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I. ÚVOD

V roce 2018 jsme si připomněli sté výročí založení našeho státu. Jeho historii pomáhali psát i rodáci z naší obce, ať to byli vědci, umělci, váleční letci
či olympijští vítězové. Věřím, že ani v budoucnu tomu nebude jinak….



Ing. Jan Lipner, starosta obce
výňatek z úvodního slova v kalendáři na rok 2019
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II. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI
V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

LEDEN
Dne 11. 1. Vánoční koncert ZŠ a MŠ s PJV a PZKO, kostel sv. Josefa
- Viz V. Školy….
12. – 13. 1. PREZIDENTSKÉ VOLBY -  první kolo
První kolo přímé volby prezidenta ČR proběhlo v pátek a v sobotu 12. a 13. ledna
2018. Pokud by vítěz prvního kola získal více než 50 procent hlasů, stane se
prezidentem hned. Jinak se 26. a 27. ledna uskuteční druhé kolo, které rozhodne.
Do prvního kola šlo celkem devět kandidátů: současný prezident Miloš Zeman,
bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, bývalý premiér Mirek Topolánek,
spisovatel a textař Michal Horáček, diplomat Pavel Fischer, šéf Asociace
obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, hudebník a skladatel Petr
Hannig, bývalý šéf Škody Auto a hokejového svazu Vratislav Kulhánek a lékař
a vědec Marek Hilšer.
KONEČNÉ VÝSLEDKY PO 1. KOLE  
Miloš Zeman
38,56 % 	
Jiří Drahoš
26,6 % 	
Pavel Fischer
10,23 % 	
Michal Horáček
9,18 %
Marek Hilšer
8,83 %
Mirek Topolánek
4,3 %
Jiří Hynek		
1,23 %
Petr Hannig
0,56 %
Vratislav Kulhánek 0,47%

1 985 547 hlasů
1 369 601 hlas
526 694 hlasy
472 643 hlasy
454 949 hlasů
221 689 hlasů
63 348 hlasů
29 228 hlasů
19 297 hlasů

Obec Horní Suchá - konečné výsledky po 1. kole  12. – 13. 1. 2018
Miloš Zeman 	
54,7 %
1 013 hlasů
Jiří Drahoš
25,65 %
475 hlasů
Marek Hilšer
5,94 %
110 hlasů
Pavel Fischer 	
5,18 %
96 hlasů
Michal Horáček 	
3,78 %
70 hlasů
Mirek Topolánek 	
3,24%
60 hlasů
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Petr Hannig
Jiří Hynek		
Vratislav Kulhánek

0,7 %
0,65 %
0.16 %

13 hlasů
12 hlasů
3 hlasy

Volební komise

   
Volební komise

Manželé Wdówkovi
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Dne 13. 1. Obecní ples, OHS, DD a PZKO
- Viz IV. Obecní akce
Dne 15. 1. Karneval s klaunem Hopsalínem, ZŠ a MŠ, DD
Dne 20. 1. Školní ples, SRZŠ, DD
Dne 20. 1. Dětský karneval, MS, DD
Dne 26. 1. Ples PZKO, DD a PZKO
Dne 27. 1. Mezinárodní halový turnaj v kopané – mladší a starší žáci, TJ
Depos, SH
26. – 27. 1. DRUHÉ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB
MILOŠ ZEMAN
51,36 %
2 853 390 HLASŮ
JIŘÍ DRAHOŠ
48,63 %
2 701 206 HLASŮ
Hlasování v Horní Suché - konečné výsledky voleb  26. – 27. 1.2018
Miloš Zeman
67,37 %
1 406 hlasů
Jiří Drahoš
32,63 %
681 hlasů
Účast 58,11 %
Prezidentem ČR na další období pěti let zůstává Miloš Zeman.

Další – Fotogalerie na DVD
11

ÚNOR
Dne 2. 2. Hasičský ples, SDH, DD
Dne 9. 2. Havířský bál, KHD DF, DD
- Viz VI. Spolky….
Dne 10. 2. Sportovní ples, TJ Depos, budova TJ Depos
Dne 16. 2. Školní ples, MS, DD

BŘEZEN
Dne 3. 3. Mezinárodní halový turnaj v kopané – mladší a starší
přípravky, TJ Depos, SH
Dne 9. 3. MDŽ, OHS, DD
- Viz IV. Obecní akce
Dne 16. 3. Výroční členská schůze, KHD DF, Domeček
Dne 22.3. Den otevřených dveří, ZŠ

DUBEN
Dne 4. – 5. 4. Zápis do 1.tříd, ZŠ
Dne 6. 4. Muzikantský rej, OHS, DD
- Viz IV. Obecní akce
Dne 11. 4. Zápis do 1. třídy, ZŠ s PJV
- Viz V. Školy….
Dne 22. 4. Divadelní představení „Příbuzné si nevybíráme“
- Viz I. Obecní akce
Dne 28. 4. Regionální sraz žen z Klubů Kobiet, PZKO a DD
-	 Viz VI. Spolky….
12

Dne 28. 4. Pálení čarodějnic, Tulipán, HZ
-	 Viz VI. Spolky….

KVĚTEN
Dne 3. 5. Kladení věnců, OHS, Park hrdinů
-	  Viz IV. Obecní akce
Dne 3. – 4. 5.  Zápis do MŠ, MŠ
4. – 6. 5. Řezbářský plenér, OHS, HZ
- Viz IV. Obecní akce
Dne 6. 5. Hornosušská pouť, OHS, park a HZ
-	 Viz IV. Obecní akce
Dne 11. 5. Svátek matek, KHD DF, Domeček
-	  Viz VI. Spolky…
Dne 15. 5. Zápis do MŠ, MŠ s PJV
Dne 26. 5. Radovánky, SRZŠ, hřiště u ZŠ

ČERVEN
Dne 1. 6. Smažení vaječiny, KHD DF, Domeček
-	 Viz VI. Spolky
Dne 2. 6. 15 let sboru „Chórek“, PZKO, DD a PZKO
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 14. 6. Pasování na školáky, MŠ, obřadní síň OÚ
Dne 16. 6. Radovánky, MS, HZ
-	 Viz V. Školy….
Dne 16. 6. Vítání léta, OHS, amfiteátr
-	 Viz IV. Obecní akce
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Dne 28. 6. Rozloučení s deváťáky, ZŠ, obřadní síň OÚ
-	 Viz V. Školy….
ČERVENEC
  Dne 1. 7. Zkoušky agility, ČKS, areál ZKO
Dne 13. 7. Letní slavnost, KHDDF, Domeček
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 14. 7. Zahradní slavnost, KKH DF, HZ
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 28. 7. Hornosušská věž, SDH, PZF
-Viz VI. Spolky….

SRPEN
Dne 3. 8. Letní kino, OHS, HZ
Dne 25. 8. Víkend se sportem, SPCCH, Domeček
-	  Viz VI. Spolky….
Dne 25. 8. Gulášfest, SD, HZ
-	 Viz VI. Spolky….

ZÁŘÍ
Dne 6. 9. Slavnostní otevření „přírodní zahrady „ u MŠ
-	 Viz V. Školy….
Dne 7. 9. Den horníků – jubilanti, KHD DF, DD
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 11. 9. Divadelní představení „Zamilovaný sukničkář“
-	 Viz IV. Obecní akce
14

Dne 15. 9. Pohárová soutěž, SDH, HZ
Dne 20. 9. Cyklistický závod, SRZŠ, centrum obce
-	 Viz V. Školy….
Dne 21. 9. Loučení s létem, KHD DF, Domeček
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 21 9. 115. výročí založení SDH
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 21. – 22. 9. Včelařské dny
Dne 29. 9.  Mezinárodní velká cena Horní Suché, SKVOZ

ŘÍJEN
Dne 2. 10. Slavnostní otevření „cvičné kuchyně“ v ZŠ s PJV
-	 Viz V. Školy….
Dne 2. 10 Jubilanti, OHS, DD
-	 Viz IV. Obecní akce
Dne 19. 10. Vinobraní, KD DF, Domeček
-	 Viz VI. Spolky….

LISTOPAD
Dne 2. 11. Lampionový průvod, SRZŠ, Hřiště u ZŠ
-	 Viz V. Školy….
Dne 10.11. Vepřové hody, SDH, DD
Dne 17. 11. Výstava holubů, MSCHPH, sál TJ Depos
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 24. 11. 65 let souboru Suszanie, PZKO, DD a PZKO
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PROSINEC
Dne 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu, OHS, ul. Sportovní
-	 Viz. IV. Obecní akce
Dne 6. 12. Vánoční koncert, ZŠ a MŠ, DD
Dne 7. 12. Svatá Barbora KHD DF, DD
Dne 11. 12. Adventní koncert sboru Šárka v Bohumíně, Ženský pěvecký
sbor Šárka
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 14. 12. Vánoční besídka, KHD DF, Domeček
-	 Viz VI. Spolky….
Dne 22. 12. Betlémské světlo, Skaut, u kostela
-	  Viz VI. Školy….
Dne 24. 12. Setkání sousedů, ul. Vnitřní
-	  Viz Různé
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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
17

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
19

Volba zastupitelstva obce pro volební období 2018  - 2022
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Dne 30. 10. 2018 se v Domě PZKO konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá pro volební období 2018 až 2022. (dále jen „ZO“).
Bylo zahájeno státní hymnou České republiky a jako nejstarší člen zastupitelstva ho vedl p. Evžen Faja.
V úvodu složilo všech patnáct členů ZO stanovený slib a mohli se ujmout
svého mandátu. Oproti minulému volebnímu období bude zájmy občanů
obce hájit šest nových tváří. Nejprve ZO schválilo počet uvolněných členů
zastupitelstva, a to dva - starostu a místostarostu. Dále byl schválen volební řád, kterým se řídila volba starosty, místostarosty, členů rady a výborů.
Veřejným hlasováním byl starostou obce Horní Suchá zvolen Ing. Jan Lipner, který tak obhájil svůj post. Poděkoval p. Fajovi za dosavadní řízení
zasedání ZO, všem za důvěru a po předání insignie se ujal řízení zasedání.
Dalším bodem programu byla volba místostarosty, zbylých tří členů rady
obce a členů čtyř výborů, které ZO zřídilo.
Místostarostou obce byl opět zvolen dosavadní místostarosta pan Josef Žerdík. Dalšími členy Rady obce Horní Suchá, která je pětičlenná, byli zvoleni
Ing. Martin Adamiec, Ing. Marian Pilch a Ing. Marian Weiser.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Finanční výbor ve složení:
Předseda: Ing. Marian Weiser,
Místopředseda: Ing. Martin Adamiec
Členové: p. Evžen Faja, Ing. Petr Chlebik, Ing. Tomáš Žyla, MUDr. Otakar Jiravský, Mgr. Karin Macková, Ing. Yvona Kowalczyková, pí Eva Sobková
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Kontrolní výbor ve složení:
Předseda: Ing. Bc. Jana Sikora
Místopředseda: MUDr. Nikol Stefaniszek
Členové: Mgr. Karin Macková, p. Daniel Klimprle, p. Jaroslav Pawlas, pí Lucie Zsibritová, pí Halina Tomaszová, p. Marek Hradzki, Bc. Bedřich Wasserburger MBA
Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro národnostní menšiny ve složení:
Předseda: p. Jan Charvát
Místopředseda: JUDr. Evžen Kiedroń
Členové: Ing. Danuta Chlupová, p. Karol Markovič, p. Evžen Faja
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Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřídilo Výbor pro životní prostředí ve složení:
Předseda: Ing. Marian Pilch
Místopředseda: p. Václav Zyder
Členové: p. Marek Kriš, Ing. Dominik Niemiec Ph.D, Mgr. Renáta Rzymanová,
René Loder, pí Veronika Suchánková, pí Halina Tomaszová, p. Marek Hradzki

Zastupitelstvo
Členové Zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022

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

Ing. Marian Pilch
člen Rady obce, předseda  Výboru pro životní prostředí
21

Ing. Marian Weiser
člen Rady obce, předseda Finančního výboru

p. Evžen Faja
člen Výboru pro národnostní menšiny, člen Finančního výboru

Ing. Petr Chlebik
člen Finančního výboru

p. Marek Kriš
člen Výboru pro životní prostředí, člen Kulturní a sportovní komise

p. Marek Hradzki
člen Kontrolního výboru, člen Výboru pro životní prostředí, člen Kulturní a sportovní komise
22

Mgr. Markéta Loderová, člen Kulturní a sportovní komise

Ing. Karol Siwek

Ing. Bc. Jana Sikora
předseda Kontrolního výboru, člen Komise k projednávání přestupků

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

p. Halina Tomaszová, člen Kontrolního výboru, člen Výboru pro životní prostředí

p. Lucie Zsibritová, člen Kontrolního výboru, člen Kulturní a sportovní komise
23

První řada zleva:
Ing. Petr Chlebik, Ing. Bc. Jana Sikora, Ing. Jan Lipner, p. Lucie Zsibritová,
p. Halina Tomaszová, Mgr. Markéta Loderová
Druhá řada zleva:
Ing. Marian Pilch, p. Marek Kriš, p. Evžen Faja, p. Marek Hradzki,
p. Jan Charvát, Ing. Martin Adamiec, p. Josef Žerdík, Ing. Karol Siwek,
Ing. Marian Weiser
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Ze zasedání Rady obce Horní Suchá
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 11. 1. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada Obce Horní Suchá bere na vědomí sdělení Mgr. Bohdana Prymuse,
který je ředitelem Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, o nároku a odchodu do důchodu ke dni 14. 8. 2018,
rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na výše uvedenou pozici
a jmenovala paní Martiníkovou tajemníkem konkurzní komise.
-	 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 – 2. výzva“ Daliboru Kuchtovi.
- Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce udělení
jednorázové odměny  členům Komise k projednávání přestupků obce
Horní Suchá, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za činnost v této
komisi za rok 2017 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 Kiedroňovi
2.000,- Kč
panu Zbyškovi Lakotovi
2.000,- Kč
panu Vladislavu Pilchovi
2.000,- Kč
-	 Rada obce Horní Suchá vyhlašuje dotační program: Spolufinancování
kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2018, který
bude zveřejněn na internetových stránkách obce Horní Suchá v sekci
úřední deska.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 29. 1. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá doporučuje ZO schválit odměny pro členy
Výboru pro národnostní menšiny za jejich práci v roce 2017, a to takto:
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JUDr. Kiedroň Evžen
Małysz Henryk
Chlup Zdeněk
Chlupová Danuta

1 200,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

-	 Rada obce Horní Suchá bere na vědomí žádost Statutárního města
Havířov k udělení souhlasu pro zapojení obcí zřizovaných základních
škol do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Havířov II“. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských
a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
-Rada obce Horní Suchá se seznámila s projektovou dokumentací pro
Územní řízení pro stavbu „Chodník podél ul. Hornosušské od ul. 6.
srpna po hranici pozemku parc. č. 3146/29, Horní Suchá“ a rozhodla:
 začátek stavby bude v křižovatce ulic Těrlická 6. srpna
a Hornosušská
 přerušení chodníku ve dvou místech u pozemků parc. č. 126 a 161
z důvodu zachování vzrostlých stromů
 chodník bude veden v prostoru mostu po stávající hrázi s jejím
pravděpodobným navýšením.
-	 Schválila znění Smlouvy o právu provést stavbu a podmínkách zřízení
stavby, kterou bude uzavírat obec s vlastníky dotčených pozemků jako
souhlas se stavbou „Chodník podél ul. Hornosušské od ul. 6. srpna
po hranici pozemku parc. č. 3146/29, Horní Suchá“, rozhodla, že bude
projektantovi předáno jedno paré „Studie proveditelnosti výstavby  
suchých poldrů v Horní Suché“.
-	  Rada obce Horní Suchá byla seznámena s „Návrhem technické
infrastruktury v území vymezeném územní studií lokalita Chrost, Horní
Suchá“, kterou zpracoval Atelier S2 –na základě smlouvy o dílo, která byla
schválena RO Horní Suché usnesením č. 488 písm. b) na zasedání konaném
dne 8. 9. 2017. O zadání provedení cenového odhadu nákladů na provedení
stavby „Technická infrastruktura, lokality Chrost“, jehož cílem bylo
zjištění nákladové ceny pozemků v této lokalitě po jejich zasíťování, bylo
rozhodnuto na základě projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
- 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.
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-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 6.000,-Kč za 160 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž I.
třídy) Richardu Petřivalskému, Horní Suchá,
ve výši 4.000,-Kč za 120 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž II.
třídy) Rostislavu Dohnalovi, Horní Suchá,
ve výši 4.000,-Kč za 120 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž II.
třídy) Romanu Cholevíkovi, Horní Suchá,
ve výši 2.000,-Kč za 80 bezpříspěvkových odběrů krve (Zlatý kříž III.
třídy) Tomáši Mašlonkovi, Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,-Kč z rozpočtu obce Okresní hospodářské komoře Karviná,
na provoz Oblastní kanceláře Havířov.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit
poskytnutí finančního daru ve výši 60.000-Kč z rozpočtu obce
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Ostrava
Zábřeh pro zajištění potřeb spojených s provozem a na vybavení hasičské
stanice Havířov v roce 2018.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,-Kč z rozpočtu obce Nadaci Landek Ostrava.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 100 000,- Kč na rok
2018 pro Spolek Tulipán na projekt " Poradna spolku Tulipán".  
-	 Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši
130 000,- Kč pro SLEZSKOU HUMANITU, o.p.s.
-	 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.
- Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši 50 000,- Kč pro
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., na projekt "Mobilní hospicová péče pro
děti a mládež" v obci Horní Suchá v roce 2018.
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- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí Informace k riziku navýšení
nákladů za odpadové hospodářství zaslané dne 18. 1. 2018 Českou
asociací odpadového hospodářství, z. s., Praha 9 a doporučuje
zastupitelstvu obce schválit zaslání požadavku organizacím zastupujícím   
města a obce ČR (Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv
ČR), aby tyto aktivně vystupovaly v legislativním procesu za účelem
zamezení navyšování nákladů na odpadovém hospodářství obcí.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 8. 2. 2018 byly projednány mimo
jiné 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 – 2. výzva“ Marcele Bilerové,
Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit
poskytnutí dotace pro Sportovní klub vzpírání Oty  Zaremby, z. s., Horní
Suchá ve výši 200.000,-Kč na projekt „Soutěže mládeže a I. ligy mužů,
organizace 6. ročníku MVC Horní Suchá“, a to na náklady na energie,
odměny trenérů, maséra a uklízečku, pronájem tranzitu na dopravu
na soutěže, ubytování a stravování účastníků při MVC Horní Suchá,
opravu a údržbu tréninkových prken, pořízení soutěžního prkna, nákup
teplákových souprav a dresů, náklady na tréninkovou osu a tréninkové
kotouče a doporučila zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 200.000,-Kč na projekt „Soutěže mládeže a I. ligy mužů,
organizace 6. ročníku MVC Horní Suchá“ mezi poskytovatelem, obcí
Horní Suchá, zastoupenou starostou Ing. Janem Lipnerem, a příjemcem,
Sportovním klubem vzpírání Oty Zaremby, Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši
100.000,- Kč pro Charitu Český Těšín, která zajišťuje pečovatelskou
a asistenční službu pro občany trvale hlášené v obci Horní Suchá.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila žádost Sportovního klubu vzpírání
Oty Zaremby Horní Suchá, z. s. o bezplatný pronájem sportovní haly
ve dnech 15. až 17. 6. 2018.
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-	  Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit pořízení 20 ks dluhopisů UCINV02 2 4,3/23, ISIN CZ0003518318
(uložení 2 mil. na 5 let).
- Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení rekonstrukce komunikace
U Zastávky do Seznamu oprav a investičních akcí obce Horní Suchá.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 22. 2. 2018 byly projednány mimo
jiné 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
12. ročníku pěvecké soutěže mladých zpěváků „Karvinský talent 2018“.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila rozpočet pro Základní školu
a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace, na r. 2018
- Rada obce Horní Suchá schválila smlouvu o poskytování
knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních funkcí
na rok  2018  - poskytování služeb Regionální knihovnou Karviná,
jako pověřenou knihovnou ze Smlouvy o přenesení regionálních funkcí
z Moravskoslezské vědecké knihovny, financování služeb je zajištěno
smlouvou o poskytování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
uzavřenou mezi Regionální knihovnou Karviná. Součástí smlouvy jsou
přílohy: Příloha č. 1 - Výčet regionálních funkcí na rok 2018 a Příloha
č. 2 – Rozsah poskytovaných knihovnických a informačních služeb
Regionální knihovny Karviná v rámci regionálních funkcí.
Ceny zůstaly na úrovni cen z roku 2017, kromě ceny za softwarový
servis, která je o 13,- Kč bez DPH vyšší.
Zpracování 1 knihy 	
80,- Kč/kniha
DPH 0%
Rozvoz. knih
14,- Kč/km
DPH 21%
Softwarový servis 	
285,- Kč/hodina DPH 21%
Doprava v rámci servisních služeb IT 	 14,-Kč/km
DPH 0%
-	 Rada obce Horní Suchá souhlasí se zapojením Základní školy a mateřské
školy, Horní Suchá, do projektu Obědy dětem a uzavřením smlouvy
s Drab foudation-nadační fond, na období od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018
a souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 6 396,-Kč pro Základní
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školu a mateřskou školu, Horní Suchá, příspěvková organizace, v rámci
projektu Obědy dětem od nadačního fondu Drab foudation-nadační fond.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 8. 3. 2018 byly projednány mimo
jiné 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 – 2. výzva“ Petře De Wine
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí předložený seznam dlužníků
a výši dluhů k 31. 12. 2017 (po splatnosti), který činí 531 556,04 Kč a výši
vyměřeného úroku z prodlení za období 1-12/2017 v částce 22 366,03 Kč
za středisko PZF.
SEZNAM DLUŽNÍKŮ K 31. 12. 2017 V PZF HORNÍ SUCHÁ (po lhůtě splatnosti)
Název odběratele

Dluh
k 31. 12. 2017

Úrok z prodlení
1- 12/2017

Zůstatek dluhu
k 20. 2. 2018

AGADAN, spol. s r. o.

3 050,61

245,17

3 050,61

KARPO FLY, s. r. o.

58 335,62

2 261,05

47 061,05

Innova Plast, s. r. o.

106 714,61

6 989,88

FAL Services, s. r.o.

12 030,01

1 199,40

Martines interiéry, s. r. o.

60 892,61

3 157,80

STŘECHY HÁJEK, s. r. o.

150 758,97

2 190,12

22 675,84

Organic Technology, s. r. o.

61 743,77

2 200,00

41 743,77

STABRA CZ, s. r. o.

18 149,88

203,89

18 149,88

MaBo – KINŠT Martin

2 735,48

KÜBL – STOLAŘSTVÍ s. r. o.

5 445,00

ČEZ Energetické služby, s. r. o.

19 812,60

Údržba pozemků, a. s.

20 845,78

Stefanová Taťana

4 172,00

FOX SILESIA, s. r. o.

5 983,39

Małgorzata Wojciechowska-Paszczak

885,71

2 735,48
146,97

EXELSIOR GROUP, s. r. o.

171,57

FITE, a. s.

943,66

Šlosarčíková Vanda - KALA

789,89

Zotyka Daniel

1 866,63

Celkem

531 556,04
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12 03,01

22 366,03

147 446,64

-	   Rada obce Horní Suchá projednala herní prvky k osazení na dětské
hřiště na ul. Pensijní u bytového domu č. p. 1441, 1442 a rozhodla se pro
tyto herní prvky:
 herní souprava s prvky:
• nezastřešená věž, pódium výšky do 90 cm
• 2x nezastřešená věž, pódium výšky do 30 cm
• 2x zastřešená věž, pódium výšky do 90 cm
• tunelový přechod
• vstupní rampa
• skluzavka výšky do 90 cm
• rohová lezecká stěna výšky do 90 cm
• šplhací tyč výšky do 90 cm
• lanovka se sedačkou
• balkónek
 1x houpačka „vážka“
 1x provozní řád na ocelové noze
 2x lavička s opěradlem
 1x odpadkový koš
 1x kolotoč kruhový na sezení - celokovový s protiskluzovou podlahou,
otočným středem a sedáky z HDPE
 1x houpačka s košem typu „čapí hnízdo“
-	 Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení do seznamu investičních akcí
a větších oprav obce Horní Suchá a dobudování chybějící sítě chodníků
na „Nové parcele“ místním obecním hřbitově na ul. 6. srpna 1262.
Chodníky budou realizovány z mlatu, nikoliv dlažba.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 22. 3. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí notářský zápis o „Rozhodnutí
valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. v likvidaci“ ze dne
13. 3. 2018, který obsahuje schválení účetní závěrky ke dni 30. 6. 2017 a dále
schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017 a schválení konečné zprávy
likvidátora o průběhu likvidace ze dne 1. 2. 2018 včetně návrhu na použití
likvidačního zůstatku společnosti tak, že bude rozdělen mezi akcionáře
společnosti v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich
akcií, tj. ve výši získané dělením výše likvidačního zůstatku výší základního
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kapitálu společnosti a násobením takto získaného výsledku jmenovitou
hodnotou všech akcií konkrétního akcionáře společnosti, a vyplacen
v příslušné výši v penězích tomu kterému akcionáři po odevzdání jeho
akcií společnosti na výzvu likvidátora.
Likvidační zůstatek činí pro obec Horní Suchá 64.290 Kč.
-	  Rada obce Horní Suchá schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní
Suchá, příspěvková organizace zisk ve výši 38.466,88 Kč.
Schvaluje převedení zisku z hospodaření ve výši 38.466,88 Kč do rezervního
fondu Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Horní Suchá, příspěvková organizace.
Schvaluje účetní závěrku za rok 2017 v souladu s vyhláškou č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, pro Základní školu a mateřskou školu s polským
jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila
zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky podle §53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
v zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení, která bude zadávaná dle
zákona pro stavbu „Přístavba střediska výuky praktických předmětů, ZŠ
ul.Těrlická, Horní Suchá“, a to v následujícím členění:
 písemná výzva podle § 53
 výzva k podání nabídky
 zadávací podmínky
 prohlášení dodavatele
 prohlášení poddodavatelů
 poddodavatelské schéma
 SOD = obchodní podmínky
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti,
a to podle těchto kritérií hodnocení:
Kritérium č. 1 – Celková výše nabídkové ceny bez DPH – váha 70 %
Kritérium č. 2 – Termín plnění stanovený v kalendářních dnech – váha 30%
Seznam firem pro veřejnou zakázku:
 Beskydská stavební, a.s., Třinec
 Hornosušská stavební s.r.o., Horní Suchá
 NBS Invest, a.s., Havířov-Prostřední Suchá
 REMAX-stav s.r.o., Horní Suchá
 VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
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-	  Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o nájmu č. 109 13 136
uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a pronajímatelem Lesy České republiky,
s.p., Předmětem nájmu je část pozemku 2834/1, 3835/1, 3133/1 k.ú. Horní
Suchá, který bude využíván pro stavbu „Komunikace ul. Lesní v Horní
Suché – III. etapa“ celkem v rozsahu 301 m2. Jedná se pronájem pozemků
pro vlastní stavbu komunikace a to v období provádění stavby na dobu
určitou od 1. 6. 2018 do 30. 12. 2018. Nájemce se zavazuje zaplatit
pronajímateli za předmět nájmu nájemné ve výši 8,- Kč/m2/rok bez DPH.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 1/2018/RO,
kterým se zvyšuje objem rozpočtu o 61 564,- Kč.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 5. 4. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schvaluje navýšení výdajů v rozpočtu obce pro
nebytové prostory - společenský sál Dělnického domu, Centrum, Horní
Suchá, o částku 16 500,-Kč na opravy a ukládá zahrnout ji do úpravy
rozpočtu č. 2 pro obec Horní Suchou.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace společnosti UDI MORAVA s.r.o. „Zokruhování komunikace
v Průmyslové zóně František v Horní Suché – I. Etapa (část A)“. Cena
projektových prací je 75 000,00 Kč bez DPH, tj. 90 750,00 Kč vč. DPH.
Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a společností UDI
MORAVA s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Zokruhování
komunikace v Průmyslové zóně František v Horní Suché – I. Etapa (část A)“,
a to v rozsahu zpracování dokumentace pro provádění stavby.
-  Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 530.000 Kč na projekt
„Živá kultura a tradice II – vzdělávací setkání s folklorem“ mezi
poskytovatelem obcí Horní Suchá, a příjemcem Místní skupinou Polského
kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s..
-Rada obce Horní Suchá schvaluje návrh na rozdělení dotací - dotační
program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní
Suchá na rok 2018 na spolufinancování projektů, jejichž cílem je rozvoj
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kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti společenských organizací,
spolků a církví v obci Horní Suchá, v celkové výši 452 900,- Kč, viz tabulka,
a doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá ke schválení.
žadatelé

schváleno v Kč

1

Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suchá

22 000,-

2

Kroužek krojovaných horníků dolu František

45 000,-

3
4
5
6

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.

3 400,15 000,44 800,100 000,-

7

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

100 000,-

8

Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá, z. s.

83 300,-

9

Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s.

