. Svěřenec trenéra Pavla Kheka v soutěži
překonal nový český rekord juniorů do 17let ve váze do 85 kg v nadhozu
159 kg. František Polák z Horní Suché svěřenec trenérů Emila Brzosky
a Luboše Sršně čtyřikrát překonal český rekord juniorů ve váze do 56 kg,
v trhu 96 kg, v nadhozu 116 kg a ve dvojboji 207 kg a 212 kg a obsadil
celkové 7. místo. Soutěž byla perfektně připravena. Z Horní Suché ještě
reprezentovali Českou republiku závodníci Petr Kmeťo a Patrik Buchta,
kteří byli vybráni do družstva juniorů. A Markéta Bijoková, která
startovala v družstvu juniorek.
Ohlédnutí za M ČR starších žáků, které proběhlo těsně před MT V4
Nejlepší žáci se sjeli do Holešova. V soutěži družstev zvítězili závodníci
z Horní Suché se 45 body, před Sokolovem 23 b a Teplicemi 20 b. V počtu
medailí jsou opět nejlepší závodníci z Horní Suché 2+3+1 (svěřenci
trenérského tria Brzoska, Khek a Sršeň) a Sokolovem 1+2+1. Účast
v soutěži si svým výkonem vybojovala také Vendula Šafratová z Horní
Suché a dokonce své čtyři soupeře ve váze do 45kg porazila a získala
titul Mistryně ČR a v nadhozu překonala nový český žákovský rekord
výkonem 61 kg. Ve dvojboji zvládla 107 (46 – 61). Velký boj o prvenství
svedli Matěj Moskal (Horní Suchá) a Marek Polhoš (Sokolov), tentokrát
byl úspěšnější Matěj a vynikajícím osobním rekordem ve dvojboji 146
(62 – 84) vybojoval zlato a další titul, když o vítězství rozhodoval poslední
pokus soutěže a to byl Matěj na 84 kg v nadhozu, který druhým pokusem
nezvládl, ale opakovaný pokus udržel a stal se vítězem. Stříbrné medaile
vezou do Horní Suché Alexander Džobák (do 45kg), Jiří Červeňák
(do 62kg) a Daniel Mayer (do 56kg) a bronz Daniel Matík (do 45kg).
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Tenis
Přátelské utkání Depos Horní Suchá - Slavoj Český Těšín
Přátelské utkání tenisových týmů Horní Suché a Českého Těšína, které
se tradičně hraje v druhé polovině června, vstoupilo do svého 7. ročníku.
Utkání se hrálo ve středu 21. 6. 2017 na kurtech Slavoje  Český Těšín.
Před hornosuškým týmem ležel nelehký úkol - obhájit držení putovního
poháru. Úkol o to těžší, že tým nenastoupil tentokrát v nejsilnější
sestavě. Řada tradičních velkých opor  (Geryk, Brodecký, Sargánek,
Zimčík, Nosálek, Janeček, Kožušník, Hladík, Skácel Vl.) se nemohla ze
zdravotních nebo pracovních důvodů zúčastnit. Již po odehrání utkání
singlistů bylo zřejmé, že převaha je tentokrát na straně těšínského
soupeře. Po odehrání zbývajících čtyřher se pak skóre zastavilo na stavu
11:5 ve prospěch soupeře z Českého Těšína. Tým Slavoje Český Těšín
se tak po výborném výkonu stal vítězem utkání a držitelem putovního
poháru do příštího roku. Utkání se odehrálo v přátelské atmosféře
a za pěkného tenisového počasí.
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Horolezecký oddíl v Horní Suché
Dne 4. září 2017 parta nadšenců založila horolezecký oddíl. Dostal název
HO GODULA, Horní Suchá. Jako předseda byl zvolen Josef Vričan.
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VII. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Lékaři
MUDr. Anna Býmová, MDDr. Jiří Býma – stomatolog
MUDr. Dagmar Kubinová – stomatolog
MUDr. Sylva Tomečková – praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dáša Pastuchová – praktický lékař
MUDr. Jan Maťko – praktický lékař
Lékárna U Dvora
Domov pro seniory Slezské humanity
Dům s pečovatelskou službou
Rehabilitace - vodoléčba, elektroléčba, masáže, léčebná tělesná výchova

VIII. CÍRKEV
Římskokatolická farnost Horní Suchá
Farář: Mgr. Miroslaw Kazimierz
Římskokatolická farnost v Horní Suché uspořádala dne 4. 11. 2017 slavnostní mši
svatou u příležitosti posvěcení tří nových zvonů pro farní kostel sv. Josefa. Zájemci
si mohli prohlédnout zvony ještě během následuícího týdne vždy po bohoslužbách.

Farář Mirosław Kazimierz žehná hornosušským zvonům
bezprostředně před jejich odlitím v polské Przemyśli.
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Zvony pro hornosušský kostel sv. Josefa se odlévaly koncem září v polské
Przemyśli ve zvonářství, které bylo založeno r. 1806. Zvonaři do nich
vtiskli nápisy v jazyce českém i polském, což je pro příští generace
svědectvím klidného a přátelského soužití občanů obou národností.
Největší zvon sv. Josef, průměr 98 cm, nese nápis: „Ochránce svaté
Rodiny, ochránce církve, ochránce naší farnosti oroduj za nás”.
Zvon sv. Hedvika, průměr 84 cm,  má nápis: „Patronko slezská, veď nás
cestou víry”.
Zvon sv. Jan Pavel II., s průměrem 64 cm, nese nápis : „Nebojte se otevřít
dveře Kristu”.
Zvony stály 1 068 000,- Kč, z toho obec věnovala 356 000,-Kč.

Nové zvony
173

Hornosušský farář Mgr. Miroslaw Kazimierz a pomocný biskup Martin David

Farní sbor Slezské církve evangelické
Pastor Mgr. Janusz Kożusznik

Sbor Církve bratrské
Kazatel sboru ThDr. Tadeáš Firla
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IX. ÚSPĚŠNÍ HORNOSUŠANÉ

Ondřej Broda
Horní Suchá se může pochlubit sportovci, kteří dosahují výjimečných výkonů.
Jejich úspěchy plní stránky sdělovacích prostředků. Jedním z nich je plavec
Ondřej Broda, člen TJ Depos Horní Suchá v odboru ASPV.
Ondřej Broda žil v Horní Suché od svého narození až do roku 2015, kdy
po skončení své sportovní kariéry vrcholového plavce, založení rodiny
a výstavbě rodinného domu se přestěhoval do blízkých Bartovic.
Již jako žák ZŠ v Horní Suché byl svými rodiči veden ke sportovní činnosti
v odboru ASPV tělovýchovné jednoty v Horní Suché, a to k pěší a cyklistické
turistice a rekreačnímu plavání.
Plavání se začal věnovat již ve svých šesti letech tak intenzivně, že v osmi
letech byl vybrán do oddílu plavání, kde pod dohledem svého prvního trenéra
Oldřicha Bendy na mistrovství desetiletého žactva slavil svůj první úspěch
v disciplíně 50 m kraul a získal bronzovou medaili jako svou první medaili
na republikové úrovni.
V dalších letech pak následoval denně dvoufázový trénink a výsledky se
dostavily v dorosteneckém věku, kdy jeho parádní disciplínou se stal krátký
sprint na 50 m kraul. V šestnácti letech jako dorostenec vybojoval další
bronz na mistrovství ČR na této trati, v sedmnácti letech v této kategorii
získal na mistrovství ČR bronz a stříbro v disciplínách 50 m a 100 m kraul.
V následujícím roce jako osmnáctiletý dorostenec získal v těchto disciplínách
na mistrovství ČR dvakrát stříbro.
V roce 2001 ve svých devatenácti letech dosáhl na mistrovství ČR dospělých
na svoji první medaili mezi seniory za třetí místo v disciplíně 100 m kraul.
Svými výsledky si tak vybojoval místo ve Vysokoškolském sportovním centru
a tím začala jeho hvězdná kariéra špičkového plavce ČR, a to zejména
ve sprintech na 50 m a 100 m kraul. Ondřej Broda se vrcholovému klasickému
plavání věnoval až do r. 2010.
Za tuto dobu se jako český reprezentant zúčastnil mistrovství Evropy v Irsku,
Rakousku a v Itálii, mistrovství světa v Kanadě a coby vysokoškolský
student i světové univerziády v Turecku. Českou republiku rovněž vzorně
reprezentoval svou účastí na světových pohárech v Německu a Itálii, nebo
na řadě velkých cen evropských států, kde rovněž vítězil v nejkratším sprintu
jako například na tradičně silně mezinárodně obsazovaných Velkých cenách
v Bratislavě či Brně.
V klasickém plavání byl pro Ondřeje na domácí scéně nejúspěšnější rok
2004. V Pardubicích se na dlouhém bazénu poprvé stal mistrem ČR, a to
175

v disciplíně 50 m kraul. V témže roce na zimním mistrovství ČR na krátkém
bazénu mistrovský titul obhájil a stal se tak nejúspěšnějším sprinterem tohoto
roku v ČR. Od r. 2001 do r. 2010 získal Ondřej v mužské kategorii celkem
na mistrovstvích ČR 14 medailí, a to 2 zlaté, 3 stříbrné a 9 bronzových.
V roce 2010 se rozhodl dodat svým sportovním aktivitám nový impulz. Začal
s intenzivním tréninkem plavecké disciplíny s ploutvemi na 50 m a 100 m BF.
Již v tomto roce získal na mistrovství ČR v obou těchto disciplínám mistrovské
tituly a získal tak právo startu na mistrovství Evropy v ruské Kazani. Zde
zcela šokoval odborníky nejen ziskem titulu Mistra Evropy v disciplíně 50 m
BF, ale i vytvořením nového světového rekordu na této trati časem 19,42 s.
O rok později, tedy v r. 2011, obhájil své tituly na mistrovství ČR
v disciplínách 50 m a 100m BF a jako jeden z favoritů na medaili vycestoval
na mistrovství světa v plavání s ploutvemi do Maďarska. A skutečně již
v rozplavbách v disciplíně 50 m BF byl nejenom nejrychlejší, ale překonal
svůj vlastní světový rekord, když jeho hranici posunul na čas 19,34 s.
V rozplavbách se však bohužel při dohmatu v přemíře snahy zranil. Narazil
si loket pravé ruky. Jeho start ve finále byl tak vážně ohrožen. Ondřej se
však ukázal jako bojovník. Do finále nastoupil s obstřikem loktu pravé ruky
a i s tímto hendikepem doplaval jako druhý a získal tak na MS stříbrnou
medaili. V této disciplíně 50 m BF tak na MS nastala kuriózní situace. Ondřej
jako držitel nového světového rekordu a tím nejrychlejší muž mistrovství
nebral zlato, ale pouze stříbro a vítězný ruský závodník ve finále zaostal
za Ondřejovým světovým rekordem o 1 setinu sekundy!
V r. 2012 Ondřej Broda zanechal své plavecké činnosti na vrcholové úrovni
a začal se věnovat trenérské činnosti. Stále zůstává členem odboru ASPV
sportovní jednoty v Horní Suché a ve svých plaveckých aktivitách pokračuje
už jen příležitostně na regionální úrovni.

Ondřej Broda
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Miroslav Baranek – fotbalista
Bývalý český fotbalový záložník a reprezentant České republiky v kopané.
Miroslav Baranek je odchovancem fotbalu v Horní Suché, odkud přešel v rámci
výkonnostního růstu do sousedního Baníku Havířov (současný název MFK
Havířov).
S prvoligovým českým fotbalem začínal ve Vítkovicích, kde strávil sezonu
1993/94. Poté se stěhoval do druholigového klubu FC LeRK Brno (jaro 1995)
a následně přestoupil do Olomouce, kde se stal po dvě sezony velkou oporou SK
Sigma Olomouc. Svými výkony zaujal vedení AC Sparta Praha a následoval
přestup do historicky nejslavnějšího a nejlepšího českého týmu. I zde se záhy
stal oporou mužstva. V dresu Sparty byl pětinásobným mistrem ligy. Svými
výkony si řekl o reprezentační dres, ve kterém odehrál 17 utkání a vstřelil 5
branek. Dvě sezony strávil v Německu. Zde oblékal dres bundesligového 1. FC
Köln, kde odehrál 37 utkání a vstřelil 3 branky. Po návratu do Sparty Prahy,
po skončení ligového ročníku přestoupil po krátkém působení v Mladé Boleslavi
do FK Jablonec 97, kde působil do roku 2008. Na sklonku profesionální kariéry
působil v rakouských nižších soutěžích. (Od druholigových rakouských soutěží
po rakouské regionální soutěže.)
V průběhu sezony 2011/2012 přestoupil do 1. SK Prostějov. V březnu 2012
nastoupil za nováčka pražského přeboru SK Třeboradice, kde se společně
s Václavem Drobným stal základní pateří mužstva.
V této sezoně projevil Mirek Baranek přání zahrát si se svým bratrem Martinem
za Horní Suchou, a proto přestoupil do našeho fotbalového družstva mužů.
Poněvadž vykonává zodpovědnou funkci vedoucího prvoligového „A“ týmu AC
Sparta Praha, pomoc našemu družstvu v boji o postup do 1. A třídy se bude
odvíjet od jeho časového vytížení u prvoligového družstva AC Sparta Praha.
Klubová kariéra:
Mládežnické kluby:  TJ DPG Horní Suchá, FK Baník Havířov
Profesionální kluby:
Roky				

1992-1994			
1994				
1995-1997			
1997-2002			
2000-2002		
2004-2005		
2005-2007		
2008-2009		
2009-2012			
2012				

Klub							

FC Vítkovice 					
FC LeRK Brno					
SK Sigma Olomouc				
AC Sparta Praha				
1. FC Köln						
FK Mladá Boleslav 				
FK Jablonec 97					
Admira Wacker Mödling 			
AS Kottingbrunn, SC Laa/Thaya
1. SK Prostějov
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Zápasy (góly)

44 (2)
8
61 (21)
100 (28)
37 (3)
12 (0)
75 (6)
5 (0)

Reprezentace ČR:
Rok		

Zápasy

Góly

1995		
1	  	 0
1996		
0		
0
1997		
0		
0
Bosna a Hercegovina 0:1 (12´)
1998		
2		
1
1999		
8		
1
Švýcarsko 3:0 (3:0 -88´)
2000		
1		
0
Jižní Korea 5:0 (2:0 -66´)
2001		
3		
3
								
(4:0 -86´)
								
(5:0 -90´)
2002		
2        	 0
Celkem 17		
5
Za úspěšnou fotbalovou kariérou odchovance
TJ DPG Horní Suchá se skrývá talent, píle,
snaha být stále lepší a spousta odříkání
a tvrdé řehole.

                          Miroslav Baranek

František Polák - vzpírání
Narodil se v roce 2001 a patří k nejúspěšnějším mládežnickým vzpěračům
České republiky. Pochází z osmi dětí, narodil se jako druhé nejstarší dítě. Byl
žákem Základní školy kpt. Jasioka v Havířově-Prostřední Suché, kde byl mezi
spolužáky i vedením školy oblíben.
František ve svých 10 letech začal s tréninkem vzpírání, v tomto sportu docílil
mimořádných úspěchů. V 11 letech se stal poprvé mistrem České republiky
mladších žáků a již ve svých 14 letech reprezentoval Českou republiku
na mezinárodním turnaji v turecké Konyi, kde ve váze do 45 kg obsadil 3.
místo. V tomto roce taktéž startoval poprvé na Mistrovství Evropy do 15 let
ve švédské Landskroně, kde obsadil ve váze do 50 kg 12. místo. Na podzim
téhož roku při žákovské lize zvládl zvednout dvojnásobek své váhy, tj. 100 kg
(tělesná váha v této soutěži byla 50 kg).
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Rok 2016 byl prozatím nejúspěšnějším rokem jeho sportovní kariéry. V dubnu
na mezinárodním turnaji opět v turecké Konyi vybojoval ve váze do 50 kg
stříbrnou medaili.  Dále v tomto měsíci byl nominován na Mistrovství Evropy
ve vzpírání mužů, které se uskutečnilo v Norsku. Ve váze do 56 kg obsadil 13.
místo, čímž pomohl zajistit české reprezentaci účast na OH v Riu de Janeiru.
V měsíci září na Mistrovství Evropy do 15 let v polském Novém Tomyślu
ve váze do 50 kg získal 3 stříbrné medaile, a to ve dvojboji, trhu a nadhozu
a byl vyhodnocen jako nejúspěšnější český reprezentant. Úspěšné završení roku
2016 představuje start na Mistrovství Evropy juniorů do 20 let, kde ve váze
do 56 kg skončil na 8. místě a stal se nejlepším českým juniorem v této soutěži.
V roce 2016 se v domácích soutěžích stal mistrem České republiky v těchto
věkových kategoriích: do 15 let, do 17 let, do 20 let, do 23 let. Získal rovněž
nejcennější titul mistra ČR v kategorii mužů ve váze do 56 kg. Soutěž se konala
v listopadu v Praze.
Díky Františkovi se vzpěračský klub Horní Suchá v soutěži družstev od roku
2013 umístil vždy na 1. místě, nejprve v soutěži mladších žáků a následně
starších žáků. Je tahounem ostatních závodníků v oddíle. Trénuje 4-6x týdně
dle soutěžního období.
V roce 2017 se kromě oddílových startů v soutěži jednotlivců a družstev
připravuje v 1. pololetí na Mistrovství světa juniorů do 17 let, které se koná
v thajském Bangkoku v termínu od 3. do 10. dubna. František je jedním
z pilířů české reprezentace, která bude bojovat o účast na OH mládeže do 17
let konané v Buenos Aires 2018. V měsíci září bude reprezentovat Českou
republiku na Mistrovství Evropy juniorů do 17 let, tato soutěž proběhne dle
sportovního kalendáře v Kosovu.
Za oddíl bude v letošním roce vystupovat v soutěži družstev, a to v 1. lize
juniorů a v 2. lize mužů, do které oddíl postoupil v loňském roce.