11 000,-

10

Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021

10 000,-

11

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, č. 16
Horní Suchá

8 500,-

12

Spolek Tulipán

9 900,-

CELKEM

452 900,-

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 19. 4. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schválila nejvhodnější nabídku veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka a montáž herních prvků pro dětské hřiště
na ul. Pensijní u bytového domu č. p. 1441,1442 v Horní Suché“ firmy
SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o. Havířov – Podlesí. Nabídková cena
firmy je 305 595,- Kč bez DPH, (369 769,95 Kč vč. DPH).
-	  Rada obce Horní Suchá schválila smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí
Horní Suchá a společností VS projekt, s.r.o. na zpracování projektových
dokumentací pro jednotlivé stavby, a to v rozsahu zpracování dokumentace
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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:
„Oprava MK ul. U Zbrojnice, Horní Suchá“ Cena projektových prací
PD pro územní a stavební řízení, PD pro provádění stavby vč. inž.
činnosti, výkazu výměr a položkového rozpočtu 180 000,00 Kč bez
DPH, tj. 217 800,00 Kč vč. DPH.
„Chodník podél ul. 6. srpna v Horní Suché – III. etapa“. Cena
projektových prací PD pro územní a stavební řízení, PD pro
provádění stavby vč. inž. činnosti, výkazu výměr a položkového
rozpočtu 300 000,00 Kč bez DPH, tj. 363 000,00 Kč vč. DPH.
„Oprava chodníků na sídl. Chrost v Horní Suché ul. Stavební a ul.
Dr. Glazera“. Cena projektových prací pro PD pro provádění stavby
vč. inž. činnosti, výkazu výměr a položkového rozpočtu 70 000,00 Kč
bez DPH, tj. 84 700,00 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 schválila smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Horní
Suchá a společností Projekt 2010, 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:
-„Kanalizace ul. Na Stavech – Stonavská, Horní Suchá – II. etapa“.
Cena projektových prací PD pro územní a stavební řízení, PD pro
provádění stavby vč. inž. činnosti, výkazu, výměr a položkového
rozpočtu 295 000,00 Kč bez DPH, tj. 356 950,00 Kč vč. DPH.
-„Propojení kanalizace ul. Přímá a ul. Zahradní v Horní Suché“. Cena
projektových prací PD pro územní a stavební řízení 75 000,00 Kč bez
DPH tj. 90 750,00 Kč vč DPH + 2 ks kanalizačních přípojek/ 5 000,00 Kč
bez DPH, tj. 6 050 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.
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-	 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 – 2. výzva“ Pavlíně Adamiecové, Horní
Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá schvaluje pořízení průzkumů a rozborů pro území
vymezené Regulačním plánem „Regenerace kolonie finských domků – Horní
Suchá – Podolkovice“, jehož závazná část byla schválena Zastupitelstvem
obce Horní Suchá dne 17. 6. 2002 a vydána Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/06 ze dne 14. 2. 2006, včetně změny č. 1 vydané Zastupitelstvem
obce Horní Suchá dne 15. 12. 2011 opatřením obecné povahy č. 2/2011.
Doplňující průzkumy a rozbory budou využity ke zpracování návrhu
zadání nového regulačního plánu.
Schvaluje cenovou nabídku, kterou zpracoval Atelier S2 Český Těšín, pro
zpracování „Průzkumů a rozborů pro území vymezené Regulačním plánem
„Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice““, za cenu
63 700,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
Schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem obcí Horní Suchá
a zhotovitelem Atelier S2 na zpracování „Průzkumů a rozborů pro území
vymezené Regulačním plánem „Regenerace kolonie finských domků – Horní
Suchá – Podolkovice“ za cenu 63 700,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
-	  Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvy o poskytnutí dotace dle
dotačního programu Spolufinancování kulturních a sportovních akcí
v obci Horní Suchá na rok 2018 mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá
a příjemci:
Klubem hornických důchodců Dolu František, Horní Suchá, na projekt
„Kulturní a společenské akce pro členy KHD Dolu František a občany
Horní Suché“ ve výši 22 000 Kč.
Kroužkem krojovaných horníků dolu František, Horní Suchá na projekt
„Hornické akce: Pezinok, Sokolov“, ve výši 45 000 Kč.
Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Horní Suchá
na projekt „Víkend se sportem“, ve výši 3 400 Kč.
Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek
Karviná-Ostrava, z.s. (pro Místní spolek č. 0186 Horní Suchá) na projekt
„Podpora zájmové činnosti“,ve výši 15 000 Kč.
Macierzą Szkolną w RC – Matice školská v ČR, z. s., Český Těšín, (pro
Skupinu matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Horní
Suché), na projekt „Společenské a sportovní akce žáků, pedagogů a rodičů
v roce 2018, ve výši 44 800 Kč.
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Ženským pěveckým sborem Šárka, z. s., na projekt „Hudební činnost“
ve výši 11 000 Kč.
Českým kynologickým svazem ZKO Horní Suchá na projekt „Agility
a sportovní kynologie 2018“ ve výši 10 000 Kč.
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, č. 16 Horní Suchá
na projekt „Zapojení mládeže do činnosti ZO“ ve výši 8 500 Kč.
Spolkem Tulipán, Frýdek-Místek na projekt „Tulipán(y) i pro děti“  ve výši 9 900 Kč.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 30. 4. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů mezi obcí Horní Suchá a firmou SMS-služby s.
r. o., Praha 4 za měsíční paušální platbu ve výši 600,- Kč,bez DPH, na období
od 25. 5. 2018 do 24. 5. 2019.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 15. 5. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 1.000,- Kč zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s.,
Praha 8.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o údržbě středů dvou
okružních křižovatek silnic II/474, II/475 a místních komunikací v Horní
Suché uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a Moravskoslezským krajem,
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací. Touto dohodou o údržbě středů dvou okružních křižovatek
silnic II/474, II/475 a místních komunikací se obec zavazuje, že bude
na své náklady zajišťovat veškerou údržbu zeleně na plochách uvedených
v dohodě okružních křižovatek po celou dobu jejich existence.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o zařazení výstavby nové
obecní knihovny spojené s komunitním centrem.
Předkládá Zastupitelstvu obce Horní Suchá žádost o zařazení výstavby
nové obecní knihovny spojené s komunitním centrem obce do seznamu
velkých oprav a investičních akcí obce.
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- Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce:
- Ve výši 317 GBP pro Soniu Helen M a r s h a l l, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
- Ve výši 317 GBP pro Petera Edwarda B a r o n a, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
- Ve výši 317 GBP pro Johna Karola B a r o na, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
- Ve výši 317 GBP pro Dereka Paula B a r o na, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
Poznámka kronikářky: Tímto se uvolňují veřejné prostředky, které byly těmito lidmi blokovány,
a nemohla být prováděna výstavba. Takto byly narovnány vztahy mezi obcí a majiteli.

Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 31. 5. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace společnosti VS projekt, s.r.o. Ostrava –Vítkovice,
a to v rozsahu zpracování dokumentace pro provádění stavby v souladu
s přílohou č. 9 k vyhlášce č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace
pro provádění stavby pro stavbu „Chodníky a komunikace na hřbitově
v Horní Suché – II. etapa (severovýchod)“.
Schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace společnosti
VS projekt, s.r.o. Ostrava-Vítkovice pro stavbu „Chodníky a komunikace
na hřbitově v Horní Suché – II. etapa (severovýchod)“. Cena projektových
prací je 35 000,00 Kč bez DPH, tj. 42 350,- Kč vč. DPH.
Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a společností VS
projekt, s.r.o., Ostrava -Vítkovice na zpracování projektové dokumentace
pro stavbu „Chodníky a komunikace na hřbitově v Horní Suché – II. etapa
(severovýchod)“ a to v rozsahu zpracování dokumentace pro provádění stavby.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na organizační
zajištění zakázky „Stavební úpravy MK v lokalitě finské kolonie, Horní
Suchá – větve B2, C3, E“ rozvojové agentury SELLER MORAVIA, s.r.o
ve výši 32 000,- Kč bez DPH, tj. 38 720,- Kč vč. DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila „Smlouvu o partnerství" mezi Spolkem
Tulipán Frýdek - Místek a obcí Horní Suchá.
38

-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Horní Suchá ve výši 20 000,- Kč pro BESKYD DZR, o.p.s., Frýdek – Místek
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní
Suchá ve výši 15.000,- Kč pro BESKYD DZR, o.p.s., Frýdek – Místek.
-	  Rada obce Horní Suchá schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018/RO.
Objem rozpočtu výdajů se zvyšuje o 2 620 000,- Kč.
-	  Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-Kč z rozpočtu obce
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Horní
Suchá pro výjezdovou jednotku JPO III.
-	  Rada obce Horní Suchá doporučila Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit poskytnutí dotace Florbalovému klubu Horní Suchá z. s. ve výši
640.000,-Kč na projekt „Podpora sportu pro občany, zejména mládež“,
a to na pronájem sportovišť, na zajištění šéftrenéra, trenéra mládeže,
trenéra kategorií a administrativu, náklady na pořádání lig. soutěží –
rozhodčí a pořadatelskou činnost, startovné – soutěže, turnaje, hráčské
licence, náklady spojené s akcemi Florbalový kemp pro mládež, Prague
games a další neligové turnaje – ubytování a stravu, dopravu– pronájem
minibusu, bus, PHM, hromadnou dopravu – ČD, Regiojet, cestovní výkazy.
Doporučila schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 640.000,Kč na projekt „Podpora sportu pro občany, zejména mládež“ mezi
poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem, Florbalovým klubem
Horní Suchá, z. s.
- Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“
na zajištění údržby zeleně kolem pozemních komunikací v katastru
obce Horní Suchá mezi společnosti DK – PLANT, zahradnické služby,
s.r.o. Albrechtice a obcí Horní Suchá. Dodatkem dojde k navýšení ceny
za hodinový výkon za údržbu krajnic komunikací křovinořezem na částku
350,- Kč/hod. bez DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá bere na vědomí, že nabídku na provedení veřejné
zakázky malého rozsahu, která je zadávána podle § 27 zákona č.134/2016
Sb. o veřejných zakázkách „Modernizace cvičné kuchyně v objektu ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché, Těrlická 407“, předložil
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jediný uchazeč. Dle sdělení ředitele byla nabídka značně nadhodnocena,
oproti původnímu cenovému rozpětí zakázky, uchazeč nepředložil všechny
požadované doklady a ředitel školy výběrové řízení zrušil.
Obrací se na RO s informací, že výběrové řízení vyhlásí znovu, s již
schválenými podmínkami a změněným seznamem firem k podání nabídky,
který předkládá ke schválení.
Schvaluje seznam nově vyzvaných zájemců:
MATTES plus, s.r.o.
IMPRO nábytek s.r.o.
Hilbert Interiéry s.r.o.
Pavel Vilím - VIP Interiér
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí zprávu hodnotící komise
o posouzení nabídek pro veřejnou zakázku „Přístavba střediska výuky
praktických předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá“.
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 1:
VAPES CE s.r.o, Horní Suchá
Uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2:
Hornosušská stavební s.r.o., Horní Suchá
Všichni uchazeči prokázali splnění kvalifikačních předpokladů požadovaným způsobem
a splnili podmínky zadávacího řízení.

Nabídky dodavatelů hodnotící komise hodnotila podle jejich ekonomické
výhodnosti a podle   těchto kritérií hodnocení:
- kritérium č. 1 – Celková výše nabídkové ceny bez DPH – váha 70 %
- kritérium č. 2 – Termín plnění stanovený v kalendářních dnech – váha 30%
Kritérium hodnocení č. 1 – nabídková cena bez DPH
Dodavatelé

Celková výše nabídkové
ceny bez DPH

Bodové vyjádření
míry úspěšnosti

Pořadí

1

VAPES CE

8 083 673,62 Kč

98,27

2

2

Hornosušská stavební

7 943 465,93 Kč

100,00

1

Kritérium hodnocení č. 2 – Termín plnění stanovený v kalendářních dnech, max.
doba plnění 160 dnů
Dodavatelé

Termín plnění
Bodové vyjádření
v kalendářních dnech míry úspěšnosti

Pořadí

1

VAPES CE

160

100,00

1

2

Hornosušská stavební

160

100,00

1
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Souhrnný hodnotící list s výsledným pořadím nabídek:
Dodavatelé

Jednotlivá dílčí kritéria včetně
váhy v %
1.

1
2

VAPEC CE
Hornosušská
stavební

Celková
míra
úspěšnosti

Výsledné
pořadí

98,79

2

100,00

1

2.

98,27

70%
68,79

100,00

30%
30,00

100,00

70,00

100,00

30,00

Hodnotící komise provedla posouzení nabídkové ceny dodavatele,
který se umístil jako první v pořadí, zda bude dodavatel za nabídnutou
cenu realizovat předmět veřejné zakázky řádně, včas a v kvalitě
vymezené projektovou dokumentací stavby, tj. zda nabídková cena
dodavatele Hornosušská stavební s.r.o. není cenou mimořádně nízkou
a konstatovala, že nabídková cena není cenou mimořádně nízkou.
Projektovaná cena: 7.126.198,35 bez DPH (8.622.700,- vč. DPH)
-	 V souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
rozhodla na základě Zprávy o hodnocení nabídek o výběru nevhodnější
nabídky a uzavření smlouvy na zhotovitele stavby: „Přístavba střediska
výuky praktických předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá“, s uchazečem
Hornosušská stavební s.r.o., Horní Suchá, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 7 943 465,93 Kč bez DPH a stanoveným termínem plnění 160
kalendářní dnů.
-	 Schválila Smlouvu o dílo s uchazečem Hornosušská stavební s.r.o., Horní
Suchá, s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH 7 943 465,93 Kč a stanoveným
termínem plnění v kalendářních dnech 160 dnů.
-	  Schválila smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru v rozsahu
stanoveném ve smlouvě pro stavbu „Přístavba střediska výuky praktických
předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá“ uzavřenou mezi obcí Horní
Suchá a fa Projekce Guňka  s. r. o. Cena za výkon autorského dozoru bude
průměrná hodinová sazba 700 Kč + DPH, náklady za 1km: 10 Kč + DPH.
Výkon autorského dozoru bude zaznamenáván zápisem ve stavebním
deníku. K faktuře budou přikládány přílohy s rozpisem prací autorského
dozoru, které budou odsouhlaseny objednatelem.
-	  Rada obce Horní Suchá předkládá Zastupitelstvu obce Horní Suchá
k projednání návrh umístění nového bydlení pro seniory v lokalitě
Podolkovice.
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- Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, v zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení,
pro stavbu „Rekonstrukce obj. č. p. 1257 na ul. Těrlické v Horní Suché, vč.
přípojek inž. sítí“,
a to v následujícím členění:
 průvodní dopis
 výzva k podání nabídky
 zadávací podmínky
 SOD = obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Seznam firem pro veřejnou zakázku:
 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Ostrava – Vítkovice
 NBS Invest, a.s., Havířov-Prostřední Suchá
 Morcinek s.r.o., Třinec–Staré Město
 VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
 VW WACHAL a.s, Kroměříž
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 15. 6. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu pro dodávku zboží „ Horní Suchá – dodávka kompostejnérů
o objemu 240 l“  
Nabídky předložili:
CONTENUR Česká republika s.r.o., Senice na Hané, za cenu 695 100,Kč bez DPH, 841 071,- Kč včetně DPH.
MEVA -  Ostrava s.r.o., za cenu 903 000,- Kč bez DPH, 1 092 630,- Kč
včetně DPH
První chráněná dílna s.r.o., Ústí nad Labem, za cenu 1 176 000,- Kč
bez DPH, 1 422 960,- Kč včetně DPH.
SSI Schäfer s. r.o., Praha – Slivenec, za cenu 813 750,- Kč bez DPH,
984 637,5 Kč včetně DPH.
SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, za cenu 1 029 000,- bez
DPH, 1 245 090,- včetně DPH
Nabídky nepředložili:
Kricner s.r.o., Praha 4 – Podolí,
ELKOPLAST CZ. s. r.o., Zlín
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Rada obce schválila nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu „ Horní Suchá – dodávka kompostejnérů o objemu 240 l“, firmy
CONTENUR Česká republika s.r.o., Senice na Hané. Nabídková cena firmy
je 695 100,- Kč bez DPH (841 071,-  Kč vč. DPH).
Schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Horní Suchá, a společností
CONTENUR Česká republika s.r.o.,Senice na Hané, na dodávku pro veřejnou
zakázku „ Horní Suchá – dodávka kompostejnérů o objemu 240 l“. Cena za nákup
zboží a dopravu na místo je 695 100,- Kč bez DPH, 841 071,-  Kč vč. DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost ze dne 28. 5. 2018 SDH
Horní Suchá o povolení konání soutěže v hasičském víceboji pod názvem
„HORNOSUŠSKÁ VĚŽ“.  
Rada obce souhlasí s konáním soutěže v hasičském víceboji pod názvem
„HORNOSUŠSKÁ VĚŽ“, která se uskuteční dne 28. 7. 2018 od 9,00 hodin
v objektu bez č. p. umístěném na pozemku parc. č. 1055/81 a komunikacích
a parkovištích u věže F4 v Průmyslové zóně František v Horní Suché.
Po celou dobu trvání soutěže je nutno dodržovat zásady uvedené v Dohodě
o využívání skipové věže F4 v Průmyslové zóně František v Horní Suché ze
dne 22. 7. 2010, která byla podepsána mezi obcí Horní Suchá a SDH v Horní
Suché. Za dodržování bezpečnostních předpisů v průběhu pořádání soutěže
odpovídá pořadatel soutěže a je povinen s nimi prokazatelně seznámit
všechny účastníky soutěže.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí stav projektové dokumentace
pro územní řízení stavby „Park na ul. 6. srpna v Horní Suché“.
Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2014 uzavřenou
mezi obcí Horní Suchá a společností Ateliér S2, Český Těšín, na zhotovení
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby
„Park na ul. 6. srpna v Horní Suché“. Předmětem dodatku je:
- změna termínu odevzdání PD pro územní řízení a stavební povolení:
odevzdání dokumentace a podání žádosti o Územní rozhodnutí: do 90
dnů od podepsání tohoto dodatku,
- odevzdání dokumentace pro stavební povolení: do 6 týdnů od nabytí
právní moci Územního rozhodnutí,
- projednání dokumentace a podání žádosti na stavební řízení: do 12
týdnů od předání dokumentace pro Stavební povolení,  
- předání položkového rozpočtu vč. výkazu výměr pro zadání VZ:
do 30 dnů od nabytí právní moci Stavebního povolení.
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 navýšení ceny díla za:
úpravu PD pro územní řízení vč. zpracování inženýrské činnosti
za 15 500 Kč
úpravu PD pro územní řízení vodovodní přípojky pítka vč. zpracování
inženýrské  činnosti za 2 000 Kč
Celková cena díla je 181 500 Kč.
-   Rada obce Horní Suchá bere na vědomí výsledné pořadí, stanovené
konkurzní komisí, uchazečů konkurzu na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Horní Suchá: Základní
škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá,
příspěvková organizace, jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166
odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
paní Mgr. Moniku Dorotu Pláškovou na vedoucího pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2018,
pověřuje starostu obce vydáním jmenovacího dekretu ředitelky dle bodu b)
tohoto usnesení.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky podle § 27 zákona 134/2016 o veřejných zakázkách jako
veřejná zakázka malého rozsahu, která bude zadávaná postupem mimo
zákon na provádění stavebních prací pro stavby „Komunikace ul. Hluboká,
včetně odvodnění, k.ú. Horní Suchá“ a „Oprava komunikace ul. Vilová,
k.ú. Horní Suchá“ a to v následujícím členění:  
 výzva k podání nabídky
 zadávací podmínky
 SOD = Obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Seznam firem pro veřejnou zakázku
 JANKOSTAV s.r.o., Ostrava
 JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava
 KARO inženýrské sítě s.r.o., Ostrava
 STASPO, spol. s r.o., Ostrava
 Pavel Bajer BAMED s.r.o., Štramberk         
Schválila hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otvírání
obálek s nabídkami.
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-	 Rada obce Horní Suchá ukládá prověřit možností rozšíření komunikace
v křížení ulic Modrá a Trojanovská z důvodu častého vjíždění vozidel mimo
komunikaci při průjezdu touto křižovatkou.
-	  Rada obce Horní Suchá projednala seznam pozemků, které společnost
Asental Land, s.r.o. nabídla obci k odkupu.
Doporučila zastupitelstvu obce projednat odkup pozemků od společnosti
Asental Land s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, s návrhem o koupi
takto:
 Ano koupit - pozemek parc.č. 541/7, 1023/1, 1955/3, část 1514/7,
3138/25, 3138/24, 44
 Možná koupit - pozemek parc.č. 239/1, 239/5, 1025, 1022/6,
1022/7, 1022/9, 413, část 987/1
 Nekoupit - pozemek parc.č. 1115/1, 1235/2, 2108/1, 2108/2,
2108/5, 2433/1
-	  Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podle § 27 zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách jako veřejná zakázka
malého rozsahu „Zokruhování komunikace v Průmyslové zóně František
v Horní Suché – I. etapa (část A)“ a to v následujícím členění:
 výzva k podání nabídky
 zadávací podmínky
 SOD = Obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Schválila seznam firem pro veřejnou zakázku
 JUBAR PLUS CZ spol. s r.o., Ostrava
 KJK stavební údržba s.r.o.
 Tadeáš Koch – farma Stonava
 Karo, inženýrské sítě s r.o.
 Služba Karviná v. d.
 HORKON s.r.o.
-	  Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení stavby dětského hřiště
v areálu TJ DEPOS H.S. do seznamu investic a velkých oprav obce H.S.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracovatele „Změny č. 1 Územního plánu Horní Suchá včetně
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. Předpokládaná hodnota
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zakázky je do 500 000,- Kč bez DPH. Jediným hodnotícím kritériem je výše
nabídkové ceny. Dále rada obce schválila:
-zadávací dokumentaci obsahující:
 výzvu k podání nabídek
 zadávací podmínky
 obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo
-	 způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu – zaslání výzvy k podání
nabídky 4 projekčním kancelářím:
 Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ostrava – Poruba
 Ing. Arch. Jaroslav Haluza, Ostrava – Mariánské Hory
 Ateliér Archplan Ostrava, s.r.o., Ostrava – Martinov
 Ateliér S2 – Český Těšín
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,-Kč Mgr. Bohdanu Prymusovi. Odchod do důchodu.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 28. 6. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Horní Suchá a společností VAPES CE, s. r. o., Horní Suchá, na zhotovení
stavby pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro dílo „Rekonstrukce
elektroinstalace – kryt CO v PZ František v Horní Suché“.  Cena za zhotovení
stavby je 192 774,18 Kč bez DPH, 233 256,76 Kč vč. DPH.
-  Rada obce Horní Suchá schválila nabídku veřejné zakázky malého rozsahu
na provádění stavebních prací pro stavbu „Oprava chodníku na sídl.
Chrost v Horní Suché na ul. Stavební a ul. Dr. Glazera“ fa JUBAR PLUS
CZ, spol. s r.o., Ostrava-Zábřeh. Cena stavebních prací je 1 215 650,30 Kč
bez DPH 1 470 636,90 Kč vč. DPH.
Schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí obcí Horní Suchá a JUBAR
PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava-Zábřeh, na provedení stavebně montážních
prací pro stavbu „Oprava chodníku na sídl. Chrost v Horní Suché na ul.
Stavební a ul. Dr. Glazera“. Cena stavebních prací je 1 215 650,30 Kč bez
DPH, 1 470 636,90 Kč vč. DPH.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku mezi převodcem Česká republika-Hasičský záchranný sbor
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Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh a nabyvatelem, obcí Horní
Suchá. Jedná se o trvale nepotřebný majetek pro převodce – 3 ks radiostanice
a 1 ks nabíječ jednonásobný určený pro SDH Horní Suchá.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 12. 7. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informaci o bezplatné přepravě
cestujících ve věku do 18 a nad 65 let v systému MHD Havířov od 1. 7.
2018. Vzhledem k očekávanému snížení tržeb to bude znamenat navýšení
úhrady prokazatelné ztráty obcí.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o dílo mezi obcí Horní Suchá
a Ing. arch. Josefem Starým, Český Těšín, na služby pro veřejnou zakázku
„Změna č. 1 Územního plánu Horní Suchá, včetně vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území“. Cena díla je 298 400 Kč (není plátcem DPH).
-	 Rada obce Horní Suchá:
a)	  vzala na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení nabídek pro
veřejnou zakázku „Rekonstrukce obj. č. p. 1257 na ul. Těrlické v Horní
Suché, vč. přípojek inž. sítí“.
Hodnotící komise, ve složení Josef Žerdík, Mgr. Jan Zyder, Martin Miczka,
Ing. Lucie Vašutová, Mária Sládečková posuzovala a hodnotila nabídky:
Nabídka (1) účastníka zadávacího řízení: VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
Nabídka (2) účastníka zadávacího řízení: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice
Popis hodnocení
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 18 100 000,00 Kč bez DPH
a byla stanovena jako limitní a maximální. V případě, že nabídková cena
účastníka zadávacího řízení bude vyšší, než je předpokládaná hodnota
veřejné zakázky, bude nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení
vyloučen ze zadávacího řízení. Kritériem hodnocení byla stanovená
ekonomická výhodnost - nejnižší nabídková cena bez DPH.
Dodavatel

Celková nabídková cena dodavatele bez DPH

VAPES CE s.r.o.

17 947 051,89 Kč

BDSTAV MORAVA s.r.o.