František Polák
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Mariola Weiser – americký fotbal
Další osobností, která dosáhla ve sportu vynikajících výsledků a zvýraznila jméno
naší obce v republice i ve světě, je Mariola Weiser hrající americký fotbal.
Mariola o sobě: Nikdy mě nenapadlo, že zrovna já bych se mohla věnovat takovému
sportu. Na základní škole jsem byla spíše tím typem dítěte, které hraje na hudební
nástroj a rádo čte. Pár let jsem tančila latinsko-americké tance a v osmé třídě jsem
se začala věnovat folkloru. Stala jsem se součástí souboru Suszanie a během studia
na vysoké škole jsem také začala zpívat v místním sboru Chórek.
Určitě se tedy ptáte, jak jsem se vůbec k americkému fotbalu dostala. Byla to
náhoda. Během studia na Masarykově univerzitě jsem potkala slečnu, která mi
začala vyprávět o sportu, který nedělá příliš mnoho lidí. Pozvala mě na trénink,
já přišla, no a už jsem i zůstala. Toto proběhlo v roce 2013. Od té doby se mnoho
změnilo, hlavně v ženském fotbalu v ČR.
Mým domácím týmem je Brno Amazons. Amazonky začaly působit v roce 2013
a po několika turnajích v letech 2013-2015 se staly v roce 2015 součástí České
asociace amerického fotbalu (dále ČAAF). Pod ČAAF vznikla první ženská liga
amerického fotbalu v ČR.
Fotbalově byl pro mě zlomový rok 2015. Podařilo se mi nominovat na mezinárodní
camp do USA. Koncem února jsem na týden odjela na Floridu do Tampy. Tam
jsem pod dohledem profesionálních trenérů trénovala svou pozici, tedy pozici
ofenzivního linemana. V davu hráček z celé Ameriky a celého světa si mě všimla
Dawn Pederson, hráčka americké reprezentace a týmu Chicago Force. Pomáhala
mi a snažila se mi během toho týdne předat co nejvíce informací. Po návratu domů
jsem obdržela email z jejího domácího týmu, Chicago Force (jeden z pěti nejlepších
týmu v nejvyšší ženské soutěži v USA). V emailu se mě ptala majitelka klubu, jestli
bych měla chuť přijet do Chicaga.
Bohužel jsem nabídku musela odmítnout z důvodu státní závěrečné zkoušky, ale
byla jsem ujištěna, že nabídka platí i pro příští léta.
V létě minulého roku jsem úspěšně absolvovala státní závěrečnou zkoušku,
a proto mi nabídka začala znovu vrtat v hlavě. Začátkem roku 2016 jsem obdržela
zprávu, že mi Chicago Force našlo sponzora a mám otevřené místo v jejich
týmu. Po konzultaci s rodiči jsem se rozhodla nabídku přijmout a začal kolotoč
vyřizování. Vše se povedlo a na konci února jsem odcestovala do USA. Má cesta
začala v New Orleans (stát Lousiana), kde jsem absolvovala podruhé camp.
Po týdnu jsem se přesunula do Chicaga (Illinois). 10 miliónové město, které mělo
být mým domovem po dobu celé fotbalové sezóny (6 měsíců). Hned po příjezdu jsem
naskočila do přípravy. Bylo to hodně tvrdé, ale bylo to nutné, pokud jsem chtěla být
plnohodnotným hráčem. Ve Spojených státech jsem se setkala s úplně jiným přístupem
k tréninkům a trénování, než jsem byla zvyklá. Vše bylo mnohem více intenzivní
a v duchu velké soutěživosti.  Protože v USA jestli nejste dost dobří (hlavně jestli
mluvíme o fotbalu), tak na vaše místo čeká dalších dvacet stejně talentovaných lidí,
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kteří jsou v každé vteřině schopni prásknout se vším, přestěhovat se pár set kilometrů
a nahradit vás. Tento typ motivace u nás v ČR často chybí a možná je to škoda.
Já jsem ale měla hodně štěstí na spoluhráčky, protože můj tým mě přijal
s otevřenou náručí a pomáhal mi na každém kroku. Proto se daly i ty nejtvrdší
tréninky přežít. Mluvíme tu například o tréninku, kdy nejprve 2 hodiny v dešti
nebo sněhu hrajete fotbal a poté další hodinu děláte kondiční cvičení, a to znamená
sprinty přes celé hřiště, tisíce dřepů, další sprinty. Žádný med.
Ale právě tvrdá kondiční příprava pomohla našemu týmu Chicago Force k tomu,
abychom většinu sezóny (4 měsíce) drtily své oponenty. Bohužel ve 2. kole playoff se
nám nepovedlo porazit Boston a tím se pro nás docela nečekaně ukončila sezóna.
Pro mě to znamenalo návrat do rodné Horní Suché.
Vrátila jsem se také zpět k týmu Brno Amazons, se kterým nás čekala druhá
sezóna. Ta pro nás byla náročná. Dva zápasy jsme vyhrály a dva zápasy prohrály.
Proto jsme do finále vstupovaly jako tým outsiderů. Celý zápas byl velmi emotivní.
Hrály jsme proti týmu Prague Black Cats, který nás minulý rok ve finále porazil
a který jsme nebyly schopny porazit během celé sezóny. Hned ze začátku jsme však
skórovaly a během celého zápasu jsme PB Cats nepustily k vedení. Zápas skončil
26:12 ve prospěch Amazons. Vděčíme za to hlavně důkladné předfinálové přípravě
a absenci nervozity.
Jsem velmi ráda, že jsem mohla přivézt do Horní Suché zlatou mistrovskou medaili
a také pohár.
A nakonec… proč ve fotbale pokračuji? Je to sport, kde musíte absolutně důvěřovat
svým spoluhráčům. Věřit, že udělají svou práci a nejenom že pomohou týmu
skórovat, ale také že svým plným nasazením zabrání potencionálním zraněním,
která jsou nedílnou součástí amerického fotbalu. Taková důvěra je jedinečná
a pomáhá budovat přátelství, která jsou na celý život. Americký fotbal proto hraji
nejenom z radosti z pohybu, ale také kvůli tomu, že mi dal druhou rodinu.
Z toho vznikl také pokřik týmu Brno Amazons: „Jeden tým, jedna rodina!“

Mariola Weiser po návratu z USA s místostarostou Josefem Žerdíkem
před budovou OÚ
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X. POČASÍ
(Podle domácí meteorologické stanice paní Tomanové,  Horní Suchá)

Datum
01.01.2017

Teplota v 7:00
-8,6

Teplota v 14:00
1

Stav počasí

02.01.2017

-3,8

-0,2

zamračeno, k večeru sníh

03.01.2017

-3

0,1

sněhové přeháňky, k večeru silný vítr

04.01.2017

1,6

2,9

zamračeno, silnější vítr, k večeru sníh

05.01.2017

-2

-2,6

polojasno

06.01.2017

-9,7

-8,3

polojasno, v noci -18 °C

07.01.2017

-16,3

-11,5

polojasno, večer smog

08.01.2017

-20,7

-11,1

slunečno, smog

09.01.2017

-16,8

-7,4

zamračeno, smog

10.01.2017

-17,7

-6,3

slunečno, smog

11.01.2017

-17,2

-3,3

slunečno, dopoledne smog

12.01.2017

-1,7

2,2

polojasno

13.01.2017

3

54

slunečno, vítr

14.01.2017

0,7

2,1

slunečno, vítr

15.01.2017

0

1,5

polojasno, vítr

16.01.2017

-6,8

-1,1

polojasno

17.01.2017

-2,5

0,8

zamračeno, dopol. kroupy, odpol.  smog

18.01.2017

-5

-5,4

zamračeno, silnější vítr

19.01.2017

-6,1

-4,6

polojasno, v noci -11,7 °C

20.01.2017

-5,4

0,8

zamračeno

21.01.2017

-0,5

2,8

polojasno

22.01.2017

-8,8

2,3

slunečno

23.01.2017

-10,5

1,3

slunečno

24.01.2017

-3,5

-2,7

zamračeno, dopol. i večer kroupy

25.01.2017

-2,7

-0,3

zamračeno, dopol. i večer kroupy

26.01.2017

-0,5

3

slunečno, smog

27.01.2017

-11,3

0,4

slunečno, smog

28.01.2017

-11,7

-3,3

slunečno, dopoledne smog

29.01.2017

-8,4

-2,5

slunečno

30.01.2017

-10,4

-1,3

slunečno

31.01.2017

-4,2

0,8

zamračeno

-6,790322581

0,132258065

Průměrná teplota v měsíci
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slunečno

Stav počasí

Datum
01.02.2017

Teplota v 7:00
-0,9

Teplota v 14:00
2,1

zamračeno, v noci 20 cm sněhu

02.02.2017

-2,2

2,3

polojasno

03.02.2017

-1,7

4,2

zamračeno, mlha

04.02.2017

1

4,4

zamračeno

05.02.2017

2,8

6,5

polojasno

06.02.2017

1

1,1

zamračeno, mlha, smog

07.02.2017

-1,7

-1,3

zamračeno

08.02.2017

-6,1

-4,2

zamračeno

09.02.2017

-6,1

-3,1

zamračeno

10.02.2017

-3,9

0,6

polojasno

11.02.2017

-4,7

0

polojasno

12.02.2017

-7,5

-0,3

slunečno

13.02.2017

-6,7

-4,3

zamračeno

14.02.2017

-6,4

2,6

slunečno,  dopol. smog

15.02.2017

-5,9

7,3

slunečno

16.02.2017

-2,5

6,6

17.02.2017

1,8

1,9

18.02.2017

1,9

5,3

slunečno
zamračeno, dopol. dešťové přeháňka,
odpol. sníh
polojasno, dešťové přeháňky

19.02.2017

2

5,8

zamračeno

20.02.2017

-0,8

5,3

polojasno

21.02.2017

6,3

8,3

zamračeno, vítr

22.02.2017

4,5

9,4

zamračeno, déšť, přeháňky

23.02.2017

5,5

10,5

polojasno, vítr

24.02.2017

6,4

8,1

polojasno, silný vítr

25.02.2017

-0,3

4,8

slunečno

26.02.2017

4,4

7,4

zamračeno

27.02.2017

0,4

13,5

slunečno

28.02.2017

6,4

12,3

polojasno,silnější vítr

-0,464285714

4,182142857

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.03.2017

Teplota v 7:00
5,2

Teplota v 14:00
8,9

Stav počasí
polojasno, vítr

02.03.2017

5,5

11,5

polojasno, silnější vítr

03.03.2017

5,2

10,3

polojasno, vítr

04.03.2017

3,3

15,1

polojasno, vítr
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05.03.2017

12,4

15,6

polojasno, vítr

06.03.2017

6,9

10,8

polojasno, vítr

07.03.2017

4,5

10,3

polojasno, vítr

08.03.2017

4,2

8

slunečno

09.03.2017

2,5

6,8

zamračeno, dopoledne přeháňky

10.03.2017

3,5

7,1

zamračeno, dopoledne přeháňky

11.03.2017

4,4

7,2

polojasno, vítr

12.03.2017

2,9

7

zamračeno, vítr

13.03.2017

-2,3

8

polojasno

14.03.2017

-0,3

8,6

slunečno, vítr

15.03.2017

5,9

10,9

zamračeno, vítr

16.03.2017

1,6

11,3

polojasno, vítr

17.03.2017

0,8

15,7

slunečno, vítr

18.03.2017

4,1

7,8

zamračeno, přeháňky

19.03.2017

3,1

8,8

slunečno, vítr

20.03.2017

9,6

12,5

zamračeno

21.03.2017

9,5

14,5

polojasno, vítr

22.03.2017

8,5

5,4

zamračeno, přeháňky

23.03.2017

6,4

11,3

polojasno

24.03.2017

0,4

8,1

zamračeno, vítr

25.03.2017

0,7

11,5

polojasno, vítr

26.03.2017

1,8

7,1

polojasno, vítr

27.03.2017

-1,6

11,8

slunečno

28.03.2017

1,8

18,3

slunečno, vítr

29.03.2017

7,8

20,7

polojasno, odpoledne vítr

30.03.2017

9,6

14,8

zamračeno, odpoledne polojasno

31.03.2017

5,7

19,5

slunečno, vítr

4,309677419

11,13548387

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.04.2017

Teplota v 7:00
5,3

Teplota v 14:00
21

Stav počasí
slunečno, vítr

02.04.2017

9,5

23,1

slunečno, vítr

03.04.2017

7,7

15,9

slunečno, vítr

04.04.2017

5,7

17,6

polojasno

05.04.2017

10,1

12,8

zamračeno

06.04.2017

5,8

8,4

polojasno, vítr, přeháňky

07.04.2017

4,6

7,4

zamračeno, přeháňky
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08.04.2017