18 999 641,36 Kč
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Výsledek hodnocení
Vzhledem k tomu, že účastník zadávacího řízení BDSTAV MORAVA s.r.o.
nesplnil vyhlášené podmínky zadávacího řízení, když jím předložená
nabídková cena je vyšší než stanovená maximální udaná cena za plnění
předmětu veřejné zakázky, hodnotící komise neprovedla hodnocení
nabídek a zadavateli navrhuje dodavatele BDSTAV MORAVA s.r.o. vyloučit
ze zadávacího řízení.
Posouzení splnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení
dodavatelem VAPES CE s.r.o., Horní Suchá. Dodavatel prokázal splnění
základní a profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace
předložením čestného prohlášení podepsané dne 2. 7. 2018 jednatelem
společnosti. Nabídka dodavatele splňuje všechny podmínky zadávacího
řízení. K nabídkové ceně dodavatele VAPES CE s.r.o. hodnotící komise
konstatovala, že není cenou mimořádně nízkou.
S ohledem na shora uvedené proto hodnotící komise předložila zadavateli
návrh výběru dodavatele na zhotovení stavby „Rekonstrukce obj. č.
p. 1257 na ul. Těrlické v Horní Suché, vč. přípojek inž. sítí“, včetně návrhu
na uzavření smlouvy.
Rozhodla v souladu s § 48 odst. 2 zákona ve věci předmětné veřejné
zakázky vyloučit účastníka zadávacího řízení BDSTAV MORAVA s.r.o.,
Bruzovice, z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
Rozhodla v souladu s § 122 zákona na základě Zprávy o hodnocení nabídek
o výběru nevhodnější nabídky a uzavření smlouvy na zhotovitele stavby:
„Rekonstrukce obj. č. p. 1257 na ul. Těrlické v Horní Suché, vč. přípojek
inž. sítí“, uzavřít Smlouvu o dílo s dodavatelem VAPES CE s.r.o., Horní
Suchá.  Nabídková cena tohoto dodavatele činí 17 947 051,89 Kč bez DPH.
Schválila Smlouvu o dílo s uchazečem VAPES CE s.r.o., Horní Suchá.  
Nabídková cena tohoto dodavatele činí 17 947 051,89 Kč bez DPH.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 9. 8. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí předložený seznam dlužníků
k 30. 6. 2018 (po splatnosti) ve výši 462 866,66 Kč a výši vyměřeného úroku
z prodlení a smluvní pokuty za období 1-6/2018 v částce 25 821,24 Kč
za středisko PZF.
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Dluh včetně
úroků k 30. 6.
2018

Zůstatek dluhu
včetně úroků
k 7. 8. 2018

COMPOSITEX WB s.r.o.
KÜBL STOLAŘSTVÍ, s.r.o.
AGADAN, spol. s r.o.
KARPO FLY, s.r.o.
DIGITAL STORE, s.r.o.
Innova Plast, s.r.o.
FAL Services, s.r.o.
Martines interiéry, s.r.o.
STŘECHY HÁJEK, s.r.o.
Organic Technology, s.r.o.
ANO …, s.r.o.
Speciální technologie s.r.o.
Stefanová Taťána
STABRA CZ, s.r.o.
MaBo - KINŠT Martin
ČEZ Energetické služby,
s.r.o.
FOX SILESIA, s.r.o.
Garsys s.r.o.
Jiří Boháč
Zotyka Daniel

11 619,07
1815,00
1 542,63
94 504,87
10 911,31
106 601,80
0
58 951,24
29 376,42
48 524,41
8 535,09
7 504,62
3 794,-203,89
2 757,53

11 619,07
0
1 542,63
79 092,17
172,56
0
0
0
29 376,42
48 524,41
0
0
0
203,89
0

19 631,11

0

11 070,99
420,01
424,81
44 677,86

0
0
0
44 677,86

Celkem

462 866,66

215 209,01

Název odběratele

Zákonný úrok
z prodlení
a smluvní pokuta
1 - 6/2018 bez
ohledu na to, zda
byly zaplaceny

183,23
2 269,94
208,80
1 393,53
375,61
1 860,90
6 579,23
12 950,--

25

-	 Rada obce Horní Suchá projednala realizaci akce „Dny věží a rozhleden“
na skipové věži F4 a prohlídky CO krytu v PZF.
 Výstupy na střechu věže F4 a prohlídka CO krytu budou umožněny
ve dnech:
–	 22. 9. 2018, 9.00 - 18.00 hod.
– 	06. 10. 2018, 9.00 - 18.00 hod.
– 	20. 10. 2018, 18.00 - 22.00 hod.
(poslední výstup a prohlídka v 17.00 hod. v denní dobu, v 21.00 hod.
ve večerní dobu)
 Vstupné na věž 30,- Kč / osoba, vstupné CO kryt 20,- Kč / osoba, děti
do 15 let zdarma.
 Výjezd výtahem za poplatek 20,- Kč.
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 Výjezd výtahem co 30 minut. Kapacita výtahu 5 osob.
 Organizovaná skupina min. 10 osob v období od 22. 9. 2018 do 28. 10.
2018 mimo výše uvedené dny po předchozí domluvě se správcem PZF.
Vstupné 20,- Kč/ osoba.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,-Kč z rozpočtu obce pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá schvaluje „Smlouvu o dílo“ na „Mytí a dezinfekci
nádob na odpad“ v katastru obce Horní Suchá mezi společnosti SMO,
městskou akciovou společnosti Orlová, Orlová-Lutyně a obcí Horní Suchá.
Cena za provedené práce dle smlouvy činí 90 985,- Kč bez DPH.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 23. 8. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	  Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit přijetí daru
části pozemku parc. č. 11/1 v k. ú. Horní Suchá, nově označenou dle GP
jako pozemek parc. č. 11/3 v k.ú. Horní Suchá (pod stavbou parkoviště
na ul. Školní) od Římskokatolické farnosti Horní Suchá, Školní 450/2,
735 35 Horní Suchá do majetku obce.  
-	  Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o poskytování služeb nebo
prací mezi poskytovatelem, Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh, a objednatelem, obcí Horní
Suchá. Jedná se o bezúplatné provádění zkoušek a odborných kontrol
technických prostředků za účelem ověření jejich provozuschopnosti, plnění
tlakových láhví, provádění servisní činnosti technických prostředků.
-	  Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Suchá č. 3/2018  o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, včetně jeho biologicky rozložitelné složky, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
včetně jeho biologicky rozložitelné složky z důvodu změny svozu biologicky
rozložitelných odpadů a třídění dalších využitelných odpadů
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- Rada obce Horní Suchá schválila cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace od Ing. Ladislav Holčák, Ostrava-Poruba. Cena
projektových prací je 370 000,00 Kč bez DPH.
Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a Ing. Ladislav
Holčák, Ostrava-Poruba na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu „Horní Suchá – Dešťová kanalizace do poldru č. 5“.
-	  Rada obce Horní Suchá schvaluje odvolání z funkce ředitele Základní
školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá,
příspěvková organizace, Mgr. Bohdana Prymuse, ke dni 31. 8. 2018.
Platový výměr pro ředitelku Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem  vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, Mgr. Moniku
Dorotu Pláškovou, je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Účinnost platového
výměru je od 1. 9. 2018 včetně. Pracovní náplň a zařazení pro ředitelku
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Horní
Suchá, příspěvková organizace, Mgr. Moniku Dorotu Pláškovou, je
přílohou č. 2 tohoto usnesení s účinností od 1. 9. 2018 včetně.
-	  Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové
opatření č. 4 / 2018/ZO, kterým se snižuje objem rozpočtu výdajů o 43,6 mil. Kč.
-	 Rada obce Horní Suchá bere na vědomí uložení finančních prostředků
u banky Creditas na 2 letý termínovaný vklad ve výši 3 mil. Kč s úrokovou
sazbou 1,8 % p. a.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace oplocení pozemku parc. č. 2756 pro Sbor Církve
bratrské od Projekce Guňka s.r.o., Šenov za cenu 59 900 Kč bez DPH.  
Rada obce uložila referentu investic zajistit novou nabídku jiného subjektu.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 20. 9. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
- Rada obce Horní Suchá doporučuje Zastupitelstvu obce Horní Suchá
pořídit „Regulační plán finské domky - Paseky, Horní Suchá“ v souladu
s ust. § 6 odst. 5. písm a) a na základě ust. § 62 odst. 2 písm. b) zákona č.
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
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Doporučuje předat návrh zadání „Regulačního plánu finské domky - Paseky,
Horní Suchá“ pořizovateli, odboru územního rozvoje Magistrátu města
Havířova v souladu s ust. § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
-	  Rada obce schválila nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu na provádění stavebních prací pro stavbu Komunikace ul. Lesní
v Horní Suché, III. etapa fa JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava Zábřeh,
za cenu 1. 085. 597,70 Kč bez DPH, 1 313 573,30 Kč vč. DPH
Schválila Smlouvu o dílo mezí obcí Horní Suchá a společností JUBAR PLUS
CZ, spol. s.r.o., Ostrava Zábřeh, na provedení stavebně montážních prací
pro stavbu Komunikace ul. Lesní v Horní Suché, III. etapa. Cena stavebně
montážních prací je 1. 085. 597,70 Kč bez DPH, 1 313 573,30 Kč vč. DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila nevýhodnější nabídku veřejné zakázky
malého   rozsahu na provádění stavebních prací pro stavbu Stavební
úpravy zpevněných ploch u ZŠ s PJV na ul. Těrlické, Horní Suchá fa JUBAR
PLUS CZ, spol. s r.o. Ostrava Zábřeh, za cenu 1.347.610,70 Kč bez DPH,
1 630 609,00 Kč vč. DPH.
Schválila Smlouvu o dílo mezí obcí Horní Suchá a společností JUBAR PLUS
CZ, spol. s r.o., Ostrava Zábřeh, na provedení stavebně montážních prací
pro veřejnou zakázku stavbu Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ
s PJV na ul. Těrlické, Horní Suchá. Cena stavebně montážních prací je
1.347.610,70 Kč bez DPH, 1 630 609,00 Kč vč. DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce zařadit do změny
rozpočtu částku ve výši 519.252,-Kč na poskytnutí Návratné finanční
výpomoci pro TJ Depos Horní Suchá,z.s.
Doporučila schválit poskytnutí Návratné finanční výpomoci TJ Depos Horní
Suchá z.s., ve výši 519.252,-Kč na projekt „TJ-Horní Suchá-Rekonstrukce
fotbalového hřiště UT“. A schválit Smlouvu o poskytnutí Návratné finanční
výpomoci ve výši 519.252,-Kč na projekt „TJ-Horní Suchá-Rekonstrukce
fotbalového hřiště UT“ mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem
TJ Depos Horní Suchá, z. s.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila Dohodu o ukončení přepravních služeb
mezi obcí Horní Suchá a  KA-RA-HOROS, s.r.o,, T,ěrlicko, k 30. 9. 2018.
Schválila „Smlouvu o poskytnutí služeb Senior taxi" od 1. 10. 2018 mezi
obcí Horní Suchá a Taxi Soptík, Havířov-Šumbark.
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 2. 10. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí dotace pro Sbor Církve bratrské
v Horní Suché ve výši 43.000,-Kč na projekt „Projektová dokumentace-Oplocení
vč. opěrné zdi pro Sbor Církve bratrské, Horní Suchá“ A smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 43.000,-Kč na projekt „Projektová dokumentace-Oplocení vč.
opěrné zdi pro Sbor Církve bratrské, Horní Suchá“ mezi poskytovatelem obcí
Horní Suchá a příjemcem Sborem Církve bratrské v Horní Suché.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila zadávací dokumentaci pro zadání veřejné
zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných
zakázek, která bude zadávaná postupem mimo zákon na provádění
stavebních prací pro stavby „Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa
(severovýchod), Horní Suchá“, a to v následujícím členění:  
 výzva k podání nabídky
 zadávací podmínky
 SOD = obchodní podmínky
Jediným hodnotícím kritériem bude cena díla.
Schválila seznam firem pro veřejnou zakázku
 VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
 Hornosušská stavební s.r.o., Horní Suchá
 SLUŽBA KARVINÁ výrobní družstvo, Karviná
a hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otvírání obálek
s nabídkami.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 18. 10. 2018 byly projednány
mimo jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce podle § 27 zákona č. 134/2016 o zadávaní veřejných
zakázek, která je zadávaná postupem mimo zákon pro stavbu „Chodníky
a komunikace na hřbitově II. etapa (severovýchod), Horní Suchá“
Nabídky předložili:
Hornosušská stavební s.r.o., Horní Suchá, za cenu 1.055.630,28 Kč bez
DPH, 1.277.312,64 Kč vč. DPH
SLUŽBA KARVINÁ výrobní družstvo, Karviná, za cenu 1.124.598,90 Kč
bez DPH, 1.360.764,67 Kč vč. DPH
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Rozpočtová cena stavebních prací dle PD: 1.162.647,47 Kč bez DPH
Rada schválila nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu
na provádění stavebních prací pro stavbu „Chodníky a komunikace
na hřbitově II. etapa (severovýchod), Horní Suchá“ firmy Hornosušská
stavební s.r.o., Horní Suchá, za cenu 1.055.630,28 Kč bez DPH,
1.277.312,64 Kč vč. DPH
Rada schválila Smlouvu o dílo mezí obcí Horní Suchá a společností
Hornosušská stavební s.r.o., Horní Suchá, na provedení stavebně
montážních prací pro stavbu „Chodníky a komunikace na hřbitově II.
etapa (severovýchod), Horní Suchá“. Cena stavebně montážních prací je
1.055.630,28 Kč bez DPH, 1.277.312,64 Kč vč. DPH.
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost ze dne 9. 10. 2018
společnosti Organic technology s.r.o., Horní Suchá, o vyjádření obce
k projektu „Energetické centrum Horní Suchá“, který bude realizován
na části pozemku parc. č. 1055/126 v k. ú. Horní Suchá.
Souhlasí s realizací a pětiletou udržitelností projektu „Energetické centrum
Horní Suchá“,   který bude realizován na části pozemku parc. č. 1055/126
v k. ú. Horní Suchá, který aktuálně obec Horní Suchá vlastní – viz.
Smlouva o nájmu nemovitosti z 6. 11. 2013 ve znění dodatku č. 3. Jedná
se o pozemek v areálu bývalého Dolu František včetně zpevněných ploch
(v KN veden jako ostatní manipulační plocha), který neplní účel, pro který
byl původně určen. V této lokalitě se postupně rozšiřuje nová Průmyslová
zóna František.
Toto vyjádření bude přiloženo ve formě čestného prohlášení jako Příloha
investora firmy Organic technology s.r.o., Horní Suchá, k žádosti o dotaci
v rámci 69. výzvy OPŽP.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 5 / 2018 / RO,
kterým se zvyšuje objem rozpočtu výdajů o 550 000,- Kč.
-	 Rada obce Horní Suchá dne 20. 9. 2018 projednala žádost Statutárního
Města Havířov o spoluúčast na opravě ul. Hořanská. Nyní vzala na vědomí
sdělení Statutárního Města Havířov ve věci rekonstrukce ul. Hořanská,
kdy uvádí, že tato záležitost bude vrácena k projednání orgánům města.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila Kupní smlouvu na nákup elektrické
tříkolky mezi kupující obcí Horní Suchá a prodávající SDO Technika s.r.o.,
Šenov u Nového Jičína.
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-	 Rada obce Horní Suchá schválila dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí
„Senior taxi“ mezi obcí Horní Suchá a Taxi Evžen Tomčala k 31. 10. 2018
Schválila „Smlouvu o poskytnutí služeb Senior taxi“ mezi obcí Horní
Suchá a Phoenix   Illuminati s.r.o.,Havířov - Prostřední Suchá od 1. 11.
2018, za cenu 30 250,- Kč vč. DPH/ měsíc.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace dle dotačního programu Spolufinancování kulturních a sportovních
akcí v obci Horní Suchá na rok 2018 ze dne 23. 4. 2018 mezi poskytovatelem
obcí Horní Suchá a příjemcem Spolkem Tulipán, Frýdek-Místek. Předmětem
dodatku je změna projektu, který chtějí rozšířit o jednu další aktivitu pro
děti a jejich rodiče (Výlet plný dobrodružství IV) v projektu „Tulipán(y)i
pro děti“. Konečná výše dotace se nemění.
-	 Rada obce Horní Suchá bere na vědomí žádost o navýšení rozpočtu 2018
(příspěvku zřizovatele) v účelových ukazatelích - na mzdy (č. účtu 521
a 524) ve výši 288.000,-Kč a na materiál (č. účtu 501) ve výši 10.000,-Kč pro
Základní školu a mateřskou školu Horní Suchá, příspěvková organizace.
Doporučuje zastupitelstvu obce schválit úpravu rozpočtu školy č. 2:
	 navýšení účelového ukazatele materiálové náklady o 10 000,-Kč (č. účtu
501), na pokrytí nákladů spojených s pořízením jednotného oděvu pro
pěvecký sbor ZŠ a MŠ  
 navýšení účelového ukazatele mzdové náklady o 288 000,-Kč (č. účtu
521 o 212 000,-Kč a 524 o 76 000,-Kč), na pokrytí nákladů spojených
s dofinancováním mzdy učitelky pro přípravnou třídu ZŠ a mezd učitelky
MŠ pro Základní školu a mateřskou školu Horní Suchá, příspěvková
organizace.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 1. 11. 2018 byly projednány mimo
jiné tyto body:
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí vyhodnocení akce vyhlídky
z betonové skipové věže F4 a prohlídky CO krytu v rámci akce „Měsíc věží
a rozhleden“.
Akci navštívilo cca 450 osob
 příjmy ze vstupného činily 17 480,- Kč
 výdaje na zajištění akce činily 9 711,- Kč
 zisk 7 769,- Kč
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-	 Rada obce Horní Suchá dle usnesení č. 500. b) ze schůze RO ze dne 18.
10. 2018 vzala na vědomí výši investice obce Horní Suchá na vybudování
teplovodu včetně technologického příslušenství v Průmyslové zóně František
v Horní Suché:
-výše investice (vstupní cena): 8 977 469,20 Kč bez DPH (teplovod, PD, právní
činnost)
-výše investice (vstupní cena): 8 355 093,20 Kč bez DPH (pouze cena teplovodu)
-zůstatková cena: 5 687 999,20 Kč bez DPH (teplovod, PD, právní činnost)
-Rada obce Horní Suché souhlasí s prováděním zimní údržby komunikací
a parkovišť v PZF firmou Viktor Topiarz, Stonava.
Cena za hodinu práce činí:
traktor o výkonu 80 kW 500,- Kč bez DPH
traktor o výkonu 34 kW 378,- Kč bez DPH
za každý příjezd do PZF za účelem provedení zimní údržby 300,- Kč bez DPH
Rada schvaluje Smlouvu o provedení zimní údržby v Průmyslové zóně
František v Horní Suché v zimním období 2018/2019 na komunikacích
a parkovištích mezi dodavatelem Viktorem Topiarzem, Stonava
a odběratelem obcí Horní Suchá.
-	  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 schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 10.000,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci z programu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ Romanu Funiokovi, Horní
Suchá.
-	  Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu schválit odkup
spoluvlastnického podílu 1/10 na pozemcích parc. č. 616/1 a 1701 v k. ú.
Horní Suchá (pod komunikací na ul. Chalupnická a Dvojitá) od Ing. Karla
Konesze a Marie Koneszové, Horní Suchá do majetku obce za cenu ve výši
15.564,-Kč.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce podle § 27 zákona č. 134/2016 o zadávání
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veřejných zakázek, která je zadávaná postupem mimo zákon pro stavbu
„Zastávka pro linkovou dopravu na ul. Hornosušské, Horní Suchá“.
Nabídky předložili:
 DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., Albrechtice u Č.T., za cenu
335 434,14 Kč bez DPH, 405 875,34 Kč vč. DPH,
 JUBAR PLUS CZ, spol. s r.o., Ostrava Zábřeh, za cenu 339 334,00 Kč
bez DPH, 410 594,20 Kč vč. DPH,
Nabídku nepředložili, omluven:
 VAPES CE s.r.o., Horní Suchá,
Rozpočtová cena je 300 283,62 Kč bez DPH (363 343,18 Kč vč. DPH).
Rada schválila nevhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu
„Zastávka pro linkovou dopravu na ul. Hornosušské, Horní Suchá“ firmy
DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., Albrechtice u Č.T., zastoupenou
jednatelem společnosti Karin Křižánkovou. Nabídková cena firmy je
335 434,00 Kč bez DPH, (405 875,00 Kč vč. DPH).
Schválila Smlouvu o dílo mezi obcí Horní Suchá a společností DK – PLANT
zahradnické služby s.r.o., Albrechtice u Č.T., na provedení stavebních
prací pro veřejnou zakázku „Zastávka pro linkovou dopravu na ul.
Hornosušské, Horní Suchá“. Cena stavebních prací je 335 434,14 Kč bez
DPH, 405 875,34 Kč vč. DPH.
-	 Rada obce Horní Suchá bere na vědomí vyhlášení dotačního programu
„Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a „Ozdravné
pobyty pro předškolní děti“ na období 2018-2020, které vyhlásila Rada
Moravskoslezského kraje.
Rozhodla o podání žádosti pro 1. stupeň ZŠ pro Základní školu a mateřskou
školu, Horní Suchá, příspěvková organizace.
Rozhodla o zařazení nákladů na ozdravné pobyty do návrhu rozpočtu
obce na rok 2020.
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku firmy VS
projekt, s.r.o. Ostrava Vítkovice na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení ke stavbě: „Výstavba MK ul. Zálesní, Horní Suchá“
za cenu 104.000,00 Kč bez DPH tj. 125.840,00 Kč vč. DPH.
Schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Horní Suchá, a firmou
VS projekt, s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení ke stavbě: „Výstavba MK ul. Zálesní,
Horní Suchá“ za cenu 104.000,00 Kč bez DPH, tj. 125.840,00 Kč vč. DPH
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Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 15. 11. 2018 byly projednány
mimo jiné tyto body:
-	  Rada obce Horní Suchá zřizuje Kulturní a sportovní komisi obce Horní
Suchá pro období 2018-2022.
Schvaluje složení Kulturní a sportovní komise obce Horní Suchá pro období
2018-2022:
Ing. Martin Adamiec, Pavlína Adamiecová, Bc. Vladimíra Heinzová,
Marek Hradzki, Jan Charvát, Marek Kriš, Mgr. Markéta Loderová, Ivan
Marini, Danuta Mikulová, Mgr. Monika Plášková, Renáta Slonková,
Mgr. Milena Tvardíková, Bohunka Velíšková, Roman Vitoš, Iva Vitošová,
Grażyna Wróblová, Lucie Zsibritová, Josef Žerdík, Halina Žylová
Schvaluje předsedou výše uvedené komise p. Josefa Žerdíka.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové
opatření č. 6 / 2018/ZO, kterým se zvyšuje objem rozpočtu výdajů
o 3 146 343,- Kč, zejména v oblasti navýšení mzdových nákladů pro ZŠ.
-	 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
obce 3 379,- Kč
 člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu obce
2 816,- Kč
 člen zastupitelstva 1 690,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1.12.2018. 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 doporučuje zastupitelstvu obce stanovit paušální
částku, kterou lze poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti
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s výkonem funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost ve výši 200,- Kč za hodinu
Nejvyšší částku, kterou lze poskytnout jako náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatnou výdělečnou činnost, v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši
1 600,- Kč.
-	   Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve Romanu Horníkovi, Horní
Suchá a ve výši 4 000,-Kč za 120 bezpříspěvkových odběrů krve Pavlíně
Bidlové, Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost společnosti VS projekt
s.r.o Ostrava Vítkovice o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu
„Oprava MK ul. U Zbrojnice, Horní Suchá“. Obec Horní Suchá souhlasí
s navrženým technickým řešením.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,-Kč za reprezentaci obce v oblasti sportu těmto obdarovaným:
- Františku Polákovi, Karviná 4
- Danielu Mikušťákovi, Horní Suchá
- Vendule Šafratové, Horní Suchá
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 29. 11. 2018 byly projednány
mimo jiné tyto body:
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,-Kč za záchranu lidského života Davidu Krhovjakovi, Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá rozhodla, za účelem vypracování cenové nabídky,
o zadání přesnějších požadavků na projektování domů pro seniory na ul.
6. srpna v Horní Suché. Rada obce Horní Suchá schválila následující
požadavky:
Budou navrženy dva typy bytových domů. Prvního typu domu budou
tři kusy a v každém budou navrženy tři samostatné byty 2+kk pro dvě
osoby. Druhého typu domu budou dva kusy a v každém budou navrženy
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dva samostatné byty 2+kk, ale pro jednu osobu. Všechny byty budou
upravitelné bez stavebních úprav na bezbariérové byty.   U všech bytů
nebude překročena podlahová plocha 50 metů čtverečních.
Nebudou zvětšeny vnější rozměry objektů navržených v architektonické
studii z 09/2018. S výjimkou nutnosti výstavby kotelny v každém bytě apod.
Je požadováno teplovodní podlahové vytápění, ale na způsob ohřevu topné
vody budou projektantem předloženy varianty včetně cenové rozvahy.
A to:     -centrální vytápění s jedním zdrojem tepla pro všechny objekty
            -centrální vytápění s jedním zdrojem tepla pro jeden objekt.
Půdy jednotlivých bytů budou přístupné z interiéru bytů a upraveny pro
skladování věcí. Projektantem bude předložena cenová nabídka na DUR
a DSP vč. inženýrské činnosti a položkového rozpočtu.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informace a nabídku přednášky
pro seniory s názvem "Bezpečná domácnost", pořádané zapsaným spolkem
Vějíř života, z.s., Karviná – Fryštát. Schválila zařadit částku 10 000,- Kč
do návrhu rozpočtu na rok 2019 pro zajištění přednášek a školení pro seniory.
-	  Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce FbK Horní
Suchá, z. s. a projednala jejich žádost o dotaci na činnost klubu v roce
2019. Požaduje podrobnější rozklíčování kumulativních položek, zejména
těch s částkou nad 100 tis. Kč.
-	 Rada obce Horní Suchá přizvala na své zasedání zástupce TJ Depos Horní
Suchá z. s. a projednala jejich žádost o dotaci na činnost klubu v roce 2019.
Požaduje zdůvodnění navýšení požadované dotace o 300 tis. při navýšení
výdajů o 156 tis.
-	  Rada obce Horní Suchá schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o odchytu
a ustájení psů a koček a sběru uhynulých zvířat podle obchodního
zákoníku, uzavřenou mezi obcí Horní Suchá a firmou MIRPAL, spol. s r.o,
Karviná Hranice, která provozuje Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata
v Dětmarovicích, kterým se upravují ceny za odchyt a ustájení psů a koček.
-Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti
AQUECON a.s. na Studii proveditelnosti „Využití srážkových vod v rámci
sportovního areálu v obci Horní Suchá“ za cenu 84.000,- bez DPH, cca
105.000,- vč. DPH. Rozhodla o zařazení výše uvedené částky do návrhu
rozpočtu na rok 2019.
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-	  Rada obce Horní Suchá seznámila se s návrhem pamětní tabule
o spolufinancování akce z prostředků obce Horní Suchá v prostoru
okružních křižovatek Horní Suchá Rozhodla o zařazení částky 10 000 Kč
na zhotovení těchto tabulí do návrhu rozpočtu pro rok 2019.
-	 Rada obce Horní Suchá rozhodla o zařazení akce:
-oprava ulice Pěší
-využití a odvod srážkových vod z areálu ZŠ č.p. 969 na ulici Těrlické
-oprava MK ul. Chrost od křižovatky ul. U zastávky po ul. Stonavskou
-oprava MK Končinovka
-oprava MK ul. Na Stavech
-chodník od ZŠ české k čp. 1257
-využití srážkových vod v areálu TJ Depos Horní Suchá
do seznamu velkých oprav a investic
-	 Rada obce Horní Suchá projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu
obce pro roky 2020 - 2021 a tento doporučuje ke schválení zastupitelstvu
obce Horní Suchá.
-	  Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce pověřit radu
obce prováděním rozpočtových opatření, která mění závazné ukazatele
rozpočtu 2019 takto:
 zapojení nových příjmů k úhradě nových výdajů v plném rozsahu
 navýšení rozpočtových příjmů v plném rozsahu
 přesuny rozpočtových prostředků mezi paragrafy ve výdajové části
rozpočtu maximálně do výše 500 tis. Kč.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 13. 12. 2018 byly projednány
mimo jiné tyto body:
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2.500,-Kč z rozpočtu obce společnosti Slezská humanita. o. p. s., Karviná
Nové Město na pronájem sálu v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,-Kč za 40 bezpříspěvkových odběrů krve Marcele Bilerové, Horní
Suchá.
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-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Smlouvu
o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby „Okružní křižovatky silnic
II/475 a II/474, Horní Suchá“ mezi obcí Horní Suchá a Moravskoslezským
krajem, Ostrava. Touto smlouvou Moravskoslezský kraj obci Horní Suchá
bezplatně předává a u stavebních objektů, které jsou samostatnou věcí
v právním smyslu, bezplatně převádí vlastnické právo ke stavebním
objektům.
- 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 – 2. výzva“ Bronislavu Zydrovi, 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 – 2. výzva“ Jitce Kavkové, Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 8.348,-Kč úspěšnému žadateli o dotaci z programu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ Bc. Rostislavu Koniuchovi,
Karviná Ráj. Jedná se o kotel instalovaný v RD na ul. Zálesní v Horní
Suché.
-	 Rada obce Horní Suchá doporučila zastupitelstvu obce schválit Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2018 o regulaci provozování hazardních her
na území obce Horní Suchá.
-	  Rada obce Horní Suchá projednala možnost zřízení „bezdoplatkových
zón“ na území obce za cílem zamezení vzniku oblastí s větší koncentrací
„nepřizpůsobivých“ osob a zejména nastěhování dalších problémových
obyvatel do volných bytů na území obce.
Projednala vyjádření PČR, které odmítlo specifikovat napad trestné činnosti
odděleně pro obec Horní Suchá, které má být relevantním podkladem pro
zavedení těchto zón.
Konstatuje, že je nutno připravit materiály zakládající i na jiných
faktorech než pouze trestná činnost (záškoláctví, insolvence, lokalita, kde
jsou pěstounské rodiny apod.). Nutno oslovit PČR znovu se specifikací
požadavku, za jakým účelem obec tuto statistiku potřebuje. Dále je nutno
požádat o vyjádření Spolek Tulipán, který se pohybuje v těchto lokalitách.
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-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí žádost o poskytnutí finančního
daru zaslanou Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s., Klub Stonožka, Ostrava – Hrabůvka. 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, Ostrava –
Hrabůvka.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila poskytnutí věcného daru, Notebook
Lenovo i8-8130 IdeaPad 330S-15IKB v pořizovací ceně 16 490,- Kč vč. DPH,
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů
Horní Suchá.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace architektonického řešení interiéru objektu č.p.
227 Ing. arch. Liškutinové, Havířov, ve výši 162 000,00 Kč bez DPH tj.
196 020,00 Kč vč. DPH.
Rada rozhodla o nutnosti předložení další nabídky.
Na zasedání Rady obce Horní Suchá dne 31. 12. 2018 byly projednány
mimo jiné tyto body:
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí informaci o připravované 3.
výzvě dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Rozhodla, že nebude poskytovat příspěvek obce na výměnu kotle formou
spolupráce s Moravskoslezským krajem.
-	 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 – 2. výzva“ Karlu Mohrovi, Horní Suchá.
- Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí cenovou nabídku architektů
Starých na zpracování DUR a DSP vč. položkového rozpočtu a inženýrské
činnosti k projektu:
„Domy pro seniory na ul. 6. srpna, Horní Suchá“.
Uložila zpracování variantního řešení vytápění auditorem Ing. Prokopem.
Uložila zpracování zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky
na zpracování PD v členění:
Předprojektová příprava (geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum,
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radonový průzkum) 	 - DUR
			
- DSP
			
- DPS
Vše v členění PD (domov pro seniory, vodovodní a kanalizační řád)
a inženýrská činnost, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.
-	  Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí návrh smlouvy o právu provést
stavbu „Chodník podél ul. 6. srpna v Horní Suché - III. etapa“, mezi obcí Horní
Suchá a společností Asental Land s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, Jedná se
o plochu 155 m2 na pozemku parcelní číslo 1780/1, k.ú. Horní Suchá.
Ukládá projednat úpravu bodu 2.3 výše uvedené smlouvy takto:
Nejpozději do jednoho měsíce po vydání Kolaudačního souhlasu vyzve Stavebník
Vlastníka k Majetkoprávnímu vypořádání části Pozemku v rozsahu cca 155m2
(v mapové příloze vyznačen modře), tj. Stavebník uzavře s Vlastníkem kupní
smlouvu na část Pozemku, na němž se nachází Stavba a zaplatí za něj Vlastníkovi
kupní cenu dle dohody nebo na základě znaleckého posudku, a to do 30 dnů
od uzavření takové kupní smlouvy (dále jen „Majetkoprávní vypořádání“),
přičemž Stavebník bude v této kupní smlouvě v postavení kupujícího a Vlastník
bude v této kupní smlouvě v postavení prodávajícího.
-	 Rada obce Horní Suchá vzala na vědomí posouzení možnosti realizace
suchých poldrů na území obce zpracované společností Proenvas.
Přizvala na své jednání zástupce společnosti Proenvas Ing. Hynka Orsága
a projednala toto posouzení s následujícími závěry
 Poldr 1 (ul. Lesní) – Havířský potok
Revitalizovat stávající systém zachytávání vody už na území lesa
(rovněž ze strany od Životic) a upravit stávající požární nádrž
Primárně by se tomuto měly věnovat Lesy ČR, které navíc mohou
získat i dotace na tyto akce. RO navrhuje jednání s Lesy ČR, zda by
tuto lokalitu vzali na sebe.
 Poldr 2 (ul. Průjezdní) – přítok Sušanky
Zde je třeba provést opatření zejména ve vztahu k ochraně ČOV, které je
položena pod uvažovaným místem. Opět projednat možnost realizace Lesy ČR
 Poldr 3 (ul. Na Koutech) - Koutňák
Hlavní opatření zejména vyčištění stávajícího koryta a případně úprava
propustku
 Poldr 4 a Poldr 5 (ul. Hornosušská) – Podolkovický potok a přítok z lokality
FD - Podolkovice lokality vhodné pro realizaci opatření – zejména vyčištění,
oprava a prohloubení stávající nádrže, směřovat k zachycování vody
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v krajině a ne k protipovodňovým opatřením
 Možnost získat dotaci MSK na projekční přípravu staveb na srážkové
a splaškové vody – studie porovnávající stav před X lety a aktuální
s návrhem vhodných opatření k zadržení srážkových vod. Nutno prověřit
možnost je využít.
- Rada obce Horní Suchá schválila rozpočtové opatření č. 7 / 2018 / RO,
kterým se snižuje objem rozpočtu výdajů o 14,2 mil. Kč.
- Rada obce Horní Suchá schvaluje nabídku na zpracování zakázky „Změna č.
1 Územního plánu Horní Suchá – rozšíření zakázky“, kterou zpracoval Atelier
S2 – Český Těšín, za cenu celkem 63 200,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2018, uzavřené mezi
objednatelem obcí Horní Suchá a zhotovitelem Ing. arch. Josefem Starým,
Český Těšín, na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu Horní Suchá, včetně
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.
Tímto dodatkem se rozšiřuje obsah Změny č. 1 Územního plánu Horní Suchá
o prvky regulačního plánu a podrobnější řešení včetně regulačních podmínek
vyplývajících ze zaevidovaných územních studií lokality „Chrost“, Horní
Suchá a lokality „Potoční – Brigádnická“, Horní Suchá a prvky regulačního
plánu a podrobnější řešení včetně regulačních podmínek týkající se
umisťování doplňkových staveb u rodinných domů v problémových lokalitách
na katastrálním území Horní Suché (v husté zástavbě u místních komunikací
a komunikací II. třídy), schválené Zastupitelstvem obce Horní Suché na zasedání
dne 20. 12. 2018. Cena rozšíření díla je 63 200,- Kč bez DPH. Cena díla celkem
je 361 600,- Kč bez DPH (zhotovitel není plátcem DPH).
Dále se mění termín ukončení I. etapy díla z 31. 12. 2018 na 10. 2. 2019.
-	  Rada obce Horní Suchá souhlasí s návrhem na umístění dopravního
zařízení – zpomalovacích polštářů na ul. Volontérské u domu čp. 1317
v Horní Suché, jedná se o oblast vymezenou dopravními značkami „obytná
zóna“. Důvodem osazení zpomalovacího zařízení je vynucení respektování
snížené rychlosti v dané oblasti. DZ bude umístěno jako součást rozšíření
komunikace ul. Volontérská, které je nutno projekčně zpracovat.
-	  Rada obce Horní Suchá schválila Smlouvu o zajištění zvláštní linkové
dopravy na území obce Horní Suchá mezi obcí Horní Suchá a společnosti
ČSAD Havířov a.s., Havířov-Podlesí. Doprava bude zajišťována minibusem,
cena za 1 km činí 34,5 Kč bez DPH. Délka trasy na území obce je 7 km
jednou denně.
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Ze zasedání zastupitelstva obce Horní Suchá
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 15. 2. Byly projednány
zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo pořízení 20 ks dluhopisů
s jmenovitou hodnotou 100 000,- Kč ke dni emise 15. 2. 2018
UCINV02 2 4,3/23, ISIN CZ0003518318 se splatností 15. 2. 2023.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
z rozpočtu Obce Horní Suchá ve výši 40 000,- Kč pro SENIOR DOMY
POHODA a.s. Český Těšín, 130 000,- Kč pro SLEZSKOU HUMANITU,
Karviná – Nové Město, 1000,- Kč pro Charitu Český Těšín.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního
daru ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu obce Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh pro zajištění potřeb
spojených s provozem a na vybavení hasičské stanice Havířov v roce
2018. Schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Suchá ve výši
100 000,- Kč pro Spolek   Tulipán se sídlem Frýdek - Místek na projekt
„Poradna spolku Tulipán“ a „Smlouvu o poskytnutí dotace“ uzavřenou
mezi obcí Horní Suchá a Spolkem Tulipán, se sídlem Frýdek – Místek.
- Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní
Suchá ve výši 50 000,- Kč pro Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava Zábřeh, na projekt „Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé“ v obci
Horní Suchá v roce 2018 a „Smlouvu o poskytnutí dotace“ uzavřenou
mezi obcí Horní Suchá a Mobilním hospicem Ondrášek o.p.s.
Schválilo poskytnutí daru pro Mažoretky KIRA z. s., Karviná, ve výši
10.000,- Kč na    projekt „Rozvoj činnosti spolku, tanečních aktivit
a dovedností dětí a mládeže“ a Darovací smlouvu o poskytnutí daru
ve výši 10.000,- Kč na projekt „Rozvoj činnosti spolku, tanečních
aktivit a dovedností dětí a mládeže“ uzavřenou mezi poskytovatelem,
obcí Horní Suchá a příjemcem, Mažoretky KIRA z. s., Karviná.
-	 Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace pro
Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby, z. s., Horní Suchá, ve výši
200 000,-Kč na projekt „Soutěže mládeže a I. ligy mužů, organizace
6. ročníku MVC Horní Suchá“, a to na náklady na energie, odměny
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trenérů, maséra a uklízečku, pronájem tranzitu na dopravu
na soutěže, ubytování a stravování účastníků při MVC Horní Suchá,
opravu a údržbu tréninkových prken, pořízení soutěžního prkna,
nákup teplákových souprav a dresů, náklady na tréninkovou osu
a tréninkové kotouče.
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na projekt „Soutěže
mládeže a I. ligy mužů, organizace 6. ročníku MVC Horní Suchá“
uzavřenou mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem,
Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby, Horní Suchá.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odprodej všech podílových
listů GLOBAL STOCKS FF, ISIN CZ0008472248 a odprodej všech
podílových listů ESPA Český fond firemních dluhopisů.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo 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, spotřební
materiál pro TJ, kancelářské a čistící prostředky, zdravotnický
materiál, sportovní materiál, reprezentaci, drobný nákup, elektřina,
otop, provozní a pitná voda, pronájmy sportovišť a zařízení, odměny
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.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 100 000,- Kč na projekt
„Sportovní činnost TJ Depos Horní Suchá, z. s.“  uzavřenou mezi
poskytovatelem, obcí Horní Suchá a příjemcem,TJ Depos Horní Suchá, z.s.
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 12. 4. Byly projednány
zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá vzalo na vědomí možnost odkupu
spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemcích parc. č. 445/2, 506/3
a 1544/18 v k. ú. Horní Suchá (ul. Končinovka) od Mgr. Bohdany
Šocové, Olomouc, jako insolvenčního správce ins. dlužníka Bohuslavy
Szotkové, do majetku obce za cenu 100.000 Kč. A rozhodlo oslovit
zbývající spoluvlastníky předmětných pozemků s nabídkou odkupu
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jejich podílů. Poznámka kronikářky: Jedná se o strategickou parcelu
navazující na pozemky v majetku obce.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozdělení dotací - dotační
program „Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci
Horní Suchá na rok 2018“ na spolufinancování projektů, jejichž
cílem je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti
společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá,
v celkové výši 452 900,-  Kč, viz tabulka.
žadatelé

schváleno
v Kč

1

Klub hornických důchodců Dolu František, Horní Suchá

22 000

2

Kroužek krojovaných horníků dolu František

45 000

3

3 400

6

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.

100 000

7

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

100 000

8

Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá, z. s.

83 300

9

Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s.

11 000

10

Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021

10 000

11

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, č. 16
Horní Suchá

8 500

12

Spolek Tulipán

9 900

CELKEM

452 900

4
5

15 000
44 800

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Smlouvy o poskytnutí dotace
dle dotačního programu „Spolufinancování kulturních a sportovních
akcí v obci Horní Suchá na rok 2018“ mezi poskytovatelem, obcí Horní
Suchá, a příjemci:
Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s.,
Horní Suchá na projekt „Rozvoj kulturní činnosti MS PZKO včetně souborů
SUCHA, CHÓREK, SUSZANIE, SPORTOVNÍ KLUB, KLUB KOBIET a KLUB
CHŁOPA, ANTIDOTUM“, ve výši 100 000 Kč.
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SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Horní Suchá na projekt „Práce
s mládeží“ ve výši 100 000 Kč.
Sdružením rodičů Základní škola Horní Suchá z. s., na projekt „Výchovná
a zájmová činnost žáků ZŠ a MŠ v Horní Suché“ ve výši 83 300 Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 530.000 Kč Místní skupině Polského
kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s., na projekt „Živá
kultura a tradice II – vzdělávací setkání s folklorem“ a schválilo
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 530.000 Kč
na projekt „Živá kultura a tradice II – vzdělávací setkání s folklorem“
mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá a příjemcem. Místní skupinou
Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s.
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 30. 4. Byly projednány
zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo finanční investici obce
ve výši 3 306 000 Kč do projektu Magna Energy Storage.
Schválilo Smlouvu o svěření prostředků do správy za účelem jejich
společného investování mezi společnosti Battery Unite s.r.o, Chotětov
a obcí Horní Suchá. Společnost Battery Unite s.r.o. byla založena
za účelem dlouhodobé správy majetku všech zúčastněných investorů
a partnerů projektu Magna Energy Storage.
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 21. 6. byly projednány
zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018/ZO.
Objem rozpočtu výdajů se zvyšuje o 1 mil. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 30.000,-Kč z rozpočtu obce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá pro výjezdovou jednotku JPO III.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace
Florbalovému klubu Horní Suchá z. s., ve výši 640.000,- Kč na projekt
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„Podpora sportu pro občany, zejména mládež“, 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. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 640.000,- Kč na projekt
„Podpora sportu pro občany, zejména mládež“ mezi poskytovatelem,
obcí Horní Suchá, a příjemcem, Florbalovým klubem Horní Suchá.
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 30. 8. Byly projednány
zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 4 /
2018/ZO, kterým se snižuje objem rozpočtu výdajů o 36,6 mil. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Horní Suchá č. 3/2018 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
včetně jeho biologicky rozložitelné složky, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška č. 1/2012 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
včetně jeho biologicky rozložitelné složky.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 20.000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením
místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny.
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského
kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá se seznámilo s Doplňujícími průzkumy
a rozbory pro území vymezené Regulačním plánem „Regenerace
finských domků – Horní Suchá- Podolkovice“, které zpracoval Atelier
S2, Český Těšín, na základě smlouvy o dílo, která byla schválena RO
Horní Suché usnesením č. 203 na zasedání konaném dne 19. 4. 2018.
Na základě těchto průzkumů a rozborů rozhodlo zadat pořizovateli
(odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova) zpracování
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návrhu zadání nového „Regulačního plánu finských domků – Horní
Suchá- Podolkovice“ pro území vymezené Regulačním plánem
„Regenerace finských domků – Horní Suchá- Podolkovice“.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá neschválilo zařazení výstavby nové
Obecní knihovny spojené s komunitním centrem obce do seznamu
investic a velkých oprav obce.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo možnost zřízení „bezdoplatkových
zón“ (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi) na území obce Horní Suchá
a ukládá příslušnému referentovi a radě obce vytipovat vhodné lokality
a připravit materiál pro jednání Zastupitelstva.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace dle dotačního programu Spolufinancování
kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2018 ze
dne 16. 4. 2018 mezi poskytovatelem obcí Horní Suchá a příjemcem
Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché
z.s. Předmětem dodatku je změna určení části finančních prostředků
poskytnutých na dopravu, ubytování a pojištění na vydání publikací
k výročím souborů, pořízení audiovizuálních záznamů koncertů,
pronájem projekční technicky, vydání CD souboru Chórek v projektu
„Rozvoj kulturní činnosti MS PZKO, včetně souborů SUCHA, CHÓREK,
SUSZANIE, SPORTOVNÍ KLUB, KLUB KOBIET, KLUB CHŁOPA,
ANTIDOTUM“. Konečná výše dotace se nemění.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním s Asental Land,
s.r.o., Ostrava o odkupu pozemků potřebných k výstavbě Domů pro
seniory v zastavitelné ploše Z111 Horní Suchá, ul. 6. srpna.
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 20. 9. byly projednány
zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí dotace TJ Depos
Horní Suchá z. s., Horní Suchá ve výši 5.000.000,-Kč na projekt „TJHorní Suchá- Rekonstrukce fotbalového hřiště UT“ s podmínkou, že
dotace bude poskytnuta poté, co realizační smlouva bude uvedena
do souladu s dotačními podmínkami.   
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Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000.000,-Kč na projekt „TJ-Horní
Suchá-   Rekonstrukce fotbalového hřiště UT“ mezi poskytovatelem, obcí
Horní Suchá, a příjemcem, TJ Depos Horní Suchá, z. s.,
-  Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo pořídit „Regulační plán
finské domky - Paseky, Horní Suchá“ v souladu s ust. § 6 odst. 5. písm
a) a na základě ust. § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
 	 Rozhodlo předat návrh zadání „Regulačního plánu finské domky
- Paseky, Horní Suchá“ pořizovateli, odboru územního rozvoje
Magistrátu města Havířova v souladu s ust. § 64 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 30. 10. byly
projednány zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
starostou obce Horní Suchá Ing. Jana Lipnera
místostarostou obce Horní Suchá p. Josefa Žerdíka,
členy rady obce Horní Suchá Ing. Martina Adamiece, Ing. Mariana
Pilcha, Ing. Mariana Weisera
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřizuje Finanční výbor a volí:
předsedou Ing. Mariana Weisera
místopředsedou Ing. Martina Adamiece
členy p. Evžena Faju, Ing. Petra Chlebika, Ing. Tomáše Žylu,
MUDr. Otakara Jiravského,  Mgr. Karin Mackovou, Ing. Yvonu
Kowalczykovou, p. Evu Sobkovou
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřizuje Kontrolní výbor a volí:
předsedou Ing. Bc. Janu Sikora
místopředsedou MUDr. Nikol Stefaniszek
členy Mgr. Karin Mackovou, p. Daniela Klimprle, p. Jaroslava
Pawlase, p. Lucii Zsibritovou, p. Halinu Tomaszovou, p. Marka
Hradzkého, Bc. Bedřicha Wasserburgera MBA
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřizuje Výbor pro národnostní
menšiny a volí:
předsedou p. Jana Charváta
místopředsedou JUDr. Evžena Kiedronie
členy Ing. Danutu Chlupovou, p. Karola Markoviče, p. Evžena Faju,  
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá zřizuje Výbor pro životní prostředí
a volí:
předsedou Ing. Mariana Pilcha
místopředsedou Ing. Václava Zydra
členy Marka Kriše, Ing. Dominika Niemce Ph.D., Mgr. Renátu
Rzymanovou, p. René   Lodera, p. Veroniku Suchánkovou, p. Halinu
Tomaszovou, p. Marka Hradzkého.
	  Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 22. 11. byly
projednány zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018/ZO,
kterým se zvyšuje objem rozpočtu výdajů o 3 666 343,-  Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovilo 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 obce
3 379,- Kč
	 člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu obce
2 816,- Kč
	 člen zastupitelstva 1 690,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 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.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovilo odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce takto:
Odměna za výkon funkce činí
	 člen rady obce 7 231,- Kč
	 předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu obce
3 616,- Kč
	 člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu obce
3 013,- Kč
	 člen zastupitelstva 1 808,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019. 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.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá stanovilo paušální částku, kterou
lze poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost, ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu.
Stanovilo nejvyšší částku, kterou lze poskytnout jako náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, v souhrnu
za kalendářní měsíc ve výši 1 600,- Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo poskytnutí Návratné
finanční výpomoci TJ Depos Horní Suchá,z.s. ve výši 520.000,-Kč
na projekt „TJ-Horní Suchá- Rekonstrukce fotbalového hřiště UT“.
Návratná finanční výpomoc bude splacena v pěti ročních splátkách
ve výši 104.000,- Kč.
    Schválilo Smlouvu o poskytnutí Návratné finanční výpomoci ve výši
520.000,-Kč na projekt „TJ-Horní Suchá- Rekonstrukce fotbalového
hřiště UT“ mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá a příjemcem, TJ
Depos Horní Suchá, z. s.
74

- Zastupitelstvo obce Horní Suchá rozhodlo pořídit „Regulační plán
finských domků – Horní Suchá – Podolkovice“ v souladu s ust. §
6 odst. 5. písm a) a na základě ust. § 62 odst. 2 písm. b) zákona č.
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodlo předat návrh zadání „Regulačního plánu finských domků
– Horní Suchá – Podolkovice“ pořizovateli, odboru územního rozvoje
Magistrátu města Havířova v souladu s ust. § 64 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, k projednání s dotčenými orgány a veřejností.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo výpovědi Smluv o spolupráci
v oblasti odpadového hospodářství uzavřených mezi poskytovatelem,
obcí Horní Suchá, a příjemcem, původcem odpadů:
obcí Horní Bludovice,
statutárním městem Havířov,
statutárním městem Karviná,
městem Orlová
obcí Těrlicko,
městem Petřvald,
obcí Chotěbuz,
obcí Petrovice u Karviné,
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup pozemků parc. č.
3138/24, 3138/25, 908/5, 541/7 a 44 v k. ú. Horní Suchá od Asental
Land, s. r. o., Ostrava-Moravská Ostrava do majetku obce za cenu
ve výši 291.650,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace dle dotačního programu Spolufinancování
kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2018 ze dne
16. 4. 2018 mezi poskytovatelem, obcí Horní Suchá, a příjemcem,
Sdružením rodičů Základní škola Horní Suchá, z. s.. Předmětem
dodatku je změna přerozdělení finančních prostředků u akce
„Radovánky“ (původní částka 6500 Kč, změnit na 9000 Kč) a „Vítání
prvňáčků a vyřazení“ (původní částka 9000 Kč, změnit na 6500 Kč)
v poskytnuté dotaci v projektu „Výchovná a zájmová činnost žáků ZŠ
a MŠ v Horní Suché“. Konečná výše dotace se nemění.
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Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá dne 20. 12. byly
projednány zejména tyto body:
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá projednalo návrh rozpočtu obce na rok
2019 ve znění zveřejněném na úřední desce dne 3. 12. 2018, a to v objemech
příjmy 123 mil. Kč, výdaje 169 mil. Kč, financování 46 mil. Kč.
Schválilo závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2019 dle přílohy č. 1.
Vzalo na vědomí informace k rozpočtovaným a účetním rezervám obce
dle přílohy č. 2.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2020 a 2021.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo radu obce prováděním
rozpočtových opatření, která mění závazné ukazatele rozpočtu 2019 takto:
	 Zapojení nových příjmů k úhradě nových výdajů v plném rozsahu
	 Navýšení rozpočtových příjmů v plném rozsahu
	 Snížení rozpočtových výdajů v plném rozsahu
	 Přesuny rozpočtových prostředků mezi paragrafy ve výdajové části
rozpočtu maximálně do výše 500 tis. Kč.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo finanční výbor úkoly pro
volební období 2018 – 2022:
	 Seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních
samosprávních celků č. 3 – Výbory a komise, vydaným Ministerstvem
vnitra ČR v 10/2009 a sledovat jejich aktualizace.
	 Seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních
samosprávních celků č. 7.2 –Povinnosti obcí při nakládání s obecním
majetkem podle zákona o obcích, vydaným Ministerstvem vnitra ČR
podle právního stavu ke dni 1. 7. 2016 a sledovat jejich aktualizace.
	 Seznámit se s druhy finančních a účetních výkazů obce
a příspěvkových organizací zřízených obcí.
	 Spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků obce členstvím
v inventarizačních komisích.
	 Seznámit se s rozpočty škol dle jednotlivých oblastí provozu, porovnat
a vyhodnotit jejich ekonomiku.
	 Kontrolovat realizace a financování stavebních akcí realizovaných
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
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- Zastupitelstvo obce Horní Suchá pověřilo kontrolní výbor úkoly pro
volební období 2018 –2022:
	 Seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních
samosprávních celků č. 3 – Výbory a komise, vydaným Ministerstvem
vnitra ČR v 10/2009 a sledovat jejich aktualizace.
	 Seznámit se s Metodickým doporučením k činnosti územních
samosprávních celků č. 7.2 –Povinnosti obcí při nakládání s obecním
majetkem podle zákona o obcích, vydaným Ministerstvem vnitra ČR
podle právního stavu ke dni 1. 7. 2016 a sledovat jejich aktualizace.
	 Spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků obce členstvím
v inventarizačních komisích.
	 Kontrolovat dodržování pokladních limitů pokladny Obecního úřadu,
Sportovní haly a středisek obce.
	 V rámci povinnosti dané § 119, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, se zaměřit na kontrolu dodržování
příslušných zákonů a prováděcích předpisů při procesu zadávání
veřejných zakázek obcí.
- Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo odkup 1/2 podílu
teplovodních rozvodů včetně technologického zařízení v areálu PZ
František v Horní Suché od jejího vlastníka (koncesionář) firmy
GASCONTROL, společnost s r. o. Havířov – Prostřední Suchá
za navrhovanou kupní cenu ve výši 6 380 990,- Kč bez DPH.
Kupní smlouvu na odkup 1/2 podílu teplovodních rozvodů včetně
technologického zařízení v areálu PZ František v Horní Suché mezi
prodávajícím GASCONTROL, společnost s r. o., Havířov – Prostřední
Suchá a kupující obcí Horní Suchá.
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Z REFERÁTŮ OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2018

Evidence obyvatel
stav

k 31.12.2018

k 31.12.2017

k 31.12.2016

Muži

1 898

1 932

1 954

Ženy

1 864

1 868

1 883

Chlapci

405

410

423

Dívky

347

350

367

Celkem

4 514

4 566

4 627

Cizinci

76

80

84

Celkem s cizinci

4 590

4 646

4 711

Demografické údaje
rok 2018

rok 2017

rok 2016

Narození chlapci

18

17

25

Narozené dívky

14

11

20

Úmrtí muži

31

37

26

Úmrtí ženy

25

22

17

Sňatky na území obce

33

40

34

Přihlášeni k trval. pobytu
z toho v rámci obce

197
65

189
41

239
102

Odhlášeni z trval. pobytu

160

178

154
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Práce podatelny
Obec Horní Suchá v roce 2018 vypravila prostřednictvím pošty v Horní Suché 3 166 kusů zásilek v celkové ceně 116 882,- Kč. V  roce 2017 to bylo 3 614 ks
za cenu 125 424,- Kč a v roce 2016 jsme odeslali 3 949 zásilek za 121 073,- Kč.
Pro srovnání dále uvádíme v závorkách údaje z předchozích dvou let. Do datových schránek jsme odeslali 1 826 zpráv (r. 2017 – 2 034, r. 2016 – 1 895).
Doručeno nám bylo 1 303 (r. 2017 - 1 422, r. 2016 – 1 274) datových zpráv.

Z činnosti komise k projednávání přestupků
V naší obci je zřízena a v současné době pracuje komise k projednávání
přestupků ve složení: předseda Bc. Zdeněk Wróbel, členové paní Anna Sikorová, paní Ing. Bc. Jana Sikora, pánové Ing. Jindřich Funiok, Jan Charvát,
JUDr. Evžen Kiedroń, Zbyšek Lakota, Vladislav Pilch a Tomáš Rzyman.
V uplynulém roce komise projednávala 64 osob, které byly podezřelé ze
spáchání různých přestupků. Nejčastěji páchanými přestupky byly ty proti
občanskému soužití, následovaly přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku. V 35 případech byly věci odloženy, a to zejména z důvodu,
že přestupkem přímo postižená osoba nedala souhlas se zahájením řízení o přestupku, či došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci. Ve 22 případech komise uložila sankce, a to
buď napomenutí nebo pokutu, přičemž celková výše uložených pokut činí
56.000,- Kč. Z důvodu dodržení procesní ekonomiky pak komise vyřešila
16 případů ve zkráceném, tzv. příkazním řízení.
V uvedeném období bylo na pokutách, nákladech řízení a exekučních
nákladech od přestupců vybráno 9.200,- Kč.

Agenda povolování kácení dřevin mimo les
Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny. V uplynulém roce bylo řešeno 15 žádostí o povolení kácení. Správní orgán jedné
žádosti nevyhověl a kácení dřevin nepovolil. V deseti případech pak uložil
povinnost provést náhradní výsadbu jako kompenzaci za pokácené stromy.
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Oblast zemědělství a ochrany zvířat
Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné
umístění toulavých a zaběhnutých psů. Obec řešila umístěno 40 toulavých
psů a náklady na jejich odchyt, následnou péči a na plošné očkování psů,
které obec pro své občany organizuje zdarma. Výdaje dosáhly částky kolem 350.000,- Kč.