8,1

10,2

polojasno

09.04.2017

3,7

16,3

polojasno

10.04.2017

4,3

19,3

slunečno, vítr

11.04.2017

7,7

10,7

zamračen, vítr

12.04.2017

6,8

12,1

polojasno, vítr

13.04.2017

8,2

8,9

zamračeno, přeháňky

14.04.2017

7

13,4

polojasno, vítr

15.04.2017

7,6

15,4

polojasno, vítr

16.04.2017

6,2

9,5

polojasno

17.04.2017

4,3

12,2

polojasno, vítr

18.04.2017

4,1

3,6

zamračeno, dopoledne mží, večer sníh

19.04.2017

1,2

1,5

vítr, sněhové přeháňky

20.04.2017

2,2

5,5

zamračeno, vítr, v noci -1,7°C

21.04.2017

0,8

11,2

polojasno, vítr

22.04.2017

8,8

10,3

polojasno, vítr

23.04.2017

2,8

6

polojasno, vítr, přeháňky

24.04.2017

4,9

10,9

polojasno, vítr

25.04.2017

10,6

17,8

polojasno, vítr

26.04.2017

6,5

6,6

zamračeno, přeháňky

27.04.2017

3,8

3,8

zamračeno, přeháňky

28.04.2017

4,9

3,6

zamračeno, přeháňky

29.04.2017

4,8

11,9

zamračeno, vítr

30.04.2017

7,1

13,9

polojasno, vítr

5,836666667

11,36

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.05.2017

Teplota v 7:00
7,4

Teplota v 14:00
15,6

Stav počasí
slunečno, vítr

02.05.2017

9,5

13

zamračeno, přeháňky

03.05.2017

9,5

17,6

polojasno, ráno smog, k večeru přeháňky

04.05.2017

10,6

14,7

zamračeno, mlha, mží

05.05.2017

10,8

18,7

zamračeno

06.05.2017

12,2

17,2

polojasno

07.05.2017

11,9

16,8

polojasno, vítr

08.05.2017

0,5

15,5

polojasno

09.05.2017

4,9

9,7

polojasno, vítr

10.05.2017

3,5

12,2

polojasno, vítr

11.05.2017

6,2

21,3

slunečno, vítr
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12.05.2017

13

21,3

zamračeno, večer bouřka, mlha

13.05.2017

13,2

19,1

polojasno

14.05.2017

11,1

20,2

slunečno

15.05.2017

12,9

19,5

zamračeno

16.05.2017

13,6

20,7

polojasno, vítr

17.05.2017

11.5

21,7

slunečno, vítr, polojasno

18.05.2017

13,2

25

slunečno, vítr

19.05.2017

15,3

26,1

slunečno, vítr

20.05.2017

16,9

16,9

zamračeno, vítr

21.05.2017

12,8

19,4

polojasno, vítr

22.05.2017

14,5

20,7

polojasno, odpoledne  vítr

23.05.2017

14,5

23,6

polojasno

24.05.2017

14

25.05.2017

10,9

16,9

zamračeno, k večeru polojasno

26.05.2017

12,6

20,4

polojasno

27.05.2017

13,9

21

polojasno

28.05.2017

12,8

24,1

slunečno

29.05.2017

15,2

26,3

slunečno, vítr

30.05.2017

19,1

29,1

slunečno, vítr

31.05.2017

16,3

polojasno, přeháňka

14,42857143

14,42857143

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.06.2017

Teplota v 7:00
15,2

Teplota v 14:00
21,8

Stav počasí
slunečno, odpoledne  vítr

02.06.2017

11,8

23,2

slunečno

03.06.2017

15,1

24,8

slunečno, vítr

04.06.2017

17,4

28,1

slunečno, vítr

05.06.2017

16,6

23,3

06.06.2017

18,3

27,7

07.06.2017

15,7

21,5

polojasno, vítr
polojasno, vítr, večer silnější, bouřka,
přeháňka
polojasno, odpoledne vítr

08.06.2017

13,4

20,5

polojasno

09.06.2017

13,6

24,2

slunečno

10.06.2017

17,8

15,5

zamračeno, přeháňky

11.06.2017

13,6

22,7

polojasno

12.06.2017

16,3

24,2

polojasno, silnější vítr

13.06.2017

17

22

polojasno, vítr

14.06.2017

15,6

21,2

polojasno, vítr
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15.06.2017

13,8

22,4

slunečno

16.06.2017

14,8

19,7

zamračen, večer bouřky

17.06.2017

12,7

13,2

zamračeno, vítr

18.06.2017

14,4

20,1

polojasno

19.06.2017

15,4

25,4

polojasno, vítr

20.06.2017

17,3

29

slunečno, vítr

21.06.2017

19,3

24,5

slunečno, vítr       léto - 7:04hod.

22.06.2017

17,4

26,9

slunečno

23.06.2017

17,8

24,3

polojasno, vítr

24.06.2017

19,2

26,9

polojasno, vítr

25.06.2017

19,1

27,6

slunečno, vítr

26.06.2017

19,9

24,7

polojasno, vítr

27.06.2017

18,8

26,9

polojasno, vítr

28.06.2017

20,2

30,9

polojasno, vítr

29.06.2017

22,9

17,6

polojasno, vítr, přeháňky, pak slunečno

30.06.2017

19,6

24,2

polojasno, vítr

16,66666667

23,5

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.07.2017

Teplota v 7:00
16,8

Teplota v 14:00
25,4

Stav počasí
polojasno, vítr

02.07.2017

18,2

20,2

polojasno, přeháňky

03.07.2017

16,6

21,5

polojasno, vítr

04.07.2017

14,7

22,3

polojasno

05.07.2017

16,7

26,7

polojasno, vítr, večer bouřka

06.07.2017

16,5

22,6

polojasno, vítr

07.07.2017

15,3

21,3

polojasno, vítr

08.07.2017

18,6

25,6

slunečno, bouřkové přeháňky

09.07.2017

16,8

27,9

slunečno, odpoledne  vítr

10.07.2017

22,3

24,5

polojasno, vítr, večer bouřka

11.07.2017

19,9

25,4

slunečno, vítr

12.07.2017

18,2

25,6

slunečno, vítr

13.07.2017

15,4

20,6

polojasno, vítr

14.07.2017

13

20,8

polojasno, vítr

15.07.2017

14,8

21,8

polojasno, vítr

16.07.2017

14,7

22,5

polojasno, vítr

17.07.2017

15,3

24,8

polojasno, vítr

18.07.2017

17

26,8

polojasno, mlha, vítr
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19.07.2017

18

29,1

slunečno, vítr

20.07.2017

19,5

31,5

21.07.2017

19,7

24,9

22.07.2017

18,2

28,7

slunečno, vítr
ráno přeháňky, zamrač., odpoledne
polojasno
slunečno, vítr

23.07.2017

19,8

25,7

slunečno, vítr, odpoledne polojasno

24.07.2017

19,3

24

polojasno, večer přeháňky

25.07.2017

15,5

19,5

zamračeno, dopol. přeháňky, odpol. vítr

26.07.2017

15,4

18,4

polojasno, vítr

27.07.2017

16,9

17,4

zamračeno, přeháňky, odpoledne  vítr

28.07.2017

16,9

24,7

polojasno, vítr

29.07.2017

16,5

25,4

polojasno, odpoledne vítr

30.07.2017

17,3

29,6

slunečno

31.07.2017

21,2

31

slunečno, vítr

17,25806452

24,39354839

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.08.2017

Teplota v 7:00
21,1

Teplota v 14:00
32,8

Stav počasí
slunečno, vítr

02.08.2017

22,9

27,5

polojasno

03.08.2017

21,1

32,4

slunečno, vítr, večer 19,8°C

04.08.2017

20,9

25,4

zamračeno, večer 21,3°C

05.08.2017

20,2

28,9

slunečno, odpoledne  vítr

06.08.2017

20,7

20,6

polojasno, přeháňky

07.08.2017

16,1

2,7

polojasno, vítr

08.08.2017

14,4

24,2

slunečno, vítr

09.08.2017

18,7

28,3

slunečno

10.08.2017

22

30,1

slunečno, večer bouřka

11.08.2017

18,4

31,5

slunečno

12.08.2017

16,4

22,4

polojasno

13.08.2017

15,6

21,8

polojasno

14.08.2017

17

22,6

polojasno

15.08.2017

15,2

25,2

polojasno

16.08.2017

16,8

28,6

slunečno

17.08.2017

19,8

25

polojasno

18.08.2017

18,2

30,2

slunečno, vítr

19.08.2017

23,3

19,6

zamračeno, večer přeháňky

20.08.2017

16,4

17,6

zamračeno, přeháňky

21.08.2017

13,2

17,6

polojasno
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22.08.2017

13

17,2

zamračeno, odpoledne mží, přeháňky

23.08.2017

12,3

19,8

polojasno

24.08.2017

10,4

23,5

polojasno

25.08.2017

15,9

26,7

polojasno, vítr

26.08.2017

16,4

24,6

polojasno, dopoledne přeháňky

27.08.2017

18,6

28,6

slunečno, vítr

28.08.2017

14,7

20,5

polojasno

29.08.2017

11,8

22,3

slunečno

30.08.2017

12,9

25,4

slunečno

31.08.2017

13,4

27,8

slunečno

17,02580645

24,23870968

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.09.2017

Teplota v 7:00
18,7

Teplota v 14:00
17,3

Stav počasí
zamračeno, mží, přeháňky

02.09.2017

12,5

14,8

zamračeno

03.09.2017

12,2

14,7

zamračeno, přeháňky

04.09.2017

11,6

19,5

polojasno

05.09.2017

12,3

15,5

zamračeno,  odpoledne vítr, přeháňky

06.09.2017

14

20,4

zamračeno, večer přeháňky

07.09.2017

13,2

19,5

zamračeno, vítr

08.09.2017

10,6

19,5

polojasno, vítr

09.09.2017

15,5

23,7

slunečno, vítr odpoledne  silnější

10.09.2017

13,8

21,1

polojasno

11.09.2017

15,7

23,8

polojasno, ráno a k večeru déšť

12.09.2017

13,6

17,6

zamračeno, přeháňky

13.09.2017

12,6

20,2

polojasno, vítr, večer silný

14.09.2017

19,3

24,2

slunečno, celý den silnější vítr

15.09.2017

12

17,4

zamračeno

16.09.2017

12,1

13,9

zamračeno, během dne přeháňky

17.09.2017

12,2

12,2

zamračeno,               "