INFORMACE O ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2018
Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2018 povoleno k realizaci z těch
významnějších staveb stavba sloupového rozvaděče pro společnost CETIN,
stavba tepelných čerpadel u objektu č. p. 1326 ul. Parková, terénní úpravy
bezodtoké dešťové nádrže v parku, stavba plynovodu a plynovodní přípojky
na pozemcích parc. č. 1076/53 a 1108/1 v PZF, přechod pro chodce na silnici
II/474 ul. Osvobození u PZF, chodník podél ul. Hornosušské, dětské hřiště
mezi ul. Spodní a U Vlečky, odplynění skládky Depos Horní Suchá, stavba
skladu na pozemku parc.č. 1076/53 v PZF, změna stavby rodinného centra
na parc.č. 242/4, nástavba kanceláří výrobní haly společnosti Befra electronic s.r.o., rekonstrukce objektu č. p. 1257 včetně přípojek, propojení kanalizace ul. Přímá a ul. Zahradní v Horní Suché, včetně kanalizačních přípojek, inženýrské sítě a komunikace – vnější sítě v Průmyslové zóně František.
Stavební úřad dále povolil výstavbu osmi rodinných domů. V roce 2017
byla povolena výstavba čtyř rodinných domů. Ze srovnání s rokem 2016,
kdy byly povoleny čtyři rodinné domy, vyplývá, že dochází k mírnému zvýšení výstavby rodinných domů v obci Horní Suchá.
Povolení užívání staveb (kolaudace)
K užívání byla povolena stavba bioplynové stanice Depos Horní Suchá,
stavba skladu na parc. č. 1076/55 v PZF, parkoviště u objektu č. p. 20
na ul. Hornosušská, výrobní hala v PZF stavba středotlakého plynovodu
v PZF, skládka odpadů Solecká - V. etapa rekultivace, stavba pod názvem
stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení, který je součástí stavby pod názvem „Chodník podél trati od ul. 6. srpna na ul. Těrlickou v Horní Suché“,
stavba pod názvem „Nasvětlení místa pro přecházení u autobusových zastávek na silnici II/475 Křižovatka Dělnická a Hořanská, Horní Suchá“,
stavební úpravy a odvodnění stávající komunikace ul. Čtvercová, včetně
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VO v Horní Suché, stavba pod názvem „REKO VTL Suchá- Albrechtice,
III. etapa III. část _ Ochranné opatření pro VTL plynovod“, stavba pod
názvem „REKO VTL Suchá - Albrechtice, III. etapa II. část _ PS 03 Protikorozní ochrana – SKAO Horní Suchá“.
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 2017, kdy bylo povoleno k užívání pět staveb rodinných domů a v roce 2016 devět, vyplývá,
že došlo k mírnému poklesu počtu dokončených rodinných domů v obci
Horní Suchá.
Byl vydán souhlas se změnou užívání stavby ubytování pro zaměstnance č. p. 990 na bytový dům
Územně plánovací činnost
1. Byl zpracován „Návrh technické infrastruktury v území vymezeném
územní studií lokalita Chrost, Horní Suchá“, kterou zpracoval Atelier S2 –Český Těšín, za účelem provedení cenového odhadu nákladů
na provedení stavby: „Technická infrastruktura lokality Chrost“, jehož cílem bylo zjištění nákladové ceny pozemků v této lokalitě po jejich zasíťování. S návrhem bylo seznámeno Zastupitelstvo obce Horní
Suché na zasedání dne 15. 2. 2018.
2. Zastupitelstvo obce Horní Suché dne 12. 4. 2018 usnesením č. 8 schválilo „Zprávu o uplatňování územního plánu Horní Suchá“ včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Suchá v rozsahu zadání změny. V současné době je zpracováván návrh
změny č. 1 územního plánu Horní Suchá.
3. Na základě smlouvy o dílo uzavřené v roce 2017 byly dokončeny průzkumy a rozbory pro území vymezené v platném územním plánu Horní
Suché, – lokalita A (Černá cesta), lokalita B (Kurkovec-Firlovka), lokalita
C (Stonavská), ve kterých je podmínkou pro rozhodování v území zpracování územních studií k prověření změn jeho využití. Se zpracovanými
průzkumy a rozbory bylo seznámeno ZO na zasedání dne 21. 6. 2018. ZO
rozhodlo pořídit „Regulační plán finské domky - Paseky, Horní Suchá“
a předat návrh zadání „Regulačního plánu finské domky - Paseky, Horní Suchá“ pořizovateli, k projednání s dotčenými orgány a veřejností.
Opatřením ze dne 25. 10. 2018 oznámil pořizovatel veřejnou vyhláškou
zahájení projednání návrhu zadání „Regulačního plánu finské domky
- Paseky, Horní Suchá“. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v době od 31. 10. 2018 do 29. 11. 2018 u pořizovatele, na Obecním
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úřadě Horní Suchá a v elektronické podobě. V uvedené lhůtě byla dána
možnost každému uplatnit písemně požadavky na obsah zadání a dotčeným orgánům uplatnit vyjádření s požadavky na obsah zadání.
4. Obec Horní Suchá zajistila zpracování průzkumů a rozborů pro území vymezené Regulačním plánem „Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá – Podolkovice“. Průzkumy a rozbory jsou podkladem
pro zpracování zadání nového regulačního plánu. Se zpracovanými
průzkumy a rozbory bylo seznámeno ZO na zasedání dne 30. 8. 2018.
Současně rozhodlo zadat pořizovateli zpracování návrhu zadání nového „Regulačního plánu finských domků – Horní Suchá - Podolkovice“. Žádost o zpracování návrhu zadání ze dne 19. 9. 2018 byla podána
na MMH. Zpracovaný návrh zadání RP byl předložen ZO dne 22. 11.
2018 k rozhodnutí o pořízení „Regulačního plánu Paseky, Horní Suchá“.
ZO rozhodlo pořídit „Regulační plán finských domků – Horní Suchá Podolkovice“ a předat návrh zadání „Regulačního plánu finských domků – Horní Suchá - Podolkovice pořizovateli, k projednání s dotčenými
orgány a veřejností. Návrh zadání byl předán MMH dne 13. 12. 2018.
STATISTIKA STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA OBDOBÍ 2016 - 2018
2016

2017

2018*

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

19

25

20

ÚZEMNÍ SOUHLAS

30

25

4

OHLÁŠENÍ

17

14

4

STAVEBNÍ POVOLENÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ
POVOLENÍ/SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

14

8

5

6

11

18

4

7

1

KOL. SOUHLAS/KOL. ROZHODNUTÍ/OZN. O UŽÍVÁNÍ

29

32

20

ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ

2

4

2

DODATEČNÉ POVOLENÍ

4

1

21

VPS O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY

0

1

5

125

128

100

* Od 1. ledna 2018 je v platnosti velká novela stavebního zákona, která zavedla mnoho zásadních změn. Jednou z největších změn novelizovaného stavebního zákona je zakotvení
společného povolení pro stavby s rozdílnou příslušností stavebních úřadů. Věcně a místně
příslušným stavebním úřadem je nově úřad, který by byl příslušný k vydání stavebního
povolení; jedná-li se o soubor staveb, úřad příslušný k vydání stavebního povolení k hlavní stavbě. Novelou byla dále zrušena podmínka maximální výměry 150 m2 u ohlašovaných staveb pro bydlení. Nyní lze povolit všechny stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
ohlášením stavby.
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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).
rok

papír

plast

sklo

2016
2017
2018

49,18
54,87
63,33

29,30
37,71
47,325

51,57
56
69,22

směsný
KO
822,61
636,27
858,55

objemný
KO
757,14
695,6
765,63

BRKO
696,32
631,65
683,71

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

2016
2017
2018

papír

plast

sklo

10,44
11,81
13,79

6,21
8,11
10,31

10,95
12,05
15,07

směsný
KO
190  
154
151

objemný
KO
160,71
149,72
166,73

BRKO
147,80
135,9
148,67

Přímo po svozu papíru, plastu a skla v   obci odváží svozová firma
Depos Horní Suchá a. s. vytříděné odpady přímo do třídících 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 přímo v areálu firmy Depos
Horní Suchá a. s. Toto zařízení vyrábí z BRKO elektrickou energií.
V loňském roce bylo v obci vyprodukováno celkem 2522,544 t komunálního odpadu, nejedná se jen o odpad vyprodukovaný občany, ale vzhledem k tomu, že je na náš systém napojeno cca 80 podnikatelských subjektů, jedná se o veškerý komunální odpad vyprodukovaný na území obce.
Z tabulky je patrný nárůst třídění u všech komodit, to je papírů, plastů i skla. Je rovněž zřejmý pokles tonáže směsného komunálního odpadu, to je odpadu z popelnicových nádob. Vzrostla však tonáž objemného
komunálního odpadu odevzdaného na sběrném dvoře. Po předloňském
úbytku množství biologicky rozložitelných odpadů, což bylo vyvoláno předáním kompostéru, kdy byla část biologicky rozložitelných odpadů odložena do těchto kompostérů, tonáž tohoto odpadu opět v roce 2018 vzrostla.
Vzhledem k tomu, že kompostovací proces probíhá delší dobu, doufáme,
že se bude úbytek biologicky rozložitelných odpadů projevovat postupně.
V loňském roce jsme podpořili dalším opatřením omezení ukládání bio83

logicky rozložitelných odpadů na skládku. Ke všem rodinným domkům
v obci byly rozvezeny nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Což se projevilo i větším tříděním této komodity.
Za vytříděné odpady - papír, plast, sklo, kov - dostává obec odměnu
od společnosti EKO-KOM, tyto prostředky jsou pak použity na náklady
spojené s tříděním odpadů. V loňském roce jsme obdrželi od společnosti
EKO-KOM celkem 444 600,- Kč, což je o 85 000,- Kč více než v roce 2017.
POPLATKY A SOCIÁLNÍ AGENDA V ROCE 2018
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky
na místních poplatcích v roce 2016, 2017 a 2018.
Místní poplatek za odpad
Rok

2016

2017

2018

Vybráno k 31.12. (Kč)

1 303 756,56

1 355 181,47

1 256 809,51

Dlužná částka k 31.12. (Kč)

105 020,44

46 179,94

128 840,49

Rok

2016

2017

2018

Vybráno k 31.12. (Kč)

174 958,00

170 172,00

164 510,00

Dlužná částka k 31.12. (Kč)

17 164,00

9 363,00

7 629,00

Místní poplatek ze psů

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů.
V roce 2018 bylo provedeno 57 exekucí a byla vymožená částka ve výši
62 849,- Kč.
Procentuální vyčíslení nákladů na likvidaci odpadu v obci Horní Suchá:
náklady
náklady na odpad
příjem z poplatků
na likvidaci
celkem
odpadu hradí obec hradí občané

příjem obce
z EKO-KOMu

platby
od podnikat.
subjektů

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

2018 100% 4 411 938

50%

2 213 368

29%

1 256 810

10%

444 599

11%

450 214
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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 9 nových
osob. Celkový počet zapsaných žadatelů k 31. 12. 2018 je 97 osob.
Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena veřejným
opatrovníkem u 3 osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům.
V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Okresním soudem
v Havířově a Frýdku - Místku. Za tyto osoby byly vyřizovány záležitosti
denní potřeby, jako je zajištění stravy, nákupy, návštěvy u lékaře
a vyzvedávání léků, různé opravy v domácnosti apod.
Senior taxi - na základě evidence provozu služby na jednotlivých trasách byla
vytvořena tabulka o využívání Senior taxi občany v průběhu roku 2018:
Vyhodnocení provozu Senior taxi rok 2018
trasa

počet klientů

V katastru obce Horní Suchá

693

Horní Suchá - Nemocnice Havířov

688

Horní Suchá - Dům zdraví Havířov

566

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

13

Horní Suchá - Zdravotní středisko Pr. Suchá

34

Horní Suchá – Havířov - Šumbark, Lidická (Tenas)

41

Horní Suchá - OPTOMED, Havířov - Podlesí

131

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

26

Magistrát města Havířova, Svornosti 86

15

Úřad práce, Junácká, Havířov - Podlesí  

22

celkem rok 2018

2 229

V roce 2016 využilo Senior taxi 1 355 klientů, v roce 2017 to bylo 2 232
klientů a za rok 2018 se jednalo o 2 229 klientů.
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NEMOVITÝ MAJETEK OBCE HORNÍ SUCHÁ
Hodnota majetku k 31. 12. 2017 byla 1055 mil. Kč. Konečný stav k 31. 12. 2018
je 1085 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 30 mil. Kč. U pozemků jde zejména o následující pohyby majetku:
rok
2016
2017
2018

koupené pozemky
444.622,- Kč
1.953.315,- Kč
7.806.526,- Kč

celková výměra
10.652 m2
2.686 m2
14.062 m2

počet majitelů
30
28
15

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 oslovit všechny majitele nemovitosti. Po létech snažení se podařilo odkoupit i pozemky od vlastníků žijících v Anglii. Získání takovýchto pozemků je velmi důležité pro realizaci
investičních akcí obce.
V majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě
22 mil. Kč. V loňském roce obec získala darem do svého majetku pozemky
pod chodníky na ul. Stonavská a ul. Pěší od Moravskoslezského kraje a pozemek pod stavbou parkoviště na ul. Školní od Římskokatolické farnosti
v Horní Suché.
Obec prodala pozemky v Průmyslové zóně František za cenu 38.659,- 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.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., oznamují, že
na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností
od 1. 1. 2018 takto:
Voda pitná (vodné) - 37,08 Kč/m3 (bez DPH), 42,64 Kč (včetně 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) -  33,42 Kč/m3 (bez DPH), 38,43 Kč (včetně 15 % DPH)
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POTRAVINY, ul. Těrlická, pí Eva Lindnerová
ceny potravin na konci roku 2018
chléb  900g

39,-

rohlík  45g

1,90,-

houska

2,50,-

loupák

6,50,-

kobliha s marmeládou

9,80,-

veka krájená

22,50,-

mléko trvanlivé 1L

14,90,-

máslo české  250g

35,-

Rama  500g

39,80,-

tvaroh  250g

22,50,-

cukr 1kg

16,80,-

sůl 1kg

6,50,-

mouka hladká

12,90,-

mouka polohrubá

12,90,-

mouka hrubá

12,90,-

šunka 1 Kg

178,-

tlačenka 1 Kg

129,-

vídeňské párky 1 Kg

135,-

kuře mražené 1 Kg

69,-

ovoce

-

jablka 1Kg

29,-

banány 1Kg

29,-

hroznové víno 1Kg

98,-

citrony 1Kg

49,-

zelenina

-

květák 1Kg

32,-

cibule 1Kg

12,-

česnek 1Kg

98,-

paprika 1Kg

115,-

káva 250 G

59,80,-

pivo 10°Radegast

10,90,-

minerálka Hanácká 1,5 L

12,5
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IV. OBECNÍ AKCE

Obecní ples
V sobotu 13. ledna se konal v Dělnickém domě Obecní ples.
Bohatá tombola, vyzdobený sál, výborná hudba, kterou zajistily dvě
hudební kapely se zpěvačkami – Joker band Ivana Muchy a skupina
Kvatro. Mezi hosty byli přivítáni starostou obce Ing. Janem Lipnerem
hosté z Polska a havířovská primátorka Mgr. Jana Febrová, která je
rodačkou z Horní Suché. V programu vystoupily Pastelky, dívenky
z české ZŠ, které se předvedly také jako mažoretky. V druhé části
programu zaujal svým hudebním uměním bavič, hudebník a cestovatel
Jiří Erlebach. Programem provázeli Mgr. Jiří Jekl a Monika Dudová.

Tombola

Konferenciéři večera Monika Dudová a Mgr. Jiří Jekl,
uprostřed starosta Ing. Jan Lipner
88

     
Pastelky jako „Saxany“                                    …a jako mažoretky

Bavič Jiří Erlebach

Další – fotogalerie na DVD
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MDŽ
V pátek 9. března oslavily ženy v sále Dělnického domu svůj svátek. Bohatý
program dětí obou hornosušských škol doplnili žáci ZUŠ Pavla Kalety,
Suszanie a vystoupení kouzelníka. Ženy určitě přivítaly i kosmetickou
poradnu, odhalující současné trendy v líčení. K tanci a k poslechu hrál DJ
Roman Kriš. O oblibě MDŽ, které hornosušským ženám připravuje Obecní
úřad Horní Suchá, svědčí každoročně zcela zaplněný sál.

Zahajuje místostarosta Josef Žerdík
90

Děti z polské MŠ

Pastelky

Pohled do sálu
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Žáci z české ZŠ

ZŠ s PJV

    
Další –fotogalerie na DVD
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Muzikantský rej - 13. ročník - 6. dubna
Muzikantský rej je tradiční „poplesové“ setkání muzikantů různých skupin
a žánrů, kteří si rádi zahrají pro sebe, své kolegy a pro ty, kteří mají rádi
dobrou hudbu. To letošní se konalo v Dělnickém domě 6.dubna a organizoval
jej jako pokaždé místostarosta a muzikant Josef Žerdík.

Pohled do sálu
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Kazachstán, uprostřed místostarosta Josef Žerdík, organizátor akce a člen kapely

Cross orchestra
Další – fotogalerie na DVD
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Divadelní představení Agentury Harlekýn
V neděli 22. dubna v sále Dělnického domu zhlédli diváci českou premiéru
francouzské komedie „Příbuzné si nevybíráme“.  Díky hereckému obsazení
a situační komice nabídla komedie divákům skvělý divadelní zážitek.
Největší potlesk sklízel hlavně oblíbený Jan Čenský a Svatopluk Skopal.
Vstupné: 250,- a 200,- Kč.
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Herec Jan Čenský

Herec Svatopluk Skopal
Další – fotogalerie na DVD
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Kladení věnců
V letošním roce si připomínáme 73. výročí osvobození obce Rudou armádou.
Pietní akt začal průvodem, který v čele s dechovou hudbou Hasičanka došel
na pietní místo v Parku hrdinů. Po hymnách, které letos zpíval sbor Sucha,
a vystoupení žáků obou hornosušských škol se ujal slova místostarosta pan
Josef Žerdík. Aktu se zúčastnili zástupci obou škol, všech spolků a organizací
v Horní Suché.

Sraz účastníků u sv. Barbory před červenou školou

Členové KHD DF
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V čele průvodu dechová hudba „Hasičanka“

Zástupci Skautu

Zástupci SDH
98

Zástupci ZŠ a MŠ s PJV

Hymnu zpívá smíšený sbor Sucha
99

Proslov – místostarosta Josef Žerdík
Další – fotogalerie na DVD

Hornosušská pouť a zakončení řezbářského plenéru
První květnovou neděli, 6. května, se konala v parku u obecního úřadu,
na ulici Sportovní, na ulici Centrum, v PZKO a na terase Dělnického domu
tradiční hornosušská pouť. Začala průvodem vlajek hornosušských spolků,
který směřoval do kostela sv. Josefa, kde po mši v českém jazyce následovala
mše v jazyce polském. To už se mezi stánky procházeli návštěvníci a v parku
si děti užívaly atrakcí.
K pouti už patří vyvrcholení řezbářského plenéru, který začíná v pátek
a končí v neděli. Tak si mohou návštěvníci pouti prohlédnout i skulptury
vytvořené řezbáři.

Budoucí členové Chórku
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Hasičanka

Průvod vlajek před kostelem

Organizátor řezbářů
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Ukončení plenéru. Uprostřed se loučí s řezbáři místostarosta Josef Žerdík
Další – fotogalerie na DVD
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Vítání léta
Vítání léta, které se koná co druhý rok a střídá se s Fedrováním s folklorem,
bylo odstartováno 23. června mezinárodním fotbalovým utkáním v rámci
projektu „Fotbal bez hranic“ mužstvy Horní Suché, Lubomie, Oščadnice
a Nižné. Po celý den se pak na pódiu amfiteátru TJ Depos střídaly pozvané
kapely. Mezi jinými vystoupila např. největší pop-rocková kapela CROSS
ORCHESTRA se zpěvačkou z Horní Suché Mgr. Dášou Glatzovou a kapela
B. S. P.- O.Balage, Kamil Střihavka a M. Pavlíček. Na prostranství vedle
fotbalového hřiště bylo umístěno „dětské městečko“. Hlad a žízeň mohli
návštěvníci uhasit ve stáncích s občerstvením, které zajistilo PZKO a RSZŠ.

       

Hasičanka
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Konec mezinárodních zápasů

Cross orchestra

Kamil Střihavka
Další – fotogalerie na DVD
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Divadelní představení
Druhým divadelním představením v tomto roce, které v Dělnickém domě
zhlédli diváci 11. září, byla komedie Zamilovaný sukničkář Divadelní
společnosti Háta. Představení bylo opět vyprodáno.
Cena vstupenek: 250,- a 200,- Kč

Z oblíbených herců vystoupili např. Tomsa, Vaculík, Bočanová (uprostřed).
Další –fotogalerie na DVD
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Joyce Hurley
Dalším zcela nečekaným velkým hudebním zážitkem bylo vystoupení
americké zpěvačky Joyce Hurley a skupiny Joe After Trio dne 20. září
v přísálí Dělnického domu. Organizátorem akce byl místostarosta Josef
Žerdík.chto ochotných spoluobčanů.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli  2. prosince se rozsvítil před červenou školou vánoční
strom. Vánoční písně a koledy zazpívaly sbory obou hornosušských škol,
smíšený sbor Sucha, Ženský pěvecký sbor Šárka, Chórek, žáci ZUŠ Pavla
Kalety a děti ze spolku Velká náruč. Ve svém stánku nabízeli občerstvení
včelaři, rodiče ze SRZŠ, hasiči i PZKO. Diváků je rok od roku více.

SRZŠ
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Hasiči

Děti z MŠ

Velká náruč
107

Sbor Šárka

108

Chórek

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den otevřených dveří ZŠ

Zápis do první třídy
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Radovánky
Každoroční radovánky jsou přehlídkou tanečních a sportovních
vystoupení všech tříd ZŠ, MŠ a Budulínku.

Rozloučení s deváťáky
Na rozloučení s žáky 9. tříd, které se konalo v obřadní síni OÚ ve čtvrtek
28. června, se připravili nejen „deváťáci“, kteří chtěli poděkovat svým
učitelům i rodičům, ale program měli jako vždy i mladší žáci, aby se
tímto se spolužáky rozloučili. V úvodu vystoupili s pásmem básniček
a písniček, které s nimi nacvičila Mgr. Marcela Sznapková. Po projevu
ředitelky Mgr. Chalupové a zástupkyně Mgr. Havláskové se s žáky
rozloučil za obecní úřad místostarosta pan Josef Žerdík.

Ředitelka Mgr. I.Chalupová a zástupkyně Mgr.D.Havlásková
111

Místostarosta J. Žerdík a tř. uč. M. Sznapková předávají pamětní dárky

Další – fotogalerie na DVD
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První školní den
V pondělí 3. září usedli do školních lavic noví prvňáčci. Přivítat je přišla
paní ředitelka Mgr. I. Chalupová spolu s místostarostou panem Josefem Žerdíkem a předsedou SRZŠ panem M. Hradskim. Každý prvňáček dostal velký
kornout s cukrovím.

Zleva: Mgr. Adamusová, ředitelka Mgr. Chalupová,
místostarosta Josef Žerdík, předseda SRZŠ p. Hradski
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Hned vznikají nová přátelství

Pohled do přípravné třídy
Další – fotogalerie na DVD
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Cyklistické závody
Ve čtvrtek 29. června v zaplněné obřadní síni proběhlo slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Po krátkém programu promluvil starosta obce
Ing. Jan Lipner, po něm pak ředitelka školy Mgr. Ilona Chalupová.  Při předávání vysvědčení obdrželi absolventi z rukou starosty upomínkové předměty.

Další- fotogalerie na DVD
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100 let od vzniku české republiky
Na paměť stého výročí vzniku republiky zasadili žáci devátého ročníku
před českou školu náš národní strom – lípu, před kterou byla umístěna pamětní deska. Tím by také chtěla škola založit tradici a každý rok 28. října
před lípou fotit žáky devátých tříd.

Lampionový průvod
V pátek 2. listopadu se uskutečnil tradiční lampionový průvod, který
se od seřadiště u drogerie vydal po ulici Sportovní kolem obecního úřadu
a kostela na hřiště u ZŠ.
Cestička od brány ke školnímu hřišti byla lemovaná vyřezávanými
dýněmi. V areálu školního hřiště čekaly na děti stánky s občerstvením a jeden stánek s hračkami.
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Další – fotogalerie na DVD
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Mateřská škola
V lednu se děti účastnily karnevalu s klaunem Hopsalínem a kouzelníkem panem Alešem Krejčím. Únor byl ve znamení „školkové“ olympiády.
Jaro přivítaly vynášením Moreny, úklidem a otevřením zahrádky. Začalo se
s úpravami na přírodní zahradě na téma Devatero řemesel. Tradičně proběhlo i pomlázkové dopoledne. Předškoláci chodili do kroužku ve škole a začal
jim kurz plavání. Všechny děti se těšily na „pyžamkový“ den a oslavu Dne
země. Pohádkami je potěšil Spolek Tulipán. Taky vyráběly dárky v  keramické
dílně. Jak jsou všichni šikovní, předvedli, když ve školce natáčela Česká televize Ostrava pořad Šikulové, který se vysílal na „déčku“ 13. 5. 2018.

Přírodní zahrada v MŠ
Ve čtvrtek 6. září byla oficiálně otevřena přírodní zahrada u MŠ. Zahrada
by měla v dětech evokovat nejen vztah k přírodě, ale i manuální zručnost, kterou zúročí v  budoucím povolání a v životě vůbec. Stavba byla sice dotována
z prostředků Evropské unie, ale největší část nákladů hradila obec.
V rámci projektu „Přírodní zahrada u MŠ v Horní Suché“ byly provedeny
terénní úpravy a plocha zahrady byla doplněna o přírodní prvky. Dále byl
pořízen speciálně navržený nábytek pro devět  stanovišť (řemesel). Zahrada
vytváří lepší podmínky pro environmentální výchovu dětí.
Spojovacím  prvkem zahrady je nábytek, který je speciálně navržen pro
MŠ. Předností je jeho modulárnost, jednoduchost sestavení, oprav a také jednotný design.
Zahrada se dělí na devět řemesel. V první části zahrady se nacházejí např.
tato řemesla: kuchař, sadař a zahradník. Děti si mohou samy vyzkoušet jak
péči o ovocné stromy, kvetoucí trávník, tak i pěstování bylinek ve vyvýšených
záhonech. Další je dětská „restaurace“, která je u dětí velmi oblíbená.
V prostřední části převažují herní prvky, které mají pozitivní vliv na rozvoj motoriky dětí (lezecká stěna, proutěné prolézačky, kopec na sáňkování,
průlez a skluzavka). V nejpůsobivější části zahrady bylo jedno nepoužívané
pískoviště přeměněno na jeviště pro příležitostné vystupování dětí. Naproti
jevišti vzniklo ve svahu jednoduché hlediště doplněné dřevěnými sedacími hranoly. V této klidné části se také nacházejí krmítka pro ptáčky, ježkovník a informační tabule o světě ptáků.
Zhotovitelem projektu je firma DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., Celkové náklady projektu vyšly obec na 1 606 040 Kč s DPH s dotačním příspěvkem od SFŽP ve výši 500 000 Kč.
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Další – fotogalerie na DVD
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ZŠ a MŠ s PJV
Novoroční koncert -  11. ledna
Polská škola zahájila nový rok vánočním koncertem v kostele sv. Josefa.
Ve zcela zaplněném kostele předvedly své pěvecké umění dva sbory – děti MŠ
a žáci ZŠ. Zpívali koledy a vánoční písně nejen polsky, ale i v jiných evropských
jazycích. S hudebními nástroji vystoupili i žáci ZUŠ Pavla Kalety. Na programu se podílely paní učitelky Danuta Mikulová, Mgr. Ewa Folwarczna, Mgr. Katarzyna Bezecna, Mgr. Wanda Folwarczna a Mgr. Agata Kula. Mluvené slovo
připravila Mgr. Grażyna Siwek, hlavní dirigentkou byla Mgr. Irena Grega.

Nejstarší zpěváci s nejmenšími
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Zleva Danuta Mikulová, Mgr. Ewa Folwarczna, Mgr. Katarzyna Bezecna,
Mgr. Wanda Folwarczna a Mgr. Agata Kula
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Mluvené slovo připravila Mgr. Grażyna Siwek

Celý program vypracovala dirigentka Mgr. Irena Grega
Další – fotogalerie na DVD

Zápis do 1. třídy 11. dubna
Zápis do 1. třídy se konal 11. dubna ve vyzdobené třídě. Aby se novým
žáčkům ve škole líbilo, byly vyzdobeny i chodby školy.
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Paní učitelka Mgr. R. Rzymanová
Další – fotogalerie na DVD

Zápis do MŠ
Dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola
z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej,
735 35 Horní Suchá, Těrlická 407
ogłasza wg § 34 zákona č. 561/2004 Sb.
we wtorek 15. 5. 2018 w godz. 8,00 – 16,00 w przedszkolu
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Dětské radovánky  9. června
Dětské radovánky se konaly v areálu hasičské zbrojnice. Jako pokaždé
byli do programu zapojeni všichni žáci od 1. třídy MŠ až po nejstarší z deváté třídy. Ti se také ujali konferování.

Ředitel školy Mgr. B. Prymus zahajuje
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Kytici s poděkováním za vedení školy předávají
odcházejícímu řediteli zástupci MŠ
Další – fotogalerie na DVD

První den školního roku 2018/2019
Tento školní rok zahajuje nová ředitelka Mgr. Monika Dorota Plášková,
která nastoupila 1. 9. 2018.
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Pasování na prvňáčky

Kytici předává nové ředitelce předseda MS

Další – fotogalerie na DVD
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Slavnostní otevření cvičné kuchyně v ZŠ s PJV
V úterý 2. října byla za přítomnosti zástupců vedení obce, architekta
a zástupkyně Kobiet slavnostně předána cvičná kuchyň, kde bude probíhat výuka žáků polské i české školy.

Ředitelka Mgr. Plášková a sekretářka školy

Zleva zastupitel Ing. Adamiec, starosta obce Ing. Lipner, Ing. Siwek a Ing. Chlebik

Dárky za Kobiety předala paní E. Kaňová

Pohled na novou kuchyň
Další – fotogalerie na DVD
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BUDULÍNEK
V pátek 5. října oslavil Budulínek své šesté narozeniny. O zábavu se postarali klauni, nenudili se děti ani rodiče.
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Další – fotogalerie na DVD
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KNIHOVNA
V pondělí 9. dubna proběhlo v knihovně Pasování na čtenáře prvňáčků
z české ZŠ. Tentokrát to bylo se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která si
pro děti připravila poutavou besedu spojenou se čtením ukázek ze svých knih.
Po pasování na čtenáře dostaly děti pasovací listinu a od knihovnice knihu, do které spisovatelka dopsala věnování.

V pondělí 14. května byli pasováni na čtenáře prvňáčci ze ZŠ s PJV. Pasování se konalo v Českém Těšíně v Divadle “Bajka“. Nejprve celá škola zhlédla
představení “Pinokio“ autora Carla Collodi, z kterého vyplývalo, jak důležité je umět číst, poté proběhlo pasování. Je už tradicí, že prvňáčci dostali
od knihovny v Horní Suché na památku knížku s věnováním spisovatelky.
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SKAUT

Už po několikáté se postarali
skauti v době předvánoční o doručení „betlémského světla“ jako
symbolu Vánoc. Betlémské světlo
je letecky dopraveno z Betléma
do Vídně, odkud ho pak skauti
přivezli do Horní Suché.
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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), Český kynologický svaz
ZKO Horní Suchá-02, Tulipán, sportovní oddíly.

Klub hornických důchodců Dolu František
Havířský bál  
Havířský bál zahajuje každoročně akce KHD DF. Ten letošní se konal v pátek 9. února v sále Dělnického domu. Změnou letos byla hudba. K tanci a poslechu hrála dechová hudba z Lubomie, která hned od počátku zvedla většinu
hostů ze židlí. Přispěly k tomu také dvě členky orchestru, které nejen zpívaly,
ale postaraly se i o zábavu.

Předseda Roman Konopka zahajuje
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Příspěvek místostarosty pana Josefa Žerdíka

Členové  KKH  při obci Stonava manželé Hladští
a místostarosta J. Žerdík vpravo

Další – fotogalerie na DVD
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KHD DF letos oslavil 55 let od svého založení - vzpomínka
Dne 24. dubna 1963 se konala v sále Domu kultury Dolu František
v Horní Suché ustanovující schůze, která rozhodla o založení Klubu hornických důchodců Dolu František. Impulzem byla myšlenka, že odchod
do důchodu neznamená zpřetrhání kamarádských vztahů, které vznikly
za tak specifických podmínek, jaké mohlo připravit pouze hornické povolání. Tady mělo slovo „kamarád“ opravdu základní význam.
Zpočátku bylo záměrem  klubu vytvořit prostor pro setkávání bývalých
pracovníků šachty. Od roku 1970 se tyto schůzky měnily na tradiční každoroční akce, které se konají dodnes.  V únoru to byl havířský bál, v květnu
Svátek matek, v červnu smažení vaječiny, v červenci letní slavnost, v září
Den horníků spojený s oslavou jubilantů, kteří slavili kulaté a půlkulaté
narozeniny, v říjnu vinobraní a loučení s létem a na začátku prosince oslavy sv. Barbory, patronky horníků. Je nutné zmínit i šest ročníků řezbářského plenéru s názvem „Vtiskni stromu duši“, které se v posledních letech
konaly ve spolupráci s obecním úřadem v areálu klubu. Od loňského roku
přebral organizaci plenéru obecní úřad a akce se koná v areálu hasičské
zbrojnice. Kromě těchto velkých společenských akcí, kam samozřejmě byla
prostřednictvím obecního Informátoru pozvána i široká veřejnost, se členové klubu začali scházet každou poslední středu v měsíci na přátelském
posezení u kávy.
Zástupci klubu se samozřejmě účastnili a účastní obecních akcí, rovněž
navštěvují akce pořádané jinými kluby seniorů, např. Zahradní slavnost
Kroužku krojovaných horníků DF Horní Suchá, akce Spolku krojovaných
horníků při obci Stonava, Senior den organizovaný Červeným křížem
v Rychvaldu, akce Klubu seniorů Kopalnia Jas – Mos v Polsku a dalších.
K těm největším patří Setkání hornických a hutnických měst a obcí pořádané v městech spjatých s hornickou tradicí.
A nezůstalo jen u takových akcí. Výbor KHD organizuje jednodenní zájezdy na zajímavá místa u nás, na Slovensku nebo v Polsku, ale i vícedenní
pobyty v Luhačovicích, v Karlově Studánce, v lázních na Slovensku a v Polsku. Stručně řečeno, hornosušští horničtí důchodci jsou stále aktivní.
Během těchto 55 let se v čele klubu vystřídalo několik významných osobností. Prvním předsedou klubu byl zvolen pan Emil Matusik, po něm pak
pánové Jan Urban, Alfréd Rychlik, František Kratochvíl, Alfréd Szlachta.
Nejdéle předsednickou funkci vykonával pan Jan Bardoň. Po něm v březnu roku 2006 převzal předsednickou funkci pan Roman Konopka, který
úspěšně vede klub do dnešního dne.
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Je nutné zmínit činnost celého výboru a dalších dobrovolníků, kteří
stojí za přípravou všech akcí, neboť každé takové setkání vyžaduje přesnou organizaci a následně realizaci, což při běžném počtu návštěvníků,
kterých bývá až 150, není jednoduché. Celkový počet členů je však více než
dvojnásobný. O informovanost o akcích a činnosti klubu se stará zase tým
úsekových důvěrníků, který roznáší pozvánky, navštěvuje nemocné nebo
přichází s gratulací a dárkem za těmi, kteří se nemohou zúčastnit setkání.
Takže není divu, že se v „Domečku“ KHD DF všichni rádi setkávají, těší
se na své přátele a cítí se tam opravdu jako „doma“.

Další letošní akce
Klub hornických důchodců Dolu František má za sebou akce, které jsou
více méně už dlouhá léta tradicí.
V pátek 16. března se v Domečku konala výroční členská schůze.
V květnu se zástupci klubu zúčastnili významných obecních akcí – kladení věnců k památníku padlých a umučených v Parku hrdinů a pochodu
vlajek, který je součástí tradiční pouti v Horní Suché. Ve stejnou dobu byli
návštěvníky řezbářského plenéru, jenž se šest let konal v areálu Domečku
KHD DF, a se zájmem sledovali práci řezbářů na nových skulpturách.

Kladení věnců

Průvod vlajek
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Ukončení řezbářského plenéru

Další – fotogalerie na DVD
V květnu se rovněž slavil Svátek matek, kdy kromě karafiátu z rukou
předsedy klubu pana Romana Konopky dostaly všechny zúčastněné maminky, babičky, tetičky kytičku písní a tanečků od dětí z obou mateřských škol.
V pátek 1. června se konala další z oblíbených akcí, a to smažení vaječiny. A aby nezůstalo jen u jediné gastronomické akce, za pár dnů vyjeli
zájemci na zájezd do pivovaru v Litovli a do Loštic na tvarůžky.

Smažení vaječiny
Další – fotogalerie na DVD

Dne 16. června se zúčastnili členové  KHD DF, jmenovitě pánové R. Konopka, J. Pavlas, E. Rychlik, M. Hýsek a J. Staš, slavnostního setkání k 30.
výročí založení Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Setkání se konalo
v areálu Landek Parku a program byl velmi bohatý. Začínal slavnostním
průvodem, který se zastavil u sochy sv. Prokopa a u kapličky sv. Barbory.
Zapálením svíce a položením kytic byli tito horničtí patroni uctěni. Průvod se
pak odebral do sálu Kompresorovny, kde program pokračoval vystoupením
předsedy KPHMO a vystoupením  hostů, hrála dechová hudba, zpívaly „Ha137

vířovské babky“. Hlavním bodem bylo ocenění skupin. Mezi oceněnými byl
i KHD DF, za který převzal předseda klubu pan Roman Konopka pamětní
medaili za dlouholetou spolupráci a podporu činnosti Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a rozvoj a udržování hornických tradic v ČR.
Červencová Letní slavnost se konala v pátek třináctého. A všechno vyšlo
na výbornou. Koláče, zákusky, kuřecí steaky i klobásy jen mizely, hudba
hrála, nejisté počasí se umoudřilo a dokonce svítilo sluníčko.

Pan Petr Pospěch s manželkou

Pan Rudolf Petříček a paní Adelhaid Vahalíková
Další – fotogalerie na DVD

Kromě těchto akcí přijali zástupci klubu pozvání na oslavy založení Klubu Seniora Jas – Mos v Jastrzębie – Zdrój a na Zahradní slavnost Kroužku
krojovaných horníků, která se konala v areálu hasičské zbrojnice dne 14.
července.
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Den horníků a jubilanti

Po krátkých srpnových prázdninách, kdy se členové klubu sešli v Domečku „jen“ u kafíčka, se v září konaly hned dvě velké akce. V pátek 7.
září oslavili v Dělnickém domě Den horníků a zároveň popřáli sedmdesáti
jubilantům, kteří společně oslavili své kulatiny a půlkulatiny. Celkem se
zúčastnilo 151 členů, mezi hosty byl přivítán starosta obce Ing. Jan Lipner,
místostarosta pan Josef Žerdík, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD Ing. Vilém Uher a pozvání přijal i bývalý předseda výboru pan
Karel Bajtek.
V úvodu zazněla hornická hymna v podání Ženského pěveckého sboru Šárka, slavnostní atmosféru podtrhly samozřejmě hornické uniformy.
Protože zároveň s oslavou hornických tradic se blahopřeje i jubilantům
k jejich výročí, dostal každý oslavenec z rukou předsedy kytičku a obálku.
Nakonec došlo i na tanec. Všichni se dobře bavili.

Zpívá Ženský pěvecký sbor Šárka

Kytička pro paní Marylku Grabowskou
Další – fotogalerie na DVD
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Loučení s létem proběhlo v Domečku v pátek 21. září. Díky letošnímu
dlouhotrvajícímu krásnému počasí se sedělo i venku v altánu. Bylo napečeno, venku voněly grilované klobásy.
Téměř přesně za měsíc, 19. října, se sešli členové klubu na tradičním
vinobraní. Sál domečku byl vyzdoben hrozny vína, pilo se víno z jižní Moravy, k tomu chutnalo slané pečivo a voněly kuřecí rolády, zpívaly se moravské písně.

Vinobraní
Další – fotogalerie na DVD

Předposledním setkáním členů KHD DF a jejich hostů byla oslava svátku sv. Barbory, patronky horníků, v Dělnickém domě dne 7. prosince
2018. Jako hosté byli přivítáni: starosta obce Ing. Jan Lipner, místostarosta obce pan Josef Žerdík, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD
Ing. Vilém Uher, jednatel Klubu přátel hornického muzea v Ostravě pan
Karel Budín s manželkou, místopředseda Klubu přátel hornického muzea
v Ostravě pan Jiří Kunčický s manželkou, předseda Kroužku krojovaných
horníků Barbora pan Jan Kavka s členy kroužku, členové Spolku krojovaných horníků při obci Stonava, členové Kroužku krojovaných horníků Dolu František v Horní Suché, členové Kroužku krojovaných horníků
Dolu Dukla, dále byla přivítána paní Lucie Zsibritová, starostka Sboru
dobrovolných hasičů Horní Suchá, s manželem a pan Tomáš Stefan, starosta Okresního sdružení hasičů Karviná, s manželkou. Vedení klubu si
velmi váží zástupců organizací a spolků, kteří přijali pozvání na oslavu.
Všichni účastníci, a bylo jich přes 120, přispěli k dobré náladě a přátelské
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atmosféře. Program obohatil hornosušský Chórek, k tanci a dobré náladě
hrál a zpíval pan Alois Ryba. Všichni se dobře bavili.

Společné foto „krojovaných“

Hornosušský Chórek uvedl Ing. Marian Waiser
A poslední akcí byla vánoční besídka pro členy výboru, úsekové důvěrníky a všechny, kteří pomáhají s organizací a realizací akcí klubu.
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Vánoční besídka
Další – fotogalerie na DVD

K výčtu akcí samozřejmě ještě patří „poslední středy“, kdy se členové
setkávají, aby si spolu jen tak popovídali, schůzky výboru, schůzky důvěrníků a rovněž brigády věnované úklidu Domečku.   Na jedné z posledních
schůzek jsme se dověděli o úspěchu vnuka předsedy pana Romana Konopky, který se letos zúčastnil olympijských her mládeže v Argentině. Daniel
Mikušťák žije v Karviné, ale bydliště má v Horní Suché. Kromě toho, že se
v letošním školním roce připravuje k maturitě a k přijímacím zkouškám
na vysokou. Rovněž dosahuje výborných výsledků v boxu. Letos už z osmnácti zápasů vyhrál   sedmnáct, z mistrovství Evropy v Itálii si přivezl
bronz a na olympiádě mládeže v Argentině mu o bod uniklo třetí místo.
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Polský kulturně – osvětový svaz (PZKO)
Kolejne wielkie przedsięwzięcie mamy za sobą. Podziwiać należy ofiarność ludzi, którzy po tylu imprezach i 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), kilkuosobowej ekipy, której prace
koordynował Marian Pilch i „Chórku”, który był wykonawcą programu.
A zjazd merytoryczne również się udał. Był inny, niepokorny, pełen
sprzeczności i wymiany zdań. Ale dobry, bo tylko poprzez dyskusję można
dochodzić do objaśnienia stanowisk i rozwiązywania problemów. Pokazał, że
jesteśmy trochę podzieleni, ale zaangażowani. Kwestie omawiane nie są nam
obojętne, potrafimy się spierać, ale umiemy się podporządkować woli większości. Ta większość wybrała Helenę Legowicz na stanowisko prezesa ZG oraz
nie dopuściła do wystąpienia PZKO z Kongresu Polaków. Mamy odmłodzony
Zarząd Główny - to dobra wróżba na przyszłość. Nie ma w nim prezesa Jana
Ryłki, który związek prowadził przez dwie kadencje. Rozpoczął tę funkcję
przed ośmiu laty w Suchej Górnej i tu też ukończył. Cechował go krytycyzm
w stosunku do Kongresu Polaków, ale potrafił bardzo dobrze pokierować finansami Związku i jego rozpoznawalnością w Czechach i w Polsce. Dwa razy
z mównicy zabrzmiało, że wyprowadził PZKO z zapaści finansowej. Sprawozdanie działalności, które przedstawił na kilkunastu stronicach wydruku daje
pozytywny obraz pracy ZG i działających w jego ramach sekcji. Są to Sekcja
Kobiet, Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny, Sekcja Śpiewaczo- Muzyczna, Ludoznawcza i Historii Regionu. Pod ZG działa też zespół Rytmika.
Ogrom działalności, nie zawsze zauważonej i docenianej.
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 standartem. Zorganizowanie XXIII Zjazdu PZKO po raz kolejny
pokazało nasze możliwości organizacyjne. Na zjeździe reprezentowało nas
pięciu delegatów: Eugenia Kaňa, Bogumiła Przeczek, Edward Rychlik, Václav
Zyder i Jan Gałuszka.
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W naszym Kole
Pomimo tego, że o powieści Danuty Chlup p.t. „Blizna”, która w konkursie
„ Literacki debiut roku” polskiego wydawnictwa Novae Res zdobyła najwyższe laury mogliśmy się dowiedzieć pod koniec minionego roku, nic nie mogło
zastąpić bezpośredniego spotkania z autorką. W bardzo serdecznej atmosferze przy komplecie uczestników odbyło się ono w świetlicy Koła pod koniec
lutego. Formą dialogu odkrywającego tajniki pracy pisarza poprowadziła je
Grażyna Siwek. Zainteresowanie kupnem nagrodzonej książki było kolejnym
dowodem na to, z jaką sympatią nasze społeczeństwo przyjęło wiadomość
o tym niewątpliwym sukcesie.
Zbliżający się marzec jest corocznie dla męskiej części zarządu Koła oraz
kabaretu „Suszynas” sygnałem, że trzeba od strony artystycznej i kulinarnej
przygotować spotkanie dla pań. A świetlica w tym dniu zawsze bywa pełna, ponieważ panowie potrafią stanąć na wysokości zadania. W tym roku
postawiono na zmianę, bo występujący zawsze kabaret „Suszynas” gotował,
a do programu zaprosił młodzieżowy zespół teatralny z Nydku, który wystawił skecz p.t. „ Einstein” oraz „ Randkę w jasno” z udziałem publiczności.
Kolejnym punktem programu była jednoaktówka    A. Wawrosza „Jónek  
po wypłacie”, w której skomplikowane relacje damsko męskie  przedstawili
członkowie chóru „Sucha” Maria Słonka i Władysław Dźwigoń. Spotkanie,
które prowadził Jakub Toman, a gotowali Marian Bura i Marian Pilch było
pod każdym względem udane.
W marcu nasze Koło włączyło się w realizację ponadgranicznego projektu p.t. „Żywa kultura i tradycja II- edukacyjne spotkania z folklorem”, gdzie
partnerem wiodącym ze strony polskiej jest ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J.
Marcinkowej, natomiast z naszej strony w uczestnictwo włączyli się „Suszanie”, „Chórek” oraz dziecięce” Antidotum”. Projekt umożliwia kultywowanie
tradycji kompleksowo, pamiętając o zgrupowaniach, strojach i końcowej prezentacji dorobku, czyli występach. Podpisanie umowy nie byłoby możliwe bez
gwarancji, której udzielił nam urząd gminny. A okazji do prezentacji dorobku
nie brakuje, bowiem w tym roku przypada 65. rocznica powołania zespołu
tanecznego o raz 15- lecie „Chórku”. Przygotowania do uroczystości jubileuszowych trwają już od dłuższego czasu. W ich trakcie „Chórkowi” udało się
w kwietniu nagrać w Ostrawie trzecią już płytę, której prezentacja przebiegnie na Koncercie Galowym 15- lecia zespołu w dniu 2 czerwca w Domu Robotniczym. Program koncertu, którego wykonawcami będzie „Chórek”- jubilat, „Šmykňa”, ZPiT „Suszanie”, ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej,  
„Antidotum” oraz ostrawski zespół „Friš” nie wymaga rekomendacji.
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Mgr. G. Siwkowa

Chórek

Šmykňa
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Ing. Waiser a kapelník Šmykni

Další – fotogalerie na DVD

Przygotowania do 65- lecia na dwu wiosennych zgrupowaniach w Gutach rozpoczęli „Suszanie”. Do ich święta zostało jeszcze kilka miesięcy,
jednak koncert na taką skalę wymaga wyjątkowej pracy. Gośćmi koncertu
jubileuszowego, który odbędzie się w dniu 24 listopada w hawierzowskim
Domu Kultury będzie ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej oraz
zespół dziecięcy „Antidotum”.
Wielkie przedsięwzięcie ma za sobą Klub Kobiet, który 28 kwietnia był
gospodarzem Wiosennego Spotkania działaczek z całego Zaolzia. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 150 pań zbiegło się z jubileuszem 50-le146

cia Sekcji Kobiet- organu kierowniczego Klubów Kobiet przy ZG PZKO.
O 20 lat więcej liczy nasz górnosuski Klub Kobiet, który powstał zaraz
po zawiązaniu działalności miejscowego Koła PZKO. Za siedemdziesiąt
lat pracy społecznej podziękowali naszym paniom prezes Jan Zyder oraz
wiceprezes Marek Kriš, składając na ręce długoletniej   przewodniczącej
Eugenii Kaňa kosz kwiatów wraz z podarunkiem.

Zleva: místokonzulka z Ostravy, předseda PZKO Mgr. Jan Zyder , vpravo starosta obce Ing. Jan Lipner, předsedkyně hornosušských  Kobiet
paní Eugenie Kaňová

Pohled do sálu Dělnického domu
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Vystoupení ZŠ s PJV

Suszanie

Suszanie” świętowali 65-lecie działalności
Świętowali przy wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury Petra Bezruča
w Hawierzowie, na której miejsc zabrakło już miesiąc i pół przed koncertem.
To był najlepszy dowód na to, z jakim zainteresowaniem spotkał się jubileusz
najdłużej nieprzerwanie działającego zespołu tanecznego PZKO. Swą obecnością zaszczycili go konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, wiceprezes
ZG PZKO Piotr Chroboczek, wicewójt Josef Žerdík, przedstawiciele miejscowej
szkoły, zespołów Koła, okolicznych zespołów tanecznych...
Kilkumiesięczne przygotowania programu i doprowadzenie do perfekcji
niezliczonej ilości strojów wieńczyły swój sukces w dwugodzinnym widowisku - kalejdoskopie, w którym udział oprócz „Suszan” wzięło „Antidotum”,
ZPiT Ziemi Cieszyńskiej oraz soliści Beata Šelowa i Tomasz Suchanek.
W czternastu tańcach lub wiązankach tanecznych rodowodem z całego
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świata „Suszanie” zaprezentowali nie tylko umiejętności taneczne, lecz również dziesiątki strojów. Rozpoczynając podróżą po świecie, gdzie pokazem
z najodleglejszej Polinezji był taniec Hula, zespół przemierzył Rosję, Amerykę
Południową, Włochy, Niemcy, Rumunię, Japonię, Meksyk, Indie, Hiszpanię,
Szkocję, Indonezję, by poprzez Słowację wrócić na Zaolzie, zaprezentować
folklor rodzimy, a na koniec narodowe tańce polskie – kujawiak z oberkiem oraz regionalne tańce polskie w wiązankach rozbarskiej i zachodniokrakowskiej. To był ukłon w stronę 100-lecia niepodległości Polski, gest, w którym
taniec zastąpił słowo.
Scenariusz nie przewidywał słowa mówionego. Zapowiedzi kolejnych
punktów programu odbywały się za pośrednictwem krótkich przerywników
tanecznych oraz wizji multimedialnej, gdzie umieszczony w tle sceny telebim
przekazywał informację o tańcu, jego pochodzeniu i autorze choreografii.
Zmieniające się obrazy krajów prezentowanych tanecznie na scenie umiejscawiały taniec w realiach danego państwa. Była to więc podróż nie tylko
taneczna, lecz także geograficzna.
Również goście programu - dziecięcy zespół „Antidotum” i ZPiT Ziemi Cieszyńskiej będący partnerami projektu transgranicznego p.t. „Żywa kultura
i tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem” pokazali się z tej najlepszej
strony. „Antidotum” wybrało się z „Suszanami” w wojaż taneczny do Stanów
Zjednoczonych, Afryki i Egiptu, by potem w części zaolziańskiej w ujmujący
sposób przedstawić zabawy dzieci ze Śląska oraz taniec „Klepany”, zespół
Ziemi Cieszyńskiej zaprezentował wiązankę taneczną z Beskidu Śląskiego.
W przyśpiewkach zachodniokrakowskich świetnie wybrzmiały głosy Beaty
Šelowej i Tomasza Suchanka.
Owacjami na stojąco nagrodziła publiczność kilkumiesięczny wysiłek tancerzy, ale przede wszystkim kierowniczki zespołu Barbary Mračna, jej pomocników w osobach Jana Mračny, Janiny Rzyman i Doroty Śmiłowskiej,
pięcioosobowej kapeli pod kierownictwem Richarda Mračny i wielu, wielu
innych. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Niezliczoną ilość godzin poświęciła 7-osobowa grupa pań przygotowująca stroje i kostiumy, nie do zmierzenia jest wysiłek kilku osób współpracujących nad wydaniem 60-stronicowej
publikacji, której opublikowane zdjęcia zostały wybrane po przewertowaniu
32 tysięcy wizualnych pamiątek zespołu.
Jak na jubileusz przystało, był on okazją do podsumowań i odznaczeń. Kilkanaście byłych i aktualnych członków zespołu zostało uhonorowanych brązowymi
i srebrnymi odznakami PZKO, Złotą Odznakę odebrała długoletnia była tancerka Grażyna Wróbel, natomiast Barbara Mračna otrzymała najwyższe odznaczenie związkowe - Złotą Odznakę II stopnia z wpisem do Złotej Księgi ZG PZKO.
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Zasłużony relaks w postaci spotkania towarzyskiego w połączeniu z zabawą taneczną dopełnił się po koncercie jubileuszowym w lokalach Domu
Robotniczego i Domu PZKO. Do białego rana.
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Kroužek krojovaných horníků (KKH)
I když KKH nepořádá svůj ples, účastní se zástupci kroužku havířských
plesů partnerských spolků v regionu. Letos to byl například ples KKH
Čs. armády ve volnočasovém středisku  Juventus v Karviné .

Společnou oslavu MDŽ připravovali členové kroužku svým členkám na 8. března.
Ale zasáhla chřipka, a proto se členové sešli jen v úzkém kroužku.
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V květnu se členové zúčastnili pietní akce „kladení věnců“ v Parku hrdinů
a samozřejmě pochodu vlajek, který je spjat už více let s hornosušskou poutí.

Zleva manželé Brandýsovi a předseda KKH pan Grim

Uprostřed předseda kroužku pan Grim, zprava pan Vašut

Pochod vlajek - v čele pan Grim, za ním pan Vašut
Další – fotogalerie na DVD
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Kroužek krojovaných horníků Zdař Bůh přijal pozvání SKH při obci
Stonava na zahradní slavnost konanou 2. června.

V září přijal KKH již po šesté pozvání na soutěž mažoretek Michelle
v mažoretkovém sportu konané v Karviné.
V sobotu 14. července se konala v areálu hasičské zbrojnice Zahradní
slavnost pořádaná KKH DF. Počasí bylo velmi příjemné, návštěvníky lákala vůně grilovaného masa, jako host byla přivítána primátorka Havířova,
Mgr. Jana Febrová, za obec pan Evžen Faja a nechyběli ani členové KHD DF.

Na krajích manželé Brandýsovi
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Členové KHD DF

Zleva paní Brandýsová, Mgr. Jana Febrová, pan Brandýs
a pan Grim-předseda KKH
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Dne 07. 08. 2018 navštívili členové tradiční regionální přebor v ručním
kosení luk, který se konal v Bukovci, nejvýchodnější obci České republiky.
Den obce Bukovec je spjat s Plackovým festivalem,  jehož se rovněž členové KKH rádi účastní. Ten letošní probíhal dne 25. 08. 2018  
Kroužek se zúčastnil  11. setkání banických měst a obcí Slovenska probíhajícím ve dnech 21.09.-23. 09. 2018 v Pezinku.
Kroužek krojovaných horníků Zdař Bůh se účastnil 11.11.2018 Valné
hromady Sdružení hornických a hutnických cechů České republiky.

Společná fotografie zúčastněných zástupců 21 spolků

14. 11. 2018 se účastnili členové Kroužku krojovaných horníků Zdař
Bůh velkého bowlingového klání. Po pěti letech se v Horní Suché založená
sportovní tradice Bowlingového turnaje vrátila zpět na domácí „hřiště“.
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Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
V sobotu 25. srpna se v areálu Domečku konala soutěž v ruských kuželkách. Lákavé ceny byly připraveny, koláčky napečeny, sluníčko svítilo,
vše šlo podle plánu.

Rozcvičování před soutěží

Ceny pro výherce

Domácí – členové SPCCH, vpravo paní Anna Jindrová – předsedkyně SPCCH
Další – fotogalerie na DVD
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Základní organizace českého svazu včelařů Horní Suchá
V pátek 21. 9. navštívili žáci přípravné třídy ZŠ výstavu včelařů v domě
PZKO. Ochutnali med a dozvěděli se spoustu zajímavostí o životě včeliček.
Součástí výstavy byla i výtvarná soutěž, v níž se „přípravce“ podařilo obsadit první místo. Odměnou za výhru byl vynikající dort. Samozřejmě medový. Na výstavu se přišly podívat žáci obou škol, mateřských škol i Budulínka a spousta Hornosušanů. Kromě zajímavého výkladu členů o životě
včel zaujaly rovněž výrobky z medu a sám med.
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Základní organizace chovatelů poštovních holubů (ZOCHPH)
70 let založení místního spolku chovatelů poštovních holubů v Horní Suché
V letošním roce 2018 uběhlo již 70 let od doby, kdy v lednu 1948 byl
založen v restauraci u pana Pastuchy místní spolek chovatelů poštovních
holubů v Horní Suché. Prvním předsedou se stal pan Oldřich Piech. Zapisovatelem byl pan Emanuel Funiok a díky jemu víme, že spolek měl při
ustavení celkem 10 členů. Postupně se rozrůstal a dosáhl až 30 členů. Byli
to většinou horníci a lidé pracující na zdejší šachtě. Již v době založení
spolku započali s nácviky s holuby. Přeprava probíhala z nádraží v Albrechticích, eventuálně Stonavy. Nejznámějšími chovateli v tomto období byli kromě výše uvedených pánové Siuda Jindřich, Pavlas Bohuslav,
Suchánek Bedřich, Ulman Antonín, Mokrosz Alois a Lípka Karel. Již v té
době dosahovali tito chovatelé mimořádných výsledků, například pan Lípka Karel získal titul mistr republiky. Organizace byla součástí oblastního
střediska Karviná, které sdružovalo dalších 25 spolků.
Aby chovatelé místního spolku měli kde tyto holuby nasazovat, postavili si ve staré kolonii finských domků dřevěnou chatku, která sloužila více
jak 50 let. V současné době ji vystřídala pěkná, moderní chatka, kterou
holubářům do pronájmu věnovala obec Horní Suchá. Nyní má místní spolek 19 členů a dalších 5 je ve výhledu. Spolek spadá pod oblastní spolek
Karviná – Ostrava.
Dne 17. 11. 2018 místní spolek chovatelů poštovních holubů Horní Suchá uspořádal výstavu Pásma Sever, které sdružuje 6 oblastních sdružení
(Opava, Hlučín, Beskyd, Třinec, Valašsko a Karviná-Ostrava). Byli vystaveni ti nejlepší holubi ze společných závodů pásma, kolekce mistra jednotlivých oblastních sdružení. Také členové našeho spolku -  p. P. Sliwka  a L.
Gregor  vystavovali holuby, a to v kategorii vítěz nejdelšího závodu Knokke 1082 km a kolekci Mistra OS Karviná-Ostrava. Mladí chovatelé Srníčkovi, Lucie a Jaroslav, obsadili 2. místo v kategorii chovatelů do 25 let
a rovněž vystavili kolekci svých nejlepších holubů. Úspěch chovatelského
týmu P. Sliwka a L.Gregor  v letošním roce nabral nečekaný směr, vyhrál
nejen Mistra OS Karviná-Ostrava, ale také Generálního mistra Moravy,
což je považováno za veliký životní úspěch. Výstavu provázela přátelská
atmosféra a přítomní chovatelé si pochvalovali nejen výtečnou domácí kuchyni, ale také nádherné prostředí a bohatou tombolu, do které přispěli
všichni členové místního spolku Horní Suchá. Ale tato akce není jediná,
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kterou místní spolek pořádá. Každoročně vypouští holuby při kladení věnců u památníku v Parku hrdinů v Horní Suché na paměť  osvobození obce
3. 5. 1945, na   pietním shromáždění u památníku „Životické tragédie“
dne 6. 8. a také vypouštěli holuby na  slavnosti „Havířov v květech“ dne
16. 6. 2018. Dne 15. 12. 2018 se zúčastní členové se svými holuby oblastní
výstavy poštovních holubů v Těrlicku.