18.09.2017

8,7

18,2

polojasno

19.09.2017

8,1

13,2

zamračeno, odpoledne  přeháňky

20.09.2017

10,5

11,2

zamračeno, během dne přeháňky

21.09.2017

10,1

11,3

zamračeno, přeháňky

22.09.2017

10,2

13,7

zamračeno

23.09.2017

10,1

11,4

zamračeno, během dne přeháňky

24.09.2017

11,8

15,5

zamračeno
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25.09.2017

12,5

17

polojasno

26.09.2017

9,3

17,2

polojasno, od rána mlha

27.09.2017

12,2

13,1

zamračeno, mlha

28.09.2017

10,6

18,2

polojasno, ráno mlha

29.09.2017

7,6

17,8

polojasno

30.09.2017

10

18,2

polojasno, smog

12,12

17,04333333

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.10.2017

Teplota v 7:00
5,1

Teplota v 14:00
18,8

Stav počasí

02.10.2017

3

16,4

slunečno, vítr

03.10.2017

12,6

13,8

zamračeno, přeháňky

04.10.2017

10,3

15,3

polojasno, vítr

05.10.2017

11,5

11,8

zamračeno, vítr, k večeru silný

06.10.2017

8,5

13,4

polojasno, vítr, přeháňky

07.10.2017

8,9

13,6

zamračeno

08.10.2017

8,5

12,7

zamračeno, přeháňky

09.10.2017

4

12,4

polojasno

10.10.2017

7,8

10,7

zamračeno, přeháňky

11.10.2017

11

16

zamračeno, vítr

12.10.2017

9,4

18,6

polojasno, vítr

13.10.2017

10,1

16

polojasno, vítr

14.10.2017

10,7

16,9

zamračeno

15.10.2017

9,6

19,3

slunečno

16.10.2017

9,4

20,1

slunečno, vítr

17.10.2017

8,1

20,5

slunečno

18.10.2017

6,8

18,6

polojasno

19.10.2017

10,7

16,1

zamračeno, k večeru polojasno

20.10.2017

4,1

17,3

polojasno, ráno a k večeru mlha

21.10.2017

10,3

12,5

zamračeno, vítr

22.10.2017

9

11,1

zamračen, přeháňky

23.10.2017

8,5

10,8

zamračeno

24.10.2017

7,9

10,7

zamračeno, vítr

25.10.2017

4,9

13,7

zamračeno

26.10.2017

10,9

15,9

polojasno

27.10.2017

11,2

9,5

zamračeno, přeháňky

28.10.2017

6,7

9,4

zamračeno, večer přeháňka a silný vítr
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slunečno

29.10.2017

7,3

6,7

zamračeno, přeháňky, večer silný vítr

30.10.2017

5,2

6,9

polojasno, mží, večer sněhové přeháňky

31.10.2017

0,7

7,1

polojasno, vítr, ráno sněhová přeháňka

8,151612903

13,95483871

Průměrná teplota v měsíci

Datum
01.11.2017

Teplota v 7:00
5,8

Teplota v 14:00
9,1

Stav počasí
zamračeno, vítr

02.11.2017

8,4

12,4

zamračeno, přeháňky

03.11.2017

7,9

9,8

zamračeno

04.11.2017

1

12,4

slunečno, vítr

05.11.2017

3,5

13,3

slunečno, vítr

06.11.2017

5,5

12,5

slunečno

07.11.2017

8

10,7

zamračeno, pak polojasno

08.11.2017

2,1

6,4

zamračeno, dopoledne  mlha

09.11.2017

6,1

8,7

zamračeno

10.11.2017

7,4

9,1

zamračeno, vítr

11.11.2017

4,3

7,4

zamračeno, vítr, k večeru silnější

12.11.2017

4,7

8

polojasno

13.11.2017

3,6

4,4

zamračeno, přeháňky

14.11.2017

4,1

5,3

polojasno

15.11.2017

-1,8

6,5

slunečno

16.11.2017

-1,1

6,9

slunečno

17.11.2017

4,6

5

zamračeno, celý den mží, večer smog

18.11.2017

3,4

5,3

slunečno

19.11.2017

3,4

4,5

slunečno

20.11.2017

1,5

4,1

polojasno, vítr, večer přeháňka déšť se sněhem

21.11.2017

2,2

3,8

zamračeno, dešťové přeháňky

22.11.2017

6,9

8

zamračeno

23.11.2017

0,7

10,2

slunečno

24.11.2017

2,2

8,9

slunečno

25.11.2017

1,8

26.11.2017
27.11.2017

1,4

4,6

slunečno, dopoledne  sněhové přeháňky

28.11.2017

2,2

5,8

29.11.2017

1,7

4,2

30.11.2017

1,6

1,8

zamračeno, vítr
polojasno, večer přeháňka déšť se sněhem
zamračeno, sněhové přeháňky, smog

1,725

4,1

Průměrná teplota v měsíci
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Stav počasí

Datum
01.12.2017

Teplota v 7:00
1,2

Teplota v 14:00
2,7

polojasno, v noci -8°C

02.12.2017

-3,3

0,2

zamračeno

03.12.2017

-0,1

1,6

zamračeno

04.12.2017

-0,1

1,4

zamračeno, sněhové přeháňky

05.12.2017

1,1

2,3

sněhové přeháňky

06.12.2017

3,6

4,8

zamračeno

07.12.2017

3,7

5,3

slunečno, vítr

08.12.2017

1,7

6,6

zamračeno

09.12.2017

1,9

3,4

zamračeno

10.12.2017

-1,6

1,2

polojasno, vítr

11.12.2017

5,3

9,2

zamračeno, silnější vítr celý den

12.12.2017

13,5

9,3

zamračeno, dešťové přeháňky

13.12.2017

0,7

4

slunečno

14.12.2017

2,7

6,8

zamračeno, přeháňky, vítr

15.12.2017

1,3

6,6

polojasno, vítr

16.12.2017

-0,5

2,6

zamračeno

17.12.2017

0,9

2,9

polojasno

18.12.2017

0,7

1,5

zamračeno, dopol. mží,  odpol. smog

19.12.2017

-1,8

0

zamračeno, dopoledne smog

20.12.2017

-0,6

1,2

zamračeno

21.12.2017

0,7

3,1

zamračeno, večer sníh

22.12.2017

2,2

4,7

zamračeno

23.12.2017

3,1

4,5

zamračeno, odpoledne  vítr

24.12.2017

8

8,5

zamračeno, vítr

25.12.2017

7,2

8,6

polojasno

26.12.2017

-1,7

5,7

slunečno

27.12.2017

-1,9

7,9

polojasno, vítr

28.12.2017

8,5

6

zamračeno, vítr, večer sníh

29.12.2017

1

1,9

zamračeno, v noci -5°C

30.12.2017

-7,3

2,2

polojasno, vítr

31.12.2017

6,7

7,6

zamračeno, dešťová přeháňka

1,832258065

4,332258065

Průměrná teplota v měsíci

192

Leden

Krásný zimní měsíc, severní, východní Čechy či střední Morava měla sněhovou pokrývku a běžkaři mohli na lyže i v nížinách. Ne všude však sníh
napadnul, a tak na mnoha místech byly holomrazy. Půda v lednu promrzla nejvíce za padesát let.

Únor

V tlakové výši se vytvořila výšková tlaková níže, ta přinesla tři srážkové
vlny, které zasáhly většinu našeho území. Zejména na Moravě byly srážky
velmi intenzivní. Na začátku měsíce v nížinách leželo kolem 30 cm sněhu.
Pak přišla obleva a většina sněhu roztála, za ní se nasunula tlaková výše
a zbytek měsíce byl ve znamení suchého a zpočátku i studeného počasí.

Březen

Klasický jarní měsíc, který však přinesl i velmi teplé dny. Jaro se přihlásilo
brzo. Teploty se místy pohybovaly kolem 20 °C a příroda se začala rychle
probouzet. Březen byl nejteplejší za posledních 200 let.

Duben

Extrémní měsíc, který byl na začátku velmi teplý, ale pak přišel vpád velmi
ledového vzduchu od severu. Na některých místech napadnul ještě v polovině dubna sníh, a to i v nížinách. Na Jesenicku napadlo kolem půl metru
sněhu. Pomrzly třešně, meruňky, jablka či víno.

Květen

Relativně vlhký a nestabilní měsíc, teploty však často dosahovaly i letních
hodnot.

Červen

První měsíc, který přinesl tropické počasí, ale ne na dlouho. Tropické počasí bylo často střídáno bouřkami. I přesto červen přinesl enormní počet
letních dnů.

Červenec

Vrchol léta. Horké vlny od západu narušovaly od studené fronty, které
přinášely silné bouře. Maximální teploty se pohybovaly kolem 35 °C. Extrémní teploty zůstávaly většinou na jih od nás. V Chorvatsku či v Itálii
maxima atakovala často 40 °C.

Srpen

Zejména první polovina měsíce byla ve znamení bouřlivého počasí. Přes Českou
republiku přešlo několik mohutných vichřic. Silný vítr zlikvidoval velké množství lesa ve východních Čechách a na severní Moravě. Konec měsíce byl tropický.
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Září

Studené a vlhké září. Nevyskytnul se žádný letní den, většinu dnů hodně
pršelo. Léto skončilo velmi rychle.

Říjen

Nestabilní měsíc přinesl jen pár pěkných a teplých dnů. Časté frontální
systémy od západu nepřinesly očekávané babí léto.  Na druhou stranu se
neobjevily žádné mrazy, takže vegetace ještě na konci října byla ve velmi
dobré kondici. Tráva byla zelená, jako v květnu.

Listopad

Letošní listopad nepřinesl tolik inverzních situací, jak je na toto období typické. Naopak se často objevovaly první vpády studeného vzduchu od severu a první dny se sněhovou pokrývkou.

Prosinec

Velmi teplý prosinec, který však přinesl i chladnější epizody. I přes teplé
počasí se objevilo hodně dnů se sněhovou pokrývkou. Velké mrazy však
nebyly. Vánoce přinesly opět velkou oblevu s teplotami přes 10 °C.

Meteorologická stanice Brno
Meteorologické záznamy - rok 2017
Teplotní statistiky
•Průměrná roční teplota: 10.6°C tj 10.6°C teplotně nad průměrem.
•Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.
•Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) celkem 26 dní.
•Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 107 dní.
•Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 142
dní.
•Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 91
dní.
•Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem
39 dní.
•Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 4 dní.
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Nejchladnější a nejteplejší dny v roce 2017
Nejchladnější dny

Nejteplejší dny

7.1.2017

-12.29 °C

1.8.2017

28.54 °C

19.1.2017

-10.98 °C

2.8.2017

28.06 °C

20.1.2017

-10.52 °C

28.6.2017

27.14 °C

8.1.2017

-10.13 °C

3.8.2017

26.77 °C

11.1.2017

-9.69 °C

5.8.2017

26.63 °C

Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2017
Nejnížší teploty

Nejvyšší teploty

7.1.2017

-17.1 °C

3.8.2017

36.8 °C

20.1.2017

-15.3 °C

1.8.2017

35.7 °C

11.1.2017

-15.2 °C

31.7.2017

34.8 °C

19.1.2017

-14.1 °C

20.6.2017

34.8 °C

8.1.2017

-13.3 °C

22.6.2017

34.4 °C

Měsíc

Minimum

Maximum

Průměr

Leden

-17.1 °C

5.1 °C

-5.80 °C

Únor

-10.0 °C

13.2 °C

1.35 °C

Březen

-3.6 °C

21.9 °C

8.17 °C

Duben

-3.6 °C

24.9 °C

9.53 °C

Květen

-0.6 °C

34.3 °C

16.71 °C

Červen

8.4 °C

34.8 °C

21.70 °C

Červenec

9.7 °C

34.8 °C

21.58 °C

Srpen

8.1 °C

36.8 °C

22.07 °C

Září

5.2 °C

26.2 °C

14.17 °C

Říjen

0.0 °C

21.9 °C

10.76 °C

Listopad

-4.5 °C

13.8 °C

4.89 °C

Prosinec

-8.9 °C

12.0 °C

1.43 °C

Přehled po měsících
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Dzwony dla świętego Józefa
– Po wojnie w wieży kościoła św.
Józefa powieszono trzy dzwony żelazne, które miały na pewien czas zastąpić dzwony skonfiskowane przez
okupantów. I chociaż miały służyć
tylko jako prowizorka, wiszą tam do
dziś – wyjaśnia proboszcz górnosuskiej parafii, ks. Mirosław Kazimierz.
Jak dodaje, dzwony te nie mają odpowiedniego brzmienia, a co gorsza
w każdej chwili mogą się rozsypać.
– Dlatego postanowiliśmy już dalej
nie zwlekać i zamówić nowe dzwony. Chcemy, by ich dźwięk zabrzmiał
najpóźniej w Święta Bożego Narodzenia – zaznacza proboszcz, który
w tym celu skontaktował się już z
pracownią ludwisarską w Przemyślu.
Inicjatorzy zakupu nowych górnosuskich dzwonów chcą, żeby stanowiły swoiste zwieńczenie historii
miejscowego kościoła, jednocześnie
odzwierciedlając jego teraźniejszość.
Z tym wiążą się nazwy nowych
dzwonów, których propozycje w
ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłaszali sami wierni. – Po podliczeniu
głosów okazało się, że prym wiodą
imiona św. Józef, który jest patronem
naszej parafii, i św. Jadwiga, patronka
Śląska. Nazwa trzeciego dzwonu pozostaje nadal otwarta – zaznacza ks.
Kazimierz, dodając, że w grę mógłby
wchodzić np. św. Jan Paweł II.
Wizerunki i imiona świętych Józefa i Jadwigi zdobiły również dwa
pierwotne dzwony, które w lutym
1942 roku skonfiskowali Niemcy na
cele wojenne. Pozostałe cztery nosiły
imiona: Święty Jan, Święta Barbara,
Matka Boska i odpoczynek wieczny
oraz Kornel i Bogumiła. Chociaż
zostały odlane w pracowni Richarda
Herolda w Chomutowie w Czechach,
wszystkie nazwy zostały wygrawe-

Fot. Archiwum górnosuskiej parafii

Najpierw zabrano je na cele wojenne na początku ub. stulecia, po raz drugi skonfiskowali je Niemcy w 1942 roku. Dzwony kościoła katolickiego w Suchej Górnej
nigdy nie miały długiego życia, a paradoksalnie najdłużej przetrwały te, który miały być tylko prowizorycznym rozwiązaniem. Te jednak już też dosługują. Dlatego
potrzebne są nowe.

Trzy z pięciu dzwonów skonﬁskowanych przez Niemców w lutym 1942 roku.

rowane w języku polskim. Górnosuszanom służyły jednak zaledwie
kilkanaście lat – od 2 sierpnia 1925
roku, kiedy je uroczyście poświęcono
i zawieszono w wieży, do 17 lutego
1942 roku, kiedy pięć z nich Niemcy
kazali zdjąć. Pozostał tylko najmniejszy, Kornel i Bogumiła.
W 2006 roku górnosuscy parafianie podjęli starania, by odnaleźć swoje
dzwony. Nie wszystkie bowiem skonfiskowane w czasie II wojny światowej
(o czym świadczy chociażby historia
odzyskanych niedawno dzwonów ko-

ścioła w Starym Boguminie) zostały
przetopione na broń. Sucha Górna
nie miała jednak tyle szczęścia. Niemieckie Muzeum Narodowe w Norymberdze, do którego zwracano się
w tej sprawie, nie było w stanie dać
żadnej wskazówki co do dalszych losów dzwonów zabranych z kościoła
św. Józefa. Jednym słowem, przepadły.
– Kiedy w 1922 roku ks. Jakub Gazurek obejmował górnosuską parafię,
zauważył brak dzwonów, bo witano
go tylko sygnaturką. Zwrócił się do
parafian z prośbą o zorganizowanie

kwesty na zakup nowych dzwonów.
(...) Jego prośba spotkała się z przychylnym przyjęciem. Pomógł także
hrabia Larisch, ofiarując 20 tys. koron – czytamy w kronice górnosuskiej
parafii katolickiej, z której dowiadujemy się również, że dzwony odlano
kosztem 80 tys. koron, a największy,
ważący 815 kilogramów, nazwano
imieniem Święty Jan po najbardziej
hojnym darczyńcy, Janie Larischu.
Po niespełna stu latach historia się
powtarza. Przed górnosuską parafią
stoi poważna inwestycja w wys. ok.

1 mln koron, na którą nie wystarczą
dotychczasowe oszczędności. Dlatego liczy się każda suma, którą osoby
związane z górnosuskim kościołem
i nie tylko przekażą na konto parafii katolickiej w Suchej Górnej
nr 1721950369/0800 z dopiskiem
„dzwony”.
– Jesteśmy wdzięczni za każde
wsparcie i mamy nadzieję, że nie będzie już żadnej kolejnej wojny, a nasze
nowe dzwony będą służyć przez następne 500 lat – podkreśla proboszcz,
(sch)
ks. Mirosław Kazimierz.

Halo Polonia... muzycznie 23.40
Warto rozmawiać.

(s.) 18.55 Przyjaciel do zadań specjalnych 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Sprawiedliwi. Wirtuoz (s.) 21.40 Zabij mnie, glino
(dramat polski) 23.45 Wszystko po
krakowsku. Królowa nocy - Janusz Radek w muzycznym show.

PONIEDZIAŁEK 8 maja

Królowa Bałtyku 17.20 Krótka historia 17.30 Teleexpress 17.50 Polska z
Miodkiem. Tarnowskie Góry 17.55
Niedziela z.... Małgorzatą Foremniak
18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Flesz historii 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport,
pogoda 21.00 Konkurs Piosenki Eurowizji - Kijów 2017 - 1. półfinał 23.10
Polonia 24 23.30 Rozmowa Polonii
23.45 Halo Polonia.

PIĄTEK 5 maja

CZWARTEK 4 maja
6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 7.00
Studio Wschód 7.35 Załoga Eko skarby polskiej przyrody 8.00 Pytanie
na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama
11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa
Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25
Krótka historia 12.35 Wiadomości
12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 M
jak miłość (s.) 14.20 Królowie śródmieścia (s.) 15.10 Szlakiem miejsc
niezwykłych. Pomniki historii. Stargard 15.25 Wiadomości 15.40 Wilnoteka 15.55 Jak to działa? Nauka „od
kuchni” 16.30 Kopciuszek (s.) 17.00
Załoga Eko - skarby polskiej przyrody. Tajemnicze polskie żółwie 17.20
Krótka historia 17.30 Teleexpress
17.50 Polska z Miodkiem. Zielona
Góra, Gorzów Wielkopolski, Głogów
17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Podróże z
historią. Kulisy dawnych podróży
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, sport, pogoda
20.45 Komisja morderstw. Krew rodu
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.05

6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 6.55
Halo Polonia... muzycznie 7.30 Domisie (dla dzieci) 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na
śniadanie 10.45 Panorama 11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40
Halo Polonia 12.25 Krótka historia
12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale.
Cała prawda 13.25 M jak miłość (s.)
14.25 Defekt 15.25 Wiadomości
15.40 Warto rozmawiać 16.45 Baw się
słowami. Cyfry 16.55 Domisie (dla
dzieci) 17.20 Krótka historia 17.30 Teleexpress 17.50 Racja stanu 18.25 Było,
nie minęło - kronika zwiadowców historii 18.55 Na sygnale. Cała prawda
19.25 Wolny ekran 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, sport, pogoda
20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20
Halo Polonia 23.10 Jest okazja.

SOBOTA 6 maja

6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.00 Hipoteza
7.30 Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Polonia 24 11.05 Rozmowa Polonii 11.20
Halo Polonia 12.10 Ojciec Mateusz 16
(s.) 13.05 Na dobre i na złe (s.) 14.05
O! Polskie przeboje 15.00 Okrasa łamie przepisy. Steki w kowbojskim stylu
15.30 Domy przyszłości 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość

NIEDZIELA 7 maja

5.55 Kino retro. Przez łzy do szczęścia
7.35 Saga rodów. Ród Kulskich 8.05
Jestem Rita Kossobudzka 8.35 Magazyn z Wysp 8.55 Wolny ekran 9.10
Polska z Miodkiem. Warmia i Mazury
9.20 Ziarno 9.50 Baw się słowami
10.15 Petersburski Music Show 10.50
Tajemnica Sagali. Posłańcy ognia
11.45 Szlakiem miejsc niezwykłych.
Pomniki historii. Stargard 11.50 Między ziemią a niebem 12.00 Regina
Coeli 12.15 Między ziemią a niebem
13.00 Transmisja mszy świętej z bazyliki na Jasnej Górze w Częstochowie
14.40 Kino retro. Przez łzy do szczęścia 16.15 Turystyczna jazda. Olsztyn
16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z
Miodkiem. Warmia i Mazury 17.30
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.)
18.50 Oczy w oczy 19.25 Baw się słowami 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Blondynka 4 (s.) 21.45 Kocham Cię,
Polsko! 23.20 Wszystko po krakowsku - Dopóki Ziemia kręci się... 23.45
Polska z Miodkiem. Warmia i Mazury
23.55 Zakochaj się w Polsce. Drohiczyn 0.30 M jak miłość (s.).
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6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem
7.20 Moliki książkowe. Jego Królewska Mość 7.30 Supełkowe ABC 8.00
Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama
11.00 Kino retro. Fredek uszczęśliwia
świat 12.25 Krótka historia 12.35
Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia
(s.) 13.25 Blondynka 4 (s.) 14.20 Oczy
w oczy 14.50 Gałęzie pewnego drzewa 15.25 Wiadomości 15.40 Medycyna i ty 15.55 Sonda 2 16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 Supełkowe ABC 17.20
Krótka historia 17.30 Teleexpress
17.55 Kulturalni PL 18.55 Barwy
szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Marszałek
Piłsudski 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia
23.10 Szrajberka z Auschwitz 0.15
Sonda 2 0.45 Kopciuszek (s.).