Vpravo pan Josef Konopka, předseda
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Fotky z výstavy holubů, uprostřed pan Josef Konopka, předseda MSChPH
a  přední moravský posuzovatel
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Pietní průvod – kladení věnců, zprava pan Josef Konopka s chotí

Symbolické vypuštění holubic u památníku v Parku hrdinů v Horní Suché
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Základní organizace českého zahrádkářského svazu č. 16 (ZOČZS)
Činnost zahrádkářů je zaměřena na účast na výstavách, neboť už nemají ani
Dům zahrádkářů ani pronajatý sad.
Duben- výroční členská schůze – zhodnocení činnosti v roce 2017, plán činnosti na rok 2018
Květen - účast na pietní akci kladení věnců - osvobození Horní Suché Rudou
armádou
Květen - tématický zájezd Polsko - Katowice a okolí, okrasné zahrady Kapias,
Pudelek, Pudelko,Kubiczek - přeshraniční styk -  načerpání nových zkušeností
a poznatků od polských dzialkowcow.
14. – 15. září se členové zúčastnili výstavy „ZAHRADA“ v Karviné
21. – 23. září výstavy „Život na zahradě“ v Ostravě na Černé Louce pod znakem ZO ČZS č. 16 Horní Suchá a znakem obce Horní Suchá.
Obě výstavy byly velice dobře reprezentovány členy zahrádkářského svazu v Horní Suché, kteří vystavili nádherné velké dýně ze zahrady manželů
Hluzákových, zářivě se smějící hrušky a jablka ze zahrady p. Buchty, nejpálivější chilli papričky – Škorpion manželů Hartmanových, velké žluté a červené brambory paní Klimšové, Stalmachové, krásné ozdoby – misky, košíky,
vázy s květinami připravené paní Hluzákovou.
V září se zúčastnili slavnostního otevření   přírodní a proměnlivé zahrady
u mateřské školy, s dětmi osadili vyvýšené záhonky trvalkami, poučili je
o pěstování zeleniny a ovoce a doufají, že si děti prací na zahradě vypěstují
lásku k přírodě a snad z nich budou i následovníci zahrádkářů.
4. – 7. října se zúčastnili výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex v rámci organizace ČZS Karviná.
Prosinec - členská schůze s občerstvením, vytyčení úkolů pro nový rok 2019
a společné ukončení starého roku.
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Foto z pietního aktu kladení věnců – členové zahrádkářů,
vlevo paní Marie Hluzáková, předsedkyně

Život na zahradě - Ostrava

Foto z výstavky zahrádkářských výpěstků při otevření „Přírodní zahrady“ u MŠ
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Ženský pěvecký sbor Šárka
Jako každý rok byl i ten letošní co se týká různorodosti vystoupení dost náročný. Šárka začala hned 8. ledna společným setkáním v pizzerii Max v Havířově. Na programu bylo zhodnocení činnosti v uplynulém roce a stanovení nejdůležitějších vystoupení v roce 2018. Po oficiální části se samozřejmě zpívalo.

Poděkování dirigentce – vlevo Dagmar Heroutová,
vpravo předsedkyně sboru Bohuslava Litavská

Připíjelo se na zdraví všech

• 15. ledna se konal novoroční koncert v Domově pro seniory Luna v Havířově – Šumbarku,
• 11. května vystoupila Šárka v Domově pro seniory Helios v Havířově
s programem ke Dni matek,
• 4. června se sešly Šárky v Domečku v Horní Suché, kde si zazpívaly
„u vaječiny“,
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• 28. června zpíval sbor na vernisáži výstavy ručních prací seniorů v KD
Radost v Havířově,
• 7. září obohatil sbor program Dne horníků pořádaný KHD DF v Dělnickém domě v Horní Suché nejprve hornickou hymnou a pak dalšími
havířskými a lidovými písněmi,
• 7. října se účastnily Šárky v Komorní Lhotce soustředění, na kterém se
už připravoval adventní program,
• 14. října přijal sbor Šárka pozvání na oslavu 100 výročí sboru ECHO
v Syrynii v Polsku,
• 23. října se sbor zúčastnil v Kulturním centru Lučina v Havířově oslav
100 výročí založení republiky,
• 4. listopadu zazpívaly Šárky při slavnostním zasazení lípy na počest
100. výročí republiky před kinem Centrum,
• 19. listopadu zazpíval sbor seniorům v Senior domech Pohoda v Českém
Těšíně,
• 2. prosince, první adventní neděli, zpívaly Šárky spolu s dalšími sbory
při rozsvícení vánočního stromu v Horní Suché,
• 9. prosince dopoledne vystoupil sbor s adventním programem po mši
v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích,
• 11. prosince pořádal sbor adventní koncert v kostele Slezské církve evangelické v Bohumíně, kde poprvé s Šárkou vystoupil folklorní soubor Jagár.
Vedle těchto koncertů se konají každé pondělí zkoušky sboru v Klubu
seniorů na Studentské ulici v Havířově a jednu středu měsíčně se členky
scházejí se seniory, kteří rádi zpívají a „nemají s kým“ v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici v Havířově.

V Domově pro seniory Luna
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Smažení vaječiny

Den horníků KHD DF v sále Dělnického domu v Horní Suché

Soustředění v Komorní Lhotce
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V Syrynii

Rozsvícení vánočního stromu

Folklorní soubor Jagár – host Šárky - v evangelickém kostele v Bohumíně
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Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Před dvěma lety bylo založeno družstvo starších a družstvo mladších
hasičů, kteří se věnují nejenom požárnímu sportu, jenž je stěžejní, ale
i zdravovědě a přírodovědě. Za dva roky poctivých tréninků a intenzivního týdenního školení se podařilo z posledních míst probojovat na bronzové příčky. První velkou bronzovou medaili vybojovalo družstvo mladších
na domácí soutěži o putovní pohár starosty SDH Horní Suchá. V družstvu
starších máme úspěšného studenta vysoké školy, a to přesně absolventa
„JUNIOR UNIVERZITA“ Jakuba M., který nejenže ve 13 letech úspěšně
zvládl roční studium na vysoké škole, ale dokonce obdržel vyznamenání
nejlepšího studenta. V řadách mladších máme „Uzlovou královnu“ Vanesku G., která zvládla pět základních uzlů (tesařský, zkracovačka, plochá
spojka, lodní a úvaz na proudnici) za úžasných 41,83 sec. V září tohoto
roku závodem požární všestrannosti začala již třetí sezóna, do které se podařilo vstoupit úspěšně, a to obsazením druhého místa v kategorii mladších hasičů.
Začátkem února jsme s našimi mladými hasiči vyrazili na týdenní
ozdravný pobyt do penzionu Later (Pusté Žibřidovice).
Hlavní náplní každého dne byl trénink, který byl rozdělen na tři dvouhodinové části. Tréninkem jsme se snažili zdokonalovat v uzlování, štafetě
dvojic a štafetě 4 x 60 m, a také trochu zlepšovat kondičku dětí např. ranní
rozcvičkou. Třetího dne děti už slovo trénink nesnášeli .
Nemyslete si, že jsme od rána do večera trénovali jen v tělocvičně. Měli
jsme i jiné aktivity, které jsme patřičně využili. V bazénu, který byl součástí penzionu, si děti užily vodních radovánek a soutěží hlavně navečer.
Během dne jsme si nemohli nechat ujít šanci pobývat na čistém horském
vzduchu. Při tomto pobytu venku jsme si zařádili při zimních sportech,
jako je bobování, sáňkování, koulování, stavění sněhuláků, vycházky
po okolí, aj. Zpestřením bylo hledání ztraceného pokladu při plnění různých úkolů – hod sněhovou koulí na terč, určování azimutu pomocí buzoly, poznávání topografických značek, zdravověda a další.
Rovněž jsme nezanedbali ani kulturní vzdělávání a vyjeli jsme na výlet
do nedalekých Velkých Losin, kde jsme navštívili ruční výrobnu papírů.
Za ten týden jsme si užili spousty legrace, kterou bychom nezažili nebýt rodičů, vedoucích a našeho hlavního sponzora Obce a to za jejího finančního přispění. Tímto chceme naší obci Horní Suchá a všem ostatním
moc poděkovat.
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Nový rok začal tradičním plesem, o který bývá velký zájem.
V březnu se konal pro členy turnaj v bowlingu. V květnu se zúčastnili
členové pietního aktu kladení věnců a následně v jednom týdnu byli účastníky řezbářského plenéru   a hornosušské pouti. Řezbáři pro sbor letos
vytesali sochu hasiče. Ve stejném měsíci se členové účastnili akce „DARUJ
KREV S HASIČI“. Na začátku června se tradičně smažila vaječina.
Dne 18. 6. 2018 začali s budováním dráhy pro požární sport, kterou by
chtěli dokončit příští rok, aby tam již od jara probíhaly tréninky a následně i soutěže.
V sobotu 28. července se konala na věži František v areálu Průmyslové
zóny František akce „Hornosušská věž“ - výkonnostní soutěž TFA. Reprezentant Horní Suché Michal Ševčík se v kategorii A umístil na 17. místě,
v kategorii B Horní Suchá zastoupena nebyla.
V sobotu 25. srpna i přesto, že počasí nebylo úplně ideální, se podařilo zorganizovat další ročník Gulášfestu, kde letos vařilo devět soutěžících
družstev, a poprvé i zástupci naší obce.
V sobotu 15. září se konala v areálu hasičské zbrojnice dětská pohárová soutěž, ve které bylo soutěžící hornosušské družstvo úspěšné.
V pátek 21. září se pořádala v Dělnickém domě oslava 115. výročí
od založení hornosušského  SDH. Za obec Horní Suchou přivítala starostka SDH paní Lucie Szibritová  místostarostu pana Josefa Žerdíka, dále zástupce hasičských sborů z Čech, Moravy i Slezska, z Albrechtic, Havířova,
Hradiště a Stonavy, z polské Lubomie i ze Slovenska. Pozvání přijali také
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zástupci místních spolků – KHD DF, KKH DF, PZKO, obou hornosušských
škol a dechová hudba Hasičanka.
Mezi četnými vyznamenanými, kteří přijali z rukou starostky plakety,
byl i mladý hasič David Krhovjak, kterému patří velké poděkování za záchranu lidského života a gratulace za „Čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za pomoc při záchraně lidského života“, které převzal
profesionální hasič od hejtmana Ivo Vondráka během Dnů NATO a Vzdušných sil Armády ČR.  Po dekorování zhlédli hosté projekci snímků z různých společenských akcí sboru. Několikrát vystoupila i Hasičanka.
První týden v říjnu se konal 1. ročník dětské výkonnostní soutěže TFA,
ve které opět dětské družstvo vybojovalo několik medailí.
Ten den večer se konaly i tradiční vepřové hody, pořádané SDH, kterými jsou zakončeny společenské a sportovní akce roku.

Starostka hasičů Lucie Szibritová a pan Krhovjak st. – kladení věnců

Vpředu zástupci SDH, uprostřed starostka L. Szibritová  
- pochod vlajek – hornosušská pouť
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Nástup soutěžících – Hornosušská věž

Zleva pan Szibrid, vedle starostka L. Szibridová, zástupitel obce Ing.Pilch

115 let SDH Horní Suchá

Dechová hudba Hasičanka
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Přebírání medailí

Starostka paní Lucie Szibritová a pan Stanislav Kaňa

David Krhovjak
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Starostka děkuje paní Hildegardě Zástavové,
která dlouhá léta vykonávala funkci zapisovatelky SDH

Rozsvícení vánočního stromu – stánek hasičů
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Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021
Kynologická organizace v Horní Suché vznikla v roce 1958, letos tedy
oslavila 60 let od svého založení a je jednou z nejstarších v okrese Karviná.
Do roku 1966 byla součástí zájmových spolků organizovaných ve SVAZARMu a cca 10 let fungovala pod hlavičkou Chovatelů drobného zvířectva. Teprve v 90. letech 20. století se stala Základní organizace č. 021 Horní Suchá
součástí Kynologického svazu. Od roku 1995 má klub sídlo na ul. Na Firlovce, kde mají členové klubu a účastníci kurzů dobré zázemí pro trénink
a rovněž místo na pořádání kynologických závodů a zkoušek.    
Dnes se už především z historických dokumentů a kroniky dovídáme, že
členy klubu byli vždy nadšenci se silným poutem k přírodě a zejména psům.
Až do roku 1999, kdy Kateřina Džumanová přišla na vedení klubu s myšlenkou založení oddílu agility, byl výcvik zaměřen na sportovní kynologii,
kde se evidovaly úspěchy domácích členů v obranách, stopařských závodech,
poslušnosti i záchranářských disciplínách. Velký ohlas měly i pořádané výstavy německých ovčáků. Rozšíření sportovních aktivit v klubu přinesl velký
zájem o sport agility. Při této disciplině, která je založena na pozitivních metodách výcviku, psovod se svým pejskem jako tým absolvují  parkur složený
z jednotlivých překážek ve správném pořadí a v co nejkratším čase. Pod
vedením zkušených a obětavých trenérek se daří členům úspěšně reprezentovat nejen klub a obec, ale i Českou republiku v rámci mezinárodních závodů.
V roce 2018 se členové umístili na prestižních závodech takto:
- Mistrovství republiky belgických ovčáků  -  1. a 3. místo v družstvech
- Mistrovství světa belgických ovčáků  -  zlatá medaile v kategorii družstev   
- Mezinárodní mistrovství BCCCZ v Tošovicích  -  3. a 5. místo v jumpingu  
- Evropské mistrovství juniorů  - 4. místo v jumpingu
- Mistrovství České republiky mládeže  -  3. místo v jednotlivcích
- Mistrovství České republiky agility -  2. místo v jednotlivcích, 2., 3. místo
v 	družstvech
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Tulipán
Spolek Tulipán během letošního roku uspořádal několik zajímavých kulturně - společenských akcí, při kterých se mohl spolehnout na dobrou spolupráci s místními aktivními občany.
Hned v únoru proběhl v prostorách TJ Depos Horní Suchá karneval pro
děti. Děti si společně s klaunem zatančily, zasoutěžily, a pokud měly i dostatek štěstí, mohly vyhrát drobné ceny v tombole. I navzdory vysoké nemocnosti kvůli chřipkové epidemii se akce zúčastnilo přibližně 40 dětí. Ani
v březnu organizátoři nelenili a uspořádali velikonoční tvoření, při kterém
si děti i dospělí vyrobili velikonoční ozdoby z rozmanitého materiál. Největší
akcí pak bylo „Pálení čarodějnic“, které proběhlo na konci dubna. K hasičské zbrojnici se slétly čarodějnice z Horní Suché a zatančily své čarodějnické
tance. Děti mohly soutěžit v čarodějnických disciplínách a zjistit, zda by i ony
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v příštím roce se nemohly samy stát čaroději nebo čarodějnicemi alespoň třetí kategorie. Na závěr příjemného večera došlo po čarodějnickém zaříkávání
k upálení čarodějnice Jozefíny, která představovala symbol končící zimy.

Karneval pro děti

Pálení čarodějnic

V Komunitním centru Tulipán se ani v říjnu vůbec nenudili. Nejprve
společně absolvovali minikurzy zaměstnání a poté byli na exkurzi ve dvou
místních podnicích v Průmyslové zóně František. Zároveň zahájili výuku
práce na PC, která je vedena individuální formou, takže se jeho účastník
dozví právě  to, co potřebuje. Oba tyto kurzy budou probíhat i v příštím
roce.  Kurzy jsou zdarma. Proběhla i sousedská setkání, přespání v „Klubíku“ s dětmi, nebo dětské vaření. V prosinci byla ještě uspořádána tradiční mikulášská nadílka a vánoční besídka.
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SPORT
Vzpěračská škola Oty Zaremby
Šest českých rekordů Venduly Šafratové
V Ostravě proběhlo 1.kolo ligy juniorek ve vzpírání družstev a zvítězilo
družstvo SKVOZ Horní Suchá  pod vedením trenéra Pavla Kheka . Juniorky
z Horní Suché nastoupily ve složení Nikola Satmaryová, Vendula Šafratová,
Markéta Bijoková a Pavla Králová. Nejlepší výkon celé soutěže předvedla
Vendula Šafratová z Horní Suché, když dosáhla hranice 200 Sincl. bodů jako
první juniorka v ČR .V soutěži měla všech šest pokusů platných a postupně
překonala šest českých rekordů juniorek do 17 let ve váze do 58kg (a to vážila
jen 54,6kg, letos bude startovat na ME juniorek do 15let, které bude v červenci v Itálii ve váze do 53kg). V trhu 62kg , v nadhozu 74kg a 77kg a ve dvojboji
postupně dala 133kg, 136kg a 139kg. České rekordy držela Hana Gasiorová
z Bohumína z roku 2010, a to 134 (61 – 73). Druhý nejlepší výkon družstva
z Horní Suché předvedla Markéta Bijoková ve váze do 75kg výkonem 125
(55 – 70), to dalo 150 Sincl.bodů. Nejlepší juniorka roku 2016, která po neúspěšné sezóně 2017 se vrátila na vzpěračská prkna a pomohla družstvu k vítězství v prvním kole této týmové soutěže. Třetí z družstva Pavla Králová nemohla jít naplno, má zraněná záda, a tak při váze 50,9kg dala ve dvojboji 86
( 36 – 50 ), to dalo 130 Sincl.bodů.  Další členka družstva Nikola Satmaryová
si vytvořila nové osobní rekordy, když ve váze do 53kg dala ve dvojboji 87
(37– 50), to dalo 129 Sincl.bodů. V roce 2016 juniorky z Horní Suché skončily
na třetím místě , loni druhé a letos udělaly první krok k návratu na první
místo v ČR . Druhé kolo bude 9. 6. 2018 v Bohumíně.
Pořadí družstev v 1. Kole:  1. SKVOZ Horní Suchá 481 bodů , 2. TJ Rotas
Rotava 465 bodů , 3. SKV Bonatrans Bohumín 452 bodů , 4. TJ Sokol M.
Ostrava 451 bodů , 5. TJ Start Plzeň 408 bodů, 6. Vzpírání Haná 239 bodů.

Vendula Šafrátová
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Letošní výsledky oddílu vzpírání
V měsíci únoru proběhly vzpěračské soutěže ve všech věkových kategoriích, oddíl Horní Suché byl velmi úspěšný především v juniorech a juniorkách. V sobotu 17. 2. se v Havířově konalo I. kolo ligy juniorů, kde byla
postavena dvě družstva, zvítězilo naše družstvo „B“ před družstvem „A“.
Obě družstva mají obrovský náskok před ostatními kluby. Celkem startovalo 14 družstev.
Stav po prvním kole v lize juniorů:
1. SKV O. Zaremby Horní Suchá „B“  1426  Sinclairových bodů
2. SKV O. Zaremby Horní Suchá „A“  1375   
3. TJ Holešov                                         1249
4. VTŽ Chomutov                                  1211
5. TJ Bonatrans  Bohumín                     1185
6. TJ TŽ Třinec                                      1177
Juniorky byly taktéž velmi úspěšné. Dne 10. 2. startovaly v 1. kole juniorek v Ostravě, soutěže se zúčastnilo 7 družstev. Velký souboj proběhl mezi
TJ Rotas Rotava a naším družstvem, nakonec zvítězila naše děvčata o 16
Sinclerových bodů. Mimořádného výsledku dosáhla hornosušská závodnice Vendula Šafratová, která jako jediná překonala hranici 201 Sinclairových bodů, tzn. při váze 54 kg vytvořila tři nové české rekordy, a to 62 kg
v trhu, 77 kg v nadhozu a ve dvojboji 139 kg.
Stav po prvním kole ligy juniorek:
1. SKV O. Zaremby Horní Suchá   480 Sinclairových  bodů
2. TJ Rotas Rotava                          464
3. TJ Bonatrans Bohumín                452
4. TJ Sokol Moravská Ostrava       .451                                                                
V soutěži starších žáků jsme v celostátní lize po 1. kole na 3. místě
a družstvo mladších žáků je v ligové soutěži na 2. místě.
Vzpěrači z Horní Suché na třetím místě v 1. lize mužů
Ve vzpěračské hale v Havířově proběhlo 1. kolo ligy mužů, kterého se
zúčastnil nováček této nejvyšší soutěže v ČR a to Sportovní klub vzpírání
Oty Zaremby Horní Suchá. Družstvo z Horní Suché v roce 2016 vyhrálo
3. ligu, v roce 2017  2. ligu a letos bojují o první medaili v první lize. Byl
to obrovský boj o třetí místo mezi Sokolovem a Horní Suchou, v kterém
180

se nakonec radovali vzpěrači z Horní Suché. Po prvním kole byli na třetím místě v boji o titul mistra ČR. Horní Suchá 1646 bodů a Sokolov 1631
bodů -  rozdílem pouhých 14 bodů. Družstvo pod vedením trenérů Emila Brzosky, Pavla Kheka a Luboše Sršně nastoupilo ve složení Tomáš Romaňak, Petr Stránský, Martin Štreichl, František Polák, Ludvík Matík
a Miroslav Vavrek.  Nejlepší výkon družstva podal František Polák - 346
Sincl. bodů, který vytvořil nový český rekord juniorů ve váze do 62 kg
v nadhozu 129 kg.
Výkony borců z Horní Suché:
Tomáš Romaňak (91,6 kg)
298 (135 - 163 )
342 bodů
Petr Stránský (71,6 kg)
252 (114 - 138)
328 bodů
Martin Štreichl (81,5 kg)
281 (117 - 164)
341 bodů
František Polák (58 kg)
232 (103 - 129)
346 bodů
Ludvík Matík (67 kg)
214 (92 - 122)
290 bodů
Miroslav Vavrek (72,6 kg)
217 (93 - 124)
280 bodů
Pořadí družstev:
1. Havířov
2. Bohumín 	
3. Horní Suchá
4. Sokolov		
5. Ostrava		
6. Brno			

1835 bodů
1748 bodů
1646 bodů
1631 bodů
1518 bodů
1425 bodů

František Polák sedmý na ME
Obrovský úspěch dosáhl na ME mužů v Bukurešti František Polák ze
Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá. Svěřenec trenérů
Emila Brzosky a Luboše Sršně nastoupil jako nejmladší závodník v hmotnostní kategorii do 56 kg a obsadil krásné sedmé místo v Evropě. V soutěži překonal celkem pět českých rekordů, a to v trhu 103 kg (to je český
rekord v kategorii do 17 let, do 20 let a také mužů), dále v nadhozu 125 kg
a ve dvojboji 228 kg (to jsou rekordy juniorů do 17 let). V trhu a ve dvojboji skončil na sedmém místě a v nadhozu dokonce na 6. místě v Evropě.
František Polák (17let) z Horní Suché patří k našim největším talentům
tohoto sportu a nyní se připravuje na ME juniorů do 17 let, které se uskuteční v červenci v Itálii (Lignano), kde je velkým kandidátem na některou
z medailí.
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Vzpěrači z SKV OZ Horní Suchá budou bojovat o medaili
V sobotu 5. 5. 2018 proběhlo 2. kolo I. ligy ve vzpírání mužů v Brně,
naši vzpěrači opět úspěšně vystoupili a vybojovali i v tomto kole 3. místo.
Závodníci z Horní Suché vystoupili vesměs na úrovni osobních rekordů.
Družstvo startovalo ve složení:   
Gyurkovics F., Polák F., Stránský P., Baláž P., Matik L., Štreichl M. Vybojování 3. místa v tomto kole je velkým úspěchem a teoreticky to znamená, že pokud se ve třetím kole umístí do 4. místa, získají v nejvyšší soutěži,
tj. v I. lize mužů celkově bronzovou medaili.
Pořadí družstev po 2 kolech:
1.místo SKV Baník Havířov
2.místo SKV Bonatrans Bohumín
3.místo SKV OZ Horní Suchá
4.místo TJ Sokol M. Ostrava
5.místo TJ Baník Sokolov
6.místo TAK Helas Brno

3 539 sinclaira		
3 508 sinclaira		
3 295 sinclaira		
3 106 sinclaira		
3 193 sinclaira		
2997 sinclaira		

19 bodů
19 bodů
16 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů

Velký úspěch vzpěračů na ME juniorů v Itálii.
František Polák mistrem Evropy v trhu, v nadhozu a dvojboji stříbrný,
je nominovaný na OH mládeže do Argentiny. Vendula Šafratová stříbrná
v trhu, v nadhozu a dvojboji 4. místo.
Ve dnech 22. 7. až 29. 7. proběhlo ME juniorů do 15 a 17 let v italském
Miláně. Českou republiku reprezentovalo celkem 12 vzpěračů a vzpěraček, z toho 5 z Horní Suché a 2 trenéři Brzoska E. a Khek P.
Česká výprava byla nejúspěšnější v dějinách mládežnického vzpírání
a vybojovala 10 medailí, a to 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové.
Těžkým úkolem pro naši reprezentaci bylo vybojovat 1. místo na OH
mládeže, které se budou konat v letošním roce v termínu od 6. do 18. října
v Buenos Aires – Argentina. To znamenalo, že se česká reprezentace musela na ME umístit v redukovaném pořadí do 4. místa. Konečné pořadí:
1. místo Gruzie 168 bodů, 2. místo Rumunsko 144 bodů, 3. místo Česká
republika 138 bodů, 4. místo Polsko. Z Horní Suché se na tomto úspěchu
podíleli tito závodníci: František Polák 28 bodů, Matik David 21 bodů,
Matik Ludvík 21 bodů a Buchta Patrik 20 bodů.
Náš nejúspěšnější reprezentant ve věkové kategorie do 17 let František
Polák byl nominován Českým svazem vzpírání na olympijské hry mládeže
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(ve vzpírání do 17 let). Dalším velkým úspěchem českého vzpírání ve věkové kategorii do 15 let bylo vystoupení Marie Kubíkové z Ostravy, která
vybojovala 3 bronzové medaile ve váze do 58 kg.
Česká reprezentace zakončila svá bojovná vystoupení v poslední těžké váze, kde sokolovský Dominik Oráčko vybojoval zlato v trhu výkonem
135 kg, což je nový evropský rekord, zlato v nadhozu výkonem 160 kg
a zlato ve dvojboji výkonem 295 kg, opět se jedná o nový evropský rekord.
Zajímavostí je, že Dominik má 15 let a byl suverénně nejtěžším vzpěračem
soutěže při hmotnosti 141 kg.
Po několika letech každodenního tréninkového úsilí se podařilo českým
a hornosušským vzpěračům dostat se do podvědomí evropského vzpírání.
Za trenérskou práci v Horní Suché se nemusí stydět trenéři Brzoska, Sršeň, Khek a Zbořil, kteří se taktéž svou činností podíleli na tomto mimořádném úspěchu našich závodníků.
Obrovský úspěch hornosušského vzpírání
Výkonná rada Českého svazu vzpírání schválila na svém zasedání dne
24. 8. 2018 definitivní nominaci na Olympijské hry mládeže, které se konaly ve dnech od 6. 10. do 13. 10. 2018 v Buenos Aires v Argentině.
Naši Českou republiku reprezentoval FRANTIŠEK POLÁK ve váze do 56
nebo 62 kg se svým trenérem Emilem Brzoskou, pro kterého je to třetí olympiáda (Moskva, Soul, Buenos Aires). Jmenovaní odlétli společně s celou českou výpravou sportovců a vedení v počtu cca 76 osob vojenským speciálem
dne 1. 10. večer, návrat do České republiky byl naplánován dne 20. 10. 2018.
František Polák je členem Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby
v Horní Suché a jeho účast na olympijských hrách je mimořádným úspěchem nejen jeho, ale i celého vzpěračského oddílu Horní Suché.
Polák na YOG vybojoval bronz
Soutěž HK do 56 kg začala 8. 10. v 1 hodinu našeho času.  Startovalo
šest závodníků v čele s favority NGO Son Dinhem (VIE) a CHOMCHUEN
Ntthawatem (THA) a naším Františkem POLÁKEM. František v trhu postupně zdolal 92, 97 a 104 kg. Poslední výkon je zároveň Českým rekordem
ve věkových kategoriích do 17, 20 let a mužů. Nezaváhal ani v nadhozu,
pokusy na 116, 121 a 129 kg byly všechny bez jediné chybičky. Třetí pokus je národním rekordem v kategorii juniorů do 17 let. Výsledný dvojboj
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233 kg je opět rekordem všech tří kategorií. František vybojoval na této
olympiádě první medaili pro Českou výpravu. Je nutné připomenout, že
byl původně přihlášen v HK do 62 kg. Na mezinárodních soutěžích však
nastupuje o váhu níž. Jeho odpovědný přístup k reprezentaci mu umožnil
vstup do nejvyšších pater světové špičky své věkové kategorie.   Zvítězil
Ngo Son Dinh (VIE) za 262 (114, 148), na 2. místě se umístil Chomchuen
Natthawat (THA).

Emil Brózka, František Polák, Petr Krol

František Polák na stupních vítězů
Výsledky vzpěračů Sportovního klubu vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá
V Bohumíně proběhlo Mistrovství ČR mladších žáků, nejlepším oddílem se stala Rotava 37 b, na druhém místě vzpěrači Horní Suché 30 b
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a třetí Zlín 29 b. V počtu medailí zvítězila Horní Suchá 2+1+2, 2. Zlín 1+2+3
a 3. Rotava 1+2+2. Po skončení soutěže byla vyhlášena anketa Vzpěrač
roku 2018 v kategorii mladší žáci a na třetím místě se umístil Pavel Šukal
z Horní Suché.
Medaile borců z Horní Suché na M ČR - do 36 kg – 1. místo Pavel Šukal 210bodů, 2. Jan Kmeťo 207 bodů, 3. místo Kristián Klempár 184 b;
do 40 kg – 1. místo Tomáš Kolár 186 bodů, 3. místo Erik Peter 170 bodů;
do 50kg - 4. místo Karolína Smigová 189 bodů.
V Havířově na M ČR mužů se dokázali prosadit borci z Horní Suché
a v hodnocení nejlepších klubů suverénně zvítězili ziskem 28 bodů (počet
medailí 1+2+2) před Bohumínem 17 b, Sokolovem a Ostravou 14 bodů. Tu
nejcennější zlatou medaili a Titul Mistr ČR veze do Horní Suché František
Polák, který zvítězil ve váze do 62 kg a překonal tři české rekordy juniorů
ve váze do 62 kg. A to v trhu 109 kg, v nadhozu 135 kg a ve dvojboji 244 kg
a v celkovém pořadí nejlepších vzpěračů celého mistrovství skončil na třetím místě s 360 Sincl. body. Po vážném zranění se vrátil na vzpěračské podium junior Matěj Moskál a obsadil mezi muži krásné druhé místo ve váze
do 56 kg. Druhé stříbro si veze po velkém boji ve váze do 69 kg Ludvík
Matík. Bronzové medaile získali ve váze do 62 kg Štěpán Zbořil a ve váze
do 85 kg Martin Štreichl.
V Rotavě závodily juniorky z Horní Suché v 3. kole ligy družstev juniorek a v konečném pořadí ligy 2018 skončily letos na druhém místě.
Družstvo nastoupilo ve složení Vendula Šafratová, Nikola Satmaryová
a Markéta Bijoková. Nejlepší závodnicí družstva se stala Vendula Šafratová, která startovala po nemoci, a přesto zvládla pěkný výkon v trhu 55 kg
a v nadhozu 72 kg, což znamenalo 185 Sincl. bodů.
Konečné pořadí ligy juniorek 2018: 1. S. M. Ostrava 26 b (1467), 2.
SKVOZ Horní Suchá 26 b (1397), 3. R. Rotava 25 b (1394), 4. SKV B. Bohumín 25 b (1382), 5. Start Plzeň 17 b, 6. Vzpírání Haná 16 b.
V Sokolově se konalo rozhodující 3. kolo ligy mužů, zvítězil favorizovaný Bohumín, druhý byl Havířov a bronzové medaile získal další zástupce
z Moravy, nováček 1. ligy mužů SKVOZ Horní Suchá, když porazil Sokolov o 3 body. Družstvo Horní Suché nastoupilo ve složení Patrik Buchta,
Martin Štreichl, Petr Stránský, Ferenc Guyorkovicz, Ludvík Matík a František Polák (kterému se započítával výkon z M ČR, protože v tom stejném
termínu startoval na OH mládeže).
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FOTBAL
Mezinárodní halový turnaj mládežnických družstev „Fotbal bez hranic“- 5.
ročník - sobota 27. 1. 2018 - Sportovní hala Horní Suchá
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 5. ročník Mezinárodního
turnaje v halovém fotbale. Turnaj se odehrál ve Sportovní hale u ZŠ v Horní
Suché poslední lednovou sobotu za účasti mládežnických družstev z družebních a spřátelených obcí ze Slovenska v kategoriích starších a mladších žáků.  
V turnaji „A“ starších žáků startovali hráči narozeni 1. 1. 2003 a mladší,
v turnaji „B“ mladších žáků se utkali hráči narozeni 1. 1. 2005 a mladší.
V turnaji starších žáků se mezi sebou utkaly dvoukolově systémem každý
s každým družstva FK Nižná, FK Polom Raková, TJ Depos Horní Suchá, z.s.
„A“ a „B“. V turnaji mladších žáků se mezi sebou systémem každý s každým
střetli dvoukolově mladší žáci FK Nižná, FK Polom Raková, TJ Depos Horní
Suchá a TJ Slovan Havířov. V turnajích vždy střídavě odehráli svá utkání starší žáci a hned po nich mladší žáci.
Nejprve předseda TJ Depos a zároveň ředitel turnaje Ivan Marini přivítal
aktivní účastníky turnajů a jejich příznivce; poté předal slovo starostovi obce
Horní Suchá Ing. Janu Lipnerovi, který pozdravil účastníky turnajů, přivítal
je v Horní Suché a popřál jim hodně sportovního štěstí a zdaru ve hře.  
Organizátoři turnaje byli zaskočeni neúčastí tradičního účastníka a spoluorganizátora projektu z družební obce Lubomia, který svou neúčast zdůvodnil
zdravotními problémy, proto místo nich v kategorii starších žáků nastoupila
dvě družstva domácích „A“+ „B“ a v kategorii mladších žáků se podařilo zajistit družstvo mladších žáků Slovanu Havířov.
V turnaji starších žáků byla viděna velmi vyrovnaná, kvalitní a bojovná
utkání, o pořadí na předních místech tabulky rozhodovalo až poslední utkání
mezi „A“ družstvem Horní Suché a staršími žáky z FK Polom Raková, které
nakonec rozhodlo ve svůj prospěch, a tím i vítězství v turnaji družstvo z Rakové. Druhé místo obsadilo „A“družstvo Horní Suché před družstvem z Nižné.
Zde rozhodoval při rovnosti bodů větší počet vstřelených branek. Poslední
místo v turnaji starších žáků obsadilo „B“ družstvo Horní Suché.
Starší žáci Horní Suché přijeli na turnaj přímo z týdenního soustředění
na RS Kryštof v Prostřední Bečvě a únava se na obou týmech projevila v rozhodujících utkáních. To ale nesnižuje výkony jejich i soupeřů. V turnaji mladších
žáků byly rozdíly v kvalitě větší. Družstva Slovanu Havířov a zejména Nižné
doplatila na mladší kádr, nastupovali hráči věkem patřící do kategorie star186

ší i mladší přípravky, a to bylo poznat. Týmy Horní Suché a Rakové startují
v daleko kvalitnějších soutěžích, než zbývající. I zde se rozhodlo o vítězi v posledním utkání turnaje, kde družstvo Polomi porazilo po boji domácí Horní
Suchou. Třetí místo obsadilo družstvo Slovanu Havířov a poslední místo obsadilo družstvo Nižné, které jako jediné nevstřelilo ani branku.
Po posledním utkání všechna zúčastněná družstva nastoupila k slavnostnímu vyhodnocení a ocenění družstev a nejlepších jednotlivců v obou kategoriích.
Ceny nejlepším předali starosta obce Ing. Jan Lipner a předseda TJ Ivan
Marini. Všechna družstva byla odměněna poháry, nejlepší jednotlivci věcnými
cenami. V průběhu turnaje bylo účastníkům podáno občerstvení a oběd v jídelně ZŠ Horní Suchá, družstva obdržela pitný režim (slazené minerální vody).
Starosta obce poděkoval účastníkům turnaje za přístup a kázeň, kvitoval, že
se celá akce obešla bez zranění a mimořádných události. Popřál účastníkům
šťastnou, bezproblémovou cestu domů a vyjádřil přesvědčení, že se za rok znovu sejdeme u 6. ročníku tohoto tradičního mezinárodního setkání.
Výsledky turnajů:
Turnaj „A“ – starší žáci (hráči narozeni 1. 1. 2003 a mladší):
pořadí:

utkání:

výhra:

remíza: prohra:

skóre:

body:

1. FK Polom Raková

6

3

1

2

13 : 7

10

2. TJ Depos Horní Suchá „A“

6

3

0

3

9:9

9

3. FK Nižná

6

3

0

3

6:7

9

4. TJ Depos Horní Suchá „B“

6

2

1

3

7 : 12

7

Mužstvo starších žáků TJ Depos Horní Suchá „A“ nastoupilo ve složení:

Varga David – Kotula Bronislav (2 br.), Antl Štěpán, Szymurda Jan (3 br.), Krejza
Vít, Szelong Sebastian (2 br.), Mičánek Filip, Koláček Daniel (1 br.), Kruťa Ondřej
(1 br.)

Mužstvo starších žáků TJ Depos Horní Suchá „B“ nastoupilo ve složení:

Zagora Marek – Urbaník Matěj, Kvapil Jiří, Salaj Tomáš, Mironidis Jiří, Šušla Jan
(3 br.), Nekola Václav (1 br.), Križňanský Samuel (2 br.), Drábek Dominik (1 br.)
Ved. mužstva Antlová Lucie a trenér Antl Jakub, Šušla Jan.

Vyhlášení nejlepších jednotlivců:

nejlepší brankář: (brankářské rukavice) - Kuboš Martin - FK Nižná
nejlepší hráč: (fotbalové chrániče holení) - Kotula Bronislav - TJ Depos Horní Suchá
nejlepší střelec: (fotbalové chrániče holení) - Lutera Jakub - 6 branek – FK Polom Raková
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Turnaj „B“ – mladší žáci (hráči narozeni 1. 1. 2005 a mladší)
pořadí:

utkání: výhra: remíza: prohra: skóre:

body:

1. FK Polom Raková

6

5

1

0

23 : 1

16

2. TJ Depos Horní Suchá

6

4

1

1

23 : 3

13

3. TJ Slovan Havířov

6

0

2

2

  4 : 15

6

4. FK Nižná

6

0

0

6

  0 : 31

0

Mužstvo mladších žáků TJ Depos Horní Suchá nastoupilo v tomto složení:

Přichystal Lukáš - Krygiel Šimon (3 br.), Seman Filip (5 br.), Pittner Adam (1 br.),
Frais Marek, Sedláček Šimon, Pietrasz Tadeáš, Bartoš Denis (5 br.), Wójcik Michal
(1 br.), Vanek David, Surma David (6 br.).
Ved. družstva Bartošová Kamila, trenér Šebesta Aleš.

Vyhlášení nejlepších jednotlivců:

nejlepší brankář: (brankářské rukavice) - Přichystal Lukáš - TJ Depos Horní Suchá
nejlepší hráč: (fotbalové chrániče holení) - Turek Maxim - TJ Slovan Havířov    
nejlepší střelec: (fotbalové chrániče holení) - Kubišta Gabriel - 6 branek - FK Polom Raková

Turnajová utkání odřídili bez problému rozhodčí OFS Karviná p. Wojaczek,
Pietrasz a Holub. Zdravotní dozor zajišťoval zdravotník ČK Karviná.  

Družstvo A

Družstvo B
188

Zimní příprava družstva Starší přípravky TJ Depos Horní Suchá,
z. s. 2017/ 2018
Družstvo starší přípravky absolvovalo zimní přípravu v tělocvičně Bazénu
v Havířově 3 vždy v pondělí a čtvrtek od 15:30 hod. O jarních prázdninách
absolvovalo tradiční soustředění na Horní Bečvě. V přípravě absolvovali dlouhodobou Zimní halovou ligu pořádanou OFS v Karviné a Mezinárodní halový
turnaj pořádaný TJ Depos Horní Suchá ve Sportovní hale v Horní Suché.
Okresní Fotbalový Svaz  Karviná  uspořádal v zimní přestávce dlouhodobou soutěž družstev starších přípravek  pod názvem Zimní halová liga OFS
Karviná 2017/2018.
Do dlouhodobé soutěže se přihlásilo 12 družstev Starších přípravek okresu
Karviná. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých odehrály tři
kola, kde se pořadí určovalo podle počtu vstřelených branek.
Po třech turnajích se ve skupinách podle pořadí rozdělilo: tři nejlepší z obou
skupin postoupily do finálové skupiny, která se hrála ve Sportovní hale ve Stonavě 3.3.2018  a  družstva na čtvrtém až šestém místě z obou skupin se utkaly
25.2.2018 ve Sportovní  hale v Petrovicích. Družstvo Starší přípravky TJ Depos Horní Suchá bylo nalosováno do skupiny „B“.
Skupina A:
MFK  Karviná
TJ Internacionál  Petrovice
FK Bospor Bohumín
SK  Dětmarovice
MSK  Orlová
FK Slovan Zablatí

Skupina B :
FK Těrlicko
TJ Depos Horní Suchá
MFK  Havířov
FK Gascontrol  Havířov
TJ  Petřvald
TJ Slovan Havířov

Zimní halový turnaj OFS Karviná 1. kolo sk. B dne 10.12.2017  Havířov-Žákovská  
Starší přípravky          Tabulka po 1. kole:
1.
2.

FK Těrlicko
TJ Depos Horní Suchá   

15
9

3.

TJ Slovan Havířov

8

4.

FK Gascontrol Havířov

6

5.

TJ Petřvald

5

6.

MFK Havířov

2

Střelci: TJ Depos Horní Suchá (9): Surma David 4, Kožušník Vojtěch 3,
Bernatík Jan 1, Kobiesz Matyáš 1.
189

Zimní halový turnaj  DFS Karviná 2. kolo 13.1.2018 Horní Suchá
Starší přípravky
Tabulka 2.kola:

1.	 FK Těrlicko
2. TJ Depos Horní Suchá
3. TJ Slovan Havířov
4. MFK Havířov
5. TJ Petřvald
6. TJ GascontrolHavířov

18
9
8
6
3
1

Střelci ve 2. kole: TJ Depos Horní Suchá(9): Surma David 5, Jasanský Jakub 2,
Bernatík Jan 1,Feber Antonín 1,

Tabulka po 2. kole:
1, 	 FK Těrlicko
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	

33
18
16
8    Vzájemná utkání: 2:1, 1:1
8    Vzájemná utkání: 1:2, 1:1
7

TJ Depos Horní Suchá
TJ Slovan Havířov
MFK Havířov
TJ Petřvald
TJ Gascontrol Havířov

Zimní halový turnaj DFS Karviná 3. kolo sk. B dne 20.1.2018 SH Horní Suchá
-Starší přípravky
Tabulka 3.kola:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FK Těrlicko
TJ Slovan Havířov
TJ Depos Horní Suchá
MFK Havířov
TJ Petřvald
TJ Gascontrol Havířov

20
10
9
7
3
1

Střelci ve 3. kole: TJ Depos Horní Suchá(9): Surma David 6, Feber  Antonín 2,
Kučera Marek 1

Tabulka po 3. kole:
1, 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	

FK Těrlicko
53    postup do finálové skupiny  (03.03.2018 -  Stonava)
TJ Depos Horní Suchá 27    postup do finálové skupiny  (03.03.2018 -  Stonava)
TJ Slovan Havířov
26    postup do finálové skupiny  (03.03.2018 -  Stonava)
MFK Havířov
15   skupina o umístění (25.02.2018 – Petrovice)
TJ Petřvald
11   skupina o umístění (25.02.2018 – Petrovice)
TJ Gascontrol Havířov 8    skupina o umístění (25.02.2018 – Petrovice)

Střelci po 3.kole:
TJ Depos Horní Suchá(27) : Surma David 15, Kořušník Vojtěch 3, Feber Antonín 3 ,
Jasanský Jakub 2, Bernatík Jan 2, Kabiesz  Matyáš  1 , Kučera Marek 1 .
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Zimní halová liga starších přípravek SR 2017/2018 pořádaného OFS Karviná:
Konečná tabulka
družstvo
1.

TJ Slovan Havířov

2.

FK Těrlicko

3.

SK Dětmarovice

4.

TJ Internacionál Petrovice

5.

FK Bospor Bohumín

6.

TJ Depos Horní Suchá

7.

MFK Karviná

8.

MFK Havířov

9.

MSK Orlová

10.

FK Gascontrol Havířov

11.

TJ Petřvald

12.

FK Slovan Záblatí

Nejlepší jednotlivci SR 2017/2018:
Nejlepší střelec: Chrobok Jakub FK Těrlicko
Nejlepší hráč: Turek Maxim TJ Slovan Havířov
Nejlepší brankář: Kubala Matyáš SK Dětmarovice

Vyhodnocení účasti fotbalistů Horní Suché v soutěžním ročníku
2017/2018
Fotbalový klub Horní Suché ukončil fotbalový ročník 2017/2018 v krajských a okresních fotbalových soutěžích. Jednotlivá družstva si ve svých
mistrovských soutěžích vedla takto:
MUŽI:
Družstvo mužů startovalo v mistrovských utkání Krajské soutěže 1.B
třídy. Po nevydařené podzimní části soutěže, kdy naši hráči podávali nevyrovnané výkony, dělali velké chyby v obraně, po kterých jsme skoro vždy
inkasovali. Celou podzimní sezónu jsme se nevyrovnali s absencí několika stabilních hráčů, z nichž zejména absence střelce Juranka a kapitána
Hradila, kteří přerušili svou hráčskou kariéru z pracovních důvodů, byla
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pro náš tým zásadní a projevilo se to na umístění po podzimní části soutěže.
Jedním z dalších důvodu nevydařeného podzimu byla zranění a dlouhodobá zdravotní indispozice některých hráčů. Výsledkem je nejhorší umístění
v dosavadním působení družstva mužů v tabulce podzimní části 1. B. třídy
a hrozba sestupu do okresního přeboru.
V klubu panovala po nezdařeném podzimu značná nespokojenost, proto
se vedení rozhodlo pro posílení družstva mužů zkušenými fotbalisty, kteří
v minulosti hráli vyšší soutěže. Hráči Wojnarovský, Holiš a Kisel pomohli
našemu družstvu zejména zkušenostmi a organizací hry.
Trenéři   Bebenek a Baranek připravili vydatnou zimní přípravu, kdy
kombinovali tréninky v tělocvičně, na UT v Havířově a v areálu hřiště. Vyvrcholením hrubé přípravy bylo společné zimní soustředění mužů a dorostenců na RS Karkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem, poté následovalo pět
přípravných utkání  na UT v Havířově a netrpělivě se čekalo na jarní boje.
Začátek jarní sezóny se povedl, vyhráli jsme první tři kola, ovšem bodovaly i družstva ve spodní polovině tabulky, a proto byl boj o záchranu stále
pro naše družstvo aktuální. Kromě utkání ve Smilovicích, které se nevydařilo
a skončilo debaklem, jsme ostatní utkání odehráli se střídavými výsledky,
body jsme získávali zejména v domácích utkáních a v utkáních se stejně ohroženými družstvy. Výsledkem byla záchrana třetího kola před koncem soutěže.
Jarní část sezóny byla velmi nepřehledná, protože i ostatní družstva soutěže podávala nevyrovnané výkony.
Celkově hodnotíme uplynulou sezónu jako velmi nevydařenou a doufáme, že se taková sezóna se již nebude opakovat. Příslibem do budoucna je
zapojení dorostenců do družstva mužů. Družstvo mužů vedli trenéři p. Jaroslav Bebenek a Martin Baranek .
Střelci družstva:

Petr Příborský 8 br., Filip Kux, Tomáš Sobek a Robin Petík po 5 br.,Ivo Kisel 4,
Tomáš Zálejský 3 br., Jakub Pietrasz, Jan Chrobok po 2 br., Jakub Antl, Jan Dittrich,
Jan Ganaj a Roman Kubjat po 1 br.

Konečná tabulka CANIS  1.B třída mužů  sk. C    podzim 2017/jaro 2018
Poř.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1.

Finstal  Lučina

26

19

3

4

85 : 35

60

2.

TJ Smilovice

26

18

4         

4

92 : 30

58

3.

TJ Věřňovice

26

18

1

7

81 : 31

55

4.

TJ Pražmo – Raškovice

26

14

5

7

77 : 47

47

5.

TJ Sokol Dolní Lutyně

26

12

4

10

50 : 34

40
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6.

Lokomotiva Petrovice“B“

26

   12

    4

   10

  46  : 38

  40

7.

TJ Sokol Hnojník

26

     9

    5

   12

  42  : 55

  32

8.

TJ Řepiště

26

     8

    7

   11

  58  : 63

  31

9.

TJ Depos Horní Suchá

26

     9

    3

   14

  38  : 50

  30

10.

TJ Sokol Nýdek

26

     9

    3

   14

  40  : 71

  30

11.

Internacionál Petrovice

26

     8

    3

   15

  47  : 78

  27

12.

TJ Tošanovice

26

     8

    1

   17

43  :101

  25

13.

Sokol Václavovice

26

     7

    3

   16

  40  : 71

  24

14.

Baník OKD Doubrava

26

     7

    2

   17

  36  : 71

  23

DRUŽSTVO STARŠÍHO A MLADŠÍHO DOROSTU:
V Krajském přeboru staršího + mladšího dorostu naše obě družstva startovala druhý rok, o kterém se říká, že teprve v druhém roce účasti se ukáže,
zda obě družstva na tuto vysokou, kvalitní soutěž stačí. Jedná se totiž o nejvyšší dorosteneckou soutěž, která se v historii hornosušského fotbalu hrála.
V podzimní sezóně 2017 se starší dorost prezentoval dobrou hrou, solidním
vystupováním. Po podzimu figuroval na 7. místě a byl předpoklad, že na jaře
bude v tomto trendu pokračovat.
V zimní přípravě se kombinovaly tréninky ve Sportovní hale Horní Suchá
s tréninky na hřišti s UT v Havířově a v areálu hřiště v Horní Suché. Vyvrcholením zimní přípravy bylo společné soustředění s družstvem mužů v RS
Karkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem a účast na Zimním turnaji dorostu
v Orlové na zdejší UT.
Bohužel jaro nezastihlo naše družstvo staršího dorostu v optimální formě,
absence hráčů i skutečnost, že ve většině utkání hráli naši hráči proti soupeřům starším až o dva roky, se projevila na poklesu v tabulce. Své sehrálo i to,
že někteří starší  hráči pomáhali družstvu  mužů v boji o záchranu v 1.B třídě.
Na jaře naši starší dorostenci uhráli pouze deset bodů; některá utkání
i přes převahu nedokázali dovést do vítězného konce, srážely je hrubé chyby
v obranné hře a zejména neproměňování vyložených šancí.
Družstvo mladšího dorostu ve své soutěži se od začátku pohybovalo mezi
čtyřmi nejlepšími týmy své kategorie, podávali velmi dobré výkony. Protože nejlepší hráči mladšího dorostu nastupovali za družstvo staršího dorostu, pravidelně dostávali šanci i hráči starších žáků, kteří po sezóně přejdou
do dorostu. I tito hráči prokázali svou kvalitu a výkonnost.
Družstva vedli trenéři: p. Goj Patrik, Sýkora Pavol a Pietrasz
Tomáš,vedoucím  družstva byl Kux Vladimír, zdravotník Ševčíková Jana.
193

Střelci družstva staršího dorostu:
Kux Filip 15 , Mrozek Michal 10, Holub Pavel 9 ,Ševčík Adam,Šebesta Jakub   po 4,Goryl Patrik Janiszewski Marek po 3,Cagaň Adam,Klimprle
Daniel,Šlachta Jakub a Pastušek Dominik po 1.  
Střelci družstva mladšího dorostu:
Holub Pavel 23, Nový Tomáš 17, Pastušek Dominik 14, Goryl Patrik 9,
Klimprle Daniel, Mrozek Vojtěch po 6, Přichystal Patrik 5, Dunička
Nikolas,Foltýn Ondřej,Bilčák Filip po 3,Kývala Matěj, Michailidis Vasilis
po 2, Kotula Bronislav,Szelong  Sebastián,Ševčík Adam,Šušla Jan po 1.
Družstvo starších žáků:
Startovalo druhým rokem v nejvyšší žákovské krajské soutěži družstev,
která nemají  SCM(Sportovní Centra Mládeže) a to v krajském přeboru. Pod
vedením trenéra Jakuba Antla předvádělo družstvo starších žáků rychlý,
účelný fotbal a podzimní sezónu skončilo na pěkném šestém místě s minimální ztrátou na čelo soutěže.
Během zimní přestávky se zúčastnili několika kvalitně obsazených halových turnajů, na kterých pravidelně obsazovali přední místa.
Zimní přípravu absolvovalo družstvo starších žáků kombinací tréninku
v hale krytého bazénu a na hřišti s UT v Albrechticích. V lednu absolvovali
kvalitní soustředění na RS Kryštof v Prostřední Bečvě.
Kvalitní příprava a skoro nulová absence se projevila ve velmi dobrém
jaru, kdy se naši starší žáci zařadili k absolutní špičce této kategorie a v konečném zúčtování obsadili velmi pěkné čtvrté místo. Někteří hráči starších
žáků nastupovali i za družstvo mladšího dorostu.
Družstvo vedla jako vedoucí družstva Antlova Lenka a trenér Antl Jakub.
Střelci družstva starších žáků:
Kotula Bronislav 24, Križňanský Samuel 18, Koláček Daniel 6, Šušla Jan,
Nekola Václav po 5, Szelong Sebastián, Kruťa Ondřej po 4, Szymurda Jan 3,
Iwanuszek  Adam, Krejza Vít, Kvapil Jiří, Salaj Tomáš a Urbaník Matěj po 1.
Družstvo mladších žáků:
Patří k nejmladším týmům Krajského přeboru mladších žáků; pravidelně
nastupuje zhruba polovička hráčů, věkově patřících do kategorie starší přípravky.
Po podzimní části soutěže figurovalo družstvo na 13. místě soutěže, když
ze 13 utkání pouze 2 x vyhrálo.
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V zimní přestávce se družstvo mladších žáků zkonsolidovalo, absolvovalo
kvalitní zimní přípravu, kdy kombinovalo tréninky ve Sportovní hale Horní
Suchá, tělocvičně krytého bazénu v Havířově Šumbarku  a na hřišti s UT v Albrechticích. V únoru absolvovali hráči zimní soustředění v Komorní Lhotce.
V průběhu zimní přípravy se naši hráči zúčastnili kvalitních halových turnajů, které pořádaly OFS Karviná a MFKS Ostrava. V rámci Zimní okresní ligy
postoupilo naše družstvo do finálového turnaje, který suverénně vyhrálo.
Kvalitní zimní příprava se projevila i v jarních mistrovských utkáních,
kdy naši mladší žáci většinu svých soupeřů přehráli, utkání vyhráli a v konečném zúčtování obsadili velmi příjemné 9. místo. Družstvo vedl trenér Šebesta  Aleš a vedoucím družstva byla Sandra Hurychova.
Střelci družstva mladších žáků:
Seman Filip 40, Krygiel   Šimon 27, Skokan Richard 13, Frais Marek 9,
Bartoš Denis,Surma David po 4, Pittner Adam,Vanek David po 2, Kostka
Tomáš,Přichystal Lukáš,Wojcik Michal po 1.
Družstvo starší přípravky:
Nastupovalo na podzim 2017 v Okresním přeboru starších přípravek.
Poněvadž bylo na soutěžní ročník 2017/2018 přihlášeno 19 družstev, STK
OFS Karviná rozdělila družstva do dvou skupin „A“ a “B“ podle vzdálenosti v okrese Karviná. Naše družstvo bylo přiděleno do silnější skupiny „A“
společně s družstvy:  Těrlicka, Albrechtic, MFK Karviná, Slovan Havířov,
Petřvaldu, Gascontrolu Havířov, Českého Těšína a MFK Havířov. V této
silné konkurenci doplatili zejména na chyby v obraně, nevyrovnané výkony brankařů a nepro-měňování vyložených brankových situací.
V tabulce skončilo na 8 místě, kdy z osmi utkání 2x zvítězilo a 6x odešlo
poraženo a získalo 6 bodů, nastřílelo 37 branek a inkasovalo 75x. Tímto
výsledkem se kvalifikovalo do skupiny D, která se odehrála na jaře 2018.
Zde postoupili družstva Dolní Lutyně, Českého Těšína, MFK Havířov,
Věřňovic, Záblatí Gascontrolu Havířov a Petřvaldu. Zde si vedli o poznání
lépe a skončili na 6. místě, kdy z osmi utkání 4x zvítězili a 4x odešli poraženi; získali 12 bodů s aktivním skórem 71 : 58.
Střelci  družstva Starší přípravky:
Surma David   30, Kučera Marek 13, Kožušník Vojta 11, Wójcik Michal
10, Tlolka David a Valíček Štěpán po 7, Feber Tonda 6,Bernatík Honza 5,
Bubík Vojta,Marini Michael a Kabiesz  Matyáš po 4, Kostka Tomáš 3, Danečko Petr a Jasanský Jakub po 2 br.
Družstvo vedl jako hlavní trenér Dytko Gustav, kterému pomáhala jako
asistentka Šárka Dytková.
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FLORBAL
V první polovině roku 2018 Florbalový klub Horní Suchá dohrával
sezónu 2017/2018. Tým mužů A dokázal opět proplout do nejlepší osmičky Národní ligy - východ (3. nejvyšší liga v České republice), a to z krásného 7. místa. Bohužel cesta play-off pro muže skončila hned v prvním
kole, kdy narazili na suverény soutěže Náchod. Série dopadla lépe pro
tým z východních Čech, který dokázal 10. března porazit domácí Horní Suchou až v prodloužení, čímž si připsal rozhodující bod a série tak
skončila 0:3 pro Suchou. Kanadské bodování ovládl Vojtěch Kopia s 34
body (21+13). Rezervní tým mužů B obsadil krásné 9. místo se ziskem 23
bodů, kdy se nejlepším na počet kanadských bodů stal Matěj Černý s 26
body. Naši nejstarší aktivní členové soustředěni v lize veteránů skončili
na překvapivém 3. místě a play-off veteránské ligy jim tak uteklo o vlásek. Králem statistik v týmu HS byl Milan Mašurka  s 22 body za 13+9.
Junioři v 2. lize juniorů obsadili konečné 8. místo po zisku 26 bodů. Lídrem statistik se stal Tomáš Chmiel se ziskem 29 bodů za 19 branek a 10
asistencí. Dorostenci neprožili úspěšnou sezónu a kvůli nelichotivému
umístění na chvostu tabulky se posunuli o ligu níže. Ve 20 zápasech získali pouze 6 bodů, což na setrvání v soutěži nestačilo. Poslední kategorií s dlouhodobou tabulkou zápasů jsou starší žáci, kteří skončili šestí.
Mladší kategorie- mladší žáci, elévové a přípravka hrající své soutěže
turnajovým způsobem se rovněž přičinili o šíření slávy a věhlasu klubu
s borovicí na prsou.
V září roku 2018 se rozeběhl další soutěžní