WTOREK 9 maja

6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Zakochaj się w Polsce. Drohiczyn 7.30 W
krainie baśni. Królowa Bałtyku 8.00
Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama
11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka
historia 12.35 Wiadomości 12.50
Barwy szczęścia (s.) 13.25 Sprawiedliwi. Wirtuoz 14.20 Szrajberka z Auschwitz 15.25 Wiadomości 15.40
Smaki polskie. Smaki polskiej wieprzowiny 15.55 Sonda 2 16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 W krainie baśni.

ŚRODA 10 maja

6.00 Jest okazja 7.05 Szkoła biblijna
7.30 ABC wszystko wie 7.40 Mój
zwierzyniec 8.00 Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama 11.05 Polonia 24
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo
Polonia 12.25 Krótka historia. Dzień
Zwycięstwa
12.35 Wiadomości
12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25
Marszałek Piłsudski 14.25 Jak Oskar
komunę obalał 15.25 Wiadomości
15.40 Turystyczna jazda. Gruzja
15.55 Studio Wschód 16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 Tajemnice dzikich
zwierząt. Wilk 17.05 Mój zwierzyniec 17.20 Krótka historia. Kazimierz
Pułaski 17.30 Teleexpress 17.55 Wilnoteka 18.15 Barwy szczęścia (s.)
18.45 Dobranocka 19.00 Msza święta
w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
20.15 Wiadomości, sport, pogoda
20.55 Królowie śródmieścia. Kradzież
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Jak
Oskar komunę obalał.

Příloha č. 6
Informátor č. 5

204

Příloha č. 7
Zapisani 2017 – Lucyna i Radosław Żyłowie z synem Arturem
– Głos Ludu – 1. 6.

Kosztowne
Marian Adámek
                            Renata
Ficek
z córką Elišką
i czasochłonne hobby
dla »GL«
| s. 4
| s. 8

żeby
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dziś Międzynarodowego Dnia Dziecka
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MK PZKO w

Stonawie ma „Dziecka ze Stonawy”, MK PZKO w Oldrzychowicach „Małe Oldrzychowice”, koło
jabłonkowskie ma „Zaolzioczka”,
a MK PZKO w Nieborach dwa
dziecięce zespoły teatralne. Swój
dziecięcy zespół taneczny, „Rytmikę”, ma również Zarząd Główny
PZKO. Dzieci są też zwykle autorami logo kolejnych Festiwali
PZKO oraz obchodów jubileuszowych związku.
Tymczasem nowy statut PTTS
„Beskid Śląski” nie stawia ograniczeń co do wieku swoich członków.
Dziecko do lat 18, które chce zostać jego członkiem, musi jednak
posiadać zgodę rodzica. I chociaż
„Beskid” nie organizuje imprez specjalnie dla dzieci, widoczne są one
na niektórych wycieczkach, a na dorocznym świętogorolskim „Rajdzie
o Kyrpce Macieja” mają nawet swoją nagrodę – kyrpce dla najmłodszego uczestnika. – Ta impreza jest
bardzo popularna wśród rodzin
z dziećmi, a rywalizacja o kyrpce
budzi wiele emocji. Poza tym organizując niektóre nasze wycieczki
staramy się np. podkreślać, że trasa
jest ciekawa również dla dzieci. W
ten sposób chcemy zainteresować
turystyką zorganizowaną dzieci i
ich rodziców – mówi prezes PTTS
„Beskid Śląski”, Halina Twardzik.
BEATA SCHÖNWALD

ZAPISANI 2017...
Kończymy powoli prezentację dzieci zapisanych do klas pierwszych polskich podstawówek. Tym razem efekty naszej pracy w placówkach w Suchej
Górnej oraz Trzyńcu.

Lucyna i Radosław Żyłowie z synem Arturem
Wybraliśmy polską szkołę dla
naszego syna, dlatego że będzie umiał mówić w dwóch językach, co oczywiście pomoże
mu w tym regionie. Przed zapisem nie braliśmy pod uwagę
żadnej innej możliwości. Byliśmy pewni, że wybór polskiej
szkoły będzie dla niego najlepszy. Już wybierając dla synka przedszkole, staraliśmy się
dobrać taką placówkę, która
będzie miała kontynuację na
wyższych poziomach edukacji.
Doceniamy, że w Suchej Górnej syn będzie kształcił się w
ciągu, aż do dziewiątej klasy.
To zdecydowanie da mu komfort psychiczny, bo nie będzie
musiał zmieniać rówieśników,
miejsca i w zdecydowanej
mierze nauczycieli.
Renata Ficek z córką Elišką
Posyłam dziecko do polskiej
szkoły, bo mamy rodzinę w
Polsce, więc chciałabym, by
mówiło też po polsku. Zdecydowanie zależy mi na tym, by
moja córka była w przyszłości
co najmniej dwujęzyczna. Ponadto w polskiej szkole (Trzyniec VI) jest lepsza atmosfera,
a rodzice i nauczyciele mają
świetny kontakt ze sobą. Panują tu naprawdę dobre warunki do edukacji dzieci. W
domu ja próbuję z córką mówić po polsku oraz gwarą, z
kolei z tatą rozmawia po czesku. Na pewno planujemy, by
posłać tu także naszą drugą,
młodszą córeczkę.
(mb)

TYM ŻYJE... SUCHA GÓRNA
Blisko pół miliona koron Gmina
Sucha Górna przeznaczy w tym
roku na działalność 15 miejscowych stowarzyszeń. Z tego 163 tys.

i „Chórku”. Z grantów gminnych cierzy Szkolnej przy górnosuskiej
częściowo pokrywamy też koszty205podstawówce, Katarzyna Gałuszka.
utrzymania szatni – wymienił kilka
Poza systemem grantowym Sucha
Górna wesprze ponadto w znaczący
ważniejszych pozycji prezes MK

Kulturalnoo prawda
kończeniu
wiele mieje niektóre
z myślą o
zi o spoze Sceną
ogrodowe
a nawet –
MK PZKO
ygodniowe
dzieci w
a też kół,
iecięce zetyczne lub
PZKO w

„Beskid” nie organizuje imprez spe- szkoły, bo mamy rodzinę w
cjalnie dla dzieci, widoczne są one Polsce, więc chciałabym, by
na niektórych wycieczkach, a na do- mówiło też po polsku. Zdecyrocznym świętogorolskim „Rajdzie dowanie zależy mi na tym, by
o Kyrpce Macieja” mają nawet swo- moja córka była w przyszłości
ją nagrodę – kyrpce dla najmłod- co najmniej dwujęzyczna. Poszego uczestnika. – Ta impreza jest nadto w polskiej szkole (Trzybardzo popularna wśród rodzin niec VI) jest lepsza atmosfera,
Tym
żyje…Sucha
Głos
a rodzice i Górna
nauczyciele–mają
z dziećmi, a rywalizacja
o kyrpce
budzi wiele emocji. Poza tym or- świetny kontakt ze sobą. Paganizując niektóre nasze wycieczki nują tu naprawdę dobre wastaramy się np. podkreślać, że trasa runki do edukacji dzieci. W
jest ciekawa również dla dzieci. W domu ja próbuję z córką móten sposób chcemy zainteresować wić po polsku oraz gwarą, z
turystyką zorganizowaną dzieci i kolei z tatą rozmawia po czeich rodziców – mówi prezes PTTS sku. Na pewno planujemy, by
posłać tu także naszą drugą,
„Beskid Śląski”, Halina Twardzik.
(mb)
BEATA SCHÖNWALD młodszą córeczkę.

Příloha č. 8
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Fot. DANUTA CHLUP

TYM ŻYJE... SUCHA GÓRNA

edziałkowecie dziecka
(dc)

Blisko pół miliona koron Gmina
Sucha Górna przeznaczy w tym
roku na działalność 15 miejscowych stowarzyszeń. Z tego 163 tys.
koron trafi do polskich organizacji – Miejscowego Koła Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego
oraz Kół Macierzy Szkolnej działających przy polskiej szkole i polskim
przedszkolu.
Górnosuskie MK PZKO otrzyma z
gminnego systemu grantowego 100
tys. koron. – Środki te wykorzystamy m.in. na udział ZPiT „Suszanie”
w festiwalach w Rzeszowie, Mrągowie i Wychodnej, poza tym już w
tym roku przygotowujemy nagrania
w związku z przyszłorocznymi obchodami jubileuszowymi „Suszan”

i „Chórku”. Z grantów gminnych
częściowo pokrywamy też koszty
utrzymania szatni – wymienił kilka
ważniejszych pozycji prezes MK
PZKO, Jan Zyder.
Koła Macierzy Szkolnej przy Polskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Suchej Górnej mogą liczyć
w tegorocznym budżecie na 63 tys.
koron. – W tym roku nie zgłaszaliśmy żadnych nowych projektów.
Wsparcie otrzymaliśmy więc tradycyjnie na nasze sztandarowe imprezy, jak karnawał dziecięcy i festyn, a
także na trening uczestników przed
Zjazdem Gwiaździstym oraz dość
pokaźną sumę na wynajem obiektów sportowych dla dzieci – poinformowała skarbniczka koła Ma-
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cierzy Szkolnej przy górnosuskiej
podstawówce, Katarzyna Gałuszka.
Poza systemem grantowym Sucha
Górna wesprze ponadto w znaczący
sposób trzy największe organizacje
sportowe działające w gminie – TJ
„Depos” sumą 1,1 mln koron, klub
unihokeja 640 tys. koron oraz klub
podnoszenia ciężarów 150 tys. koron. – Celem dofinansowania tych
organizacji jest jedno – oderwanie
dzieci i młodzieży od komputerów
– podkreślił zastępca wójta, Josef
Žerdík.
(sch)
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Příloha č. 14

Danuta Chlup o swojej debiutanckiej powiesci – Głos Ludu – 14.11.

„Suszanie” zatańczyli poloneza i mazura.

wiceprezesem ZG PZKO, Piotrem
Chroboczkiem.
Druga część programu została
poświęcona różnorodnym formom
PZKO-wskiej działalności. Grażyna Siwek przypomniała w skrócie
historię poszczególnych zespołów
wokalnych i chórów, zespołu tanecznego, teatralnego, kabaretów, a także
klubów. Te zespoły, które działają do
dziś lub też zostały założone dopiero
stosunkowo niedawno, przedstawiły
się na scenie. Chór Mieszany „Sucha”
zaśpiewał trzy pieśni polskich kom-

gła mi wtedy pani Halina Klimsza,
która jest prezeską MK PZKO w
Żywocicach, a kiedyś pracowała
w tamtejszym muzeum. Słuchając
tych wszystkich opowieści, zostałam
wprowadzona w tę tematykę i stanowiło to ważną inspirację – dodała
autorka.

jej ostrawską kapelą „Šmykňa” śpiewał stanowiące trzon jego repertuaru cieszyńskie pieśni ludowe, męski
kabaret okolicznościowy „Suszynas”
przygotował sceniczną wersję „Lokomotywy” i „Rzepki” Juliana Tuwima.
Najmłodszy (zarówno pod względem
stażu, jak i wieku członków) zespół
taneczny „Antidotum” pokazał świetnie przygotowany taniec „Piraci”.
„Antidotum” działa dopiero od roku,
a jego członkami są uczniowie młodszych klas Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej.

Inną inspiracją do napisania „Blizny” był list. – Wysłała go do mnie
pochodząca z Żywocic Anna Boszczyk. Staruszka napisała, że pamięta, w jakich okolicznościach zginął
narzeczony mojej babci. Pojechałam
do niej, ale przedstawiła niewiele
szczegółów, których nie usłyszała-

Od lewej: aktorka Jolanta Bałon, która czytała fragmenty książki, oraz autorka „Blizny” – Danuta Chlup.

nuta Chlup. – Myślę, że nie byłoby
powieści „Blizna”, gdyby nie moja
praca w „Głosie Ludu”, ponieważ
często pisaliśmy o żywocickiej tragedii. Pamiętam, że gdy przypadła
okrągła rocznica tamtych wydarzeń,
przygotowywałam obszerny reportaż o dzieciach ofiar. Bardzo pomo-

Fot. MAŁGORZATA BRYL-SIKORSKA

na oraz z Domem Kultury „Metalowiec” (dziś Bielskie Centrum
Kultury) w Bielsku-Białej. Na uroczystość przybył zarówno zastępca
wójta gminy sucha Górna, Josef
Žerdík, jak i Zbigniew Michniowski, pełnomocnik prezydenta miasta
Bielsko-Biała, oraz Zygmunt Czernek, który stał u założenia współpracy bielsko-suskiej. Obecna była
także przedstawicielka Kongresu
Polaków w RC, Małgorzata Rakowska.
DANUTA CHLUP

bym, na przykład od mojej babci.
Jednak opowiedziała mi inne ciekawe historie z tego okresu. Jedną
z jej opowieści zainspirowałam się,
pisząc pewną scenę mojej powieści.
Chodzi o bohaterkę drugoplanową,
która nakręca sobie włosy na papiloty, bo wieczorem wybiera się na
potańcówkę, a następnego dnia jej
ojciec zostaje rozstrzelany przez gestapowców – opowiedziała Danuta
Chlup.
Podczas spotkania promocyjnego
w „Avionie” byli obecni mieszkańcy
Żywocic i sąsiednich miejscowości, których po spotkaniu z Danutą
Chlup poprosiliśmy o komentarze. – Na Zaolziu jest bardzo dużo
utalentowanych ludzi. Cieszy mnie
fakt, że zdolna dziennikarka, jaką
jest Danuta Chlup, odniosła taki
sukces. Dobrze, że ta powieść ukazała się nad Wisłą, ponieważ wielu
ludzi z Polski nie wie, że za granicą
żyją ludzie narodowości polskiej –
stwierdziła Halina Klimsza, prezes
MK PZKO w Żywocicach. Do faktu
publikacji „Blizny” odniósł się także
Karol Mrózek, pasjonat historii z
Suchej Górnej, współautor książki
„W cieniu Żywocic”: – Jakakolwiek
wzmianka o tym, że na Zaolziu żyją
Polacy, jest na wagę złota. Literatura tego typu, jak „Blizna” jest bardzo
dobrym środkiem do popularyzacji
wiedzy, bo jest przystępniejsza niż
historyczne, suche fakty.
(mbs)

DANUTA CHLUP O SWOJEJ DEBIUTANCKIEJ POWIEŚCI:
»Nie byłoby „Blizny”, gdyby nie moja praca w „Głosie Ludu”«
W piątek w kawiarni literackiej
„Avion” w Czeskim Cieszynie odbyło się spotkanie z Danutą Chlup, poświęcone jej powieści „Blizna”, która
zdobyła pierwsze miejsce w VI edycji
konkursu „Literacki Debiut Roku”.
Spotkanie zorganizowała Biblioteka
Miejska w Czeskim Cieszynie, fragmenty książki przeczytała aktorka
Jolanta Bałon.
Na wstępie Danuta Chlup opowiedziała o charakterze jej publikacji, w której warstwa historyczna
przeplata się z warstwą współczesną.
– Moja książka opowiada o ludzkich
losach, ich wyborach moralnych. Nie
jest to publikacja stricte historyczna,
ale powieść obyczajowa – zaznaczyła
autorka. Bohaterka żyjąca we współczesnych czasach, która staje przed
wyzwaniem rozkręcenia czeskiej filii
firmy w Ostrawie, dowiaduje się od
miejscowego studenta historii o tragedii pobliskiej wioski. W 1944 roku
w Żywocicach hitlerowcy w odwecie
za atak partyzantów na gestapowców
rozstrzelali 36 osób, w większości
Polaków. Danuta Chlup podkreśliła, że także w jej domu mówiło się
o tamtych zdarzeniach, bowiem jej
babcia straciła w Żywocicach narzeczonego, zaś w lesie koło jej domu w
Suchej Górnej do dziś znajdują się
pomniczki pomordowanych.
– Wiele myślałam o tamtych zdarzeniach z przeszłości. Zastanawiałam się, jak mogło wyglądać życie
ofiar z Żywocic – powiedziała Da-
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nowi mieli za zadanie obejść domy
wszystkich mieszkańców narodowości polskiej i zachęcić ich do wstąpienia w szeregi PZKO.
Po pokoleniu założycieli przyszły
kolejne generacje aktywnych działaczy. Również dzisiaj ich nie brakuje.
Jednym z dowodów na to jest fakt,
że w roku jubileuszowym przyznano
odznaczenia związkowe za działalność przeszło 70 osobom. Najwyższym odznaczeniem – Wpisem do
Złotej Księgi Zasłużonych, zostało
uhonorowanych 11 działaczy, w tym
jeden in memoriam. Nagrodzeni
wpisali się do Złotej Księgi na centralnej uroczystości zorganizowanej
przez ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. Tylko najstarszy z odznaczonych, Bronisław Kuczera, dokonał
wpisu w sobotę w Suchej Górnej.
Odznaczenia związkowe oraz upominki wręczał prezes Koła wraz z
wiceprezesem ZG PZKO, Piotrem
Chroboczkiem.
Druga część programu została
poświęcona różnorodnym formom
PZKO-wskiej działalności. Grażyna Siwek przypomniała w skrócie
historię poszczególnych zespołów
wokalnych i chórów, zespołu tanecznego, teatralnego, kabaretów, a także
klubów. Te zespoły, które działają do
dziś lub też zostały założone dopiero
stosunkowo niedawno, przedstawiły
się na scenie. Chór Mieszany „Sucha”
zaśpiewał trzy pieśni polskich kompozytorów, Zespół Pieśni i Tańca
„Suszanie” zatańczył poloneza, mazura oraz wiązankę tańców z lat 30.
ub. wieku, „Chórek” z towarzyszącą
jej ostrawską kapelą „Šmykňa” śpiewał stanowiące trzon jego repertuaru cieszyńskie pieśni ludowe, męski
kabaret okolicznościowy „Suszynas”
przygotował sceniczną wersję „Lokomotywy” i „Rzepki” Juliana Tuwima.
Najmłodszy (zarówno pod względem
stażu, jak i wieku członków) zespół
taneczny „Antidotum” pokazał świetnie przygotowany taniec „Piraci”.
„Antidotum” działa dopiero od roku,
a jego członkami są uczniowie młodszych klas Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej.

W prezentacji działalności Koła
nie zapomniano o historii jego
siedziby, a także o bardzo owocnej
współpracy z gminą Sucha Górna oraz z Domem Kultury „Metalowiec” (dziś Bielskie Centrum
Kultury) w Bielsku-Białej. Na uroczystość przybył zarówno zastępca
wójta gminy sucha Górna, Josef
Žerdík, jak i Zbigniew Michniowski, pełnomocnik prezydenta miasta
Bielsko-Biała, oraz Zygmunt Czernek, który stał u założenia współpracy bielsko-suskiej. Obecna była
także przedstawicielka Kongresu
Polaków w RC, Małgorzata Rakowska.
DANUTA CHLUP

„Lokomotywa” Tuwima w wykonaniu kabaretu „Suszynas”.

DANUTA CHLUP O SWOJEJ DEBIUTANCKIEJ POWIEŚCI:

„Suszanie” zatańczyli poloneza i mazura.

Konferansjerka przypomniała początki Koła, odczytując fragmenty
protokołu z zebrania założycielskiego, które odbyło się 9 listopada
1947 roku w tym samym budynku,
co niedzielna gala z okazji 70-lecia
PZKO. – Jest listopadowy dzień, podobny być może do tego dzisiejszego, ta sama sala Domu Robotniczego
w Suchej Górnej, lecz data, godzina
i klimat sprzed 70 lat – Siwek rozpoczęła opowieść o historii Koła.
Publiczność dowiedziała się m.in.,
że już na konstytuującym zebraniu
Zarządu Koła utworzono kilka sekcji odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. Wybrano
także rejonowych i rozpoczęto poszukiwanie nowych członków. Rejo-

Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Witam was wszystkich na tej wielkiej uroczystości. Siedemdziesiąt lat
to podeszły wiek, który łączy się z
różnymi dolegliwościami zdrowotnymi, ale to, na szczęście, w przypadku PZKO, a szczególnie naszego Koła, się nie sprawdza – mówił
prezes Jan Zyder, podkreślając, że
w Kole działa pięć zespołów, cztery
kluby, pracuje 29-osobowy zarząd, a
baza członkowska liczy blisko 480
osób.
Uroczystość poprowadziła Grażyna Siwek – nauczycielka, a prywatnie
wnuczka pierwszego w historii prezesa Miejscowego Koła, Jana Barona. Na dużym ekranie wyświetlano
archiwalne fotografie i kopie historycznych dokumentów.

Jedno z największych i najprężniej działających kół PZKO – w Suchej Górnej – obchodziło w niedzielę jubileusz 70-lecia. Gala odbyła się w sali Domu Robotniczego,
natomiast w przylegającym do niego Domu PZKO została zainstalowana wystawa okolicznościowa.
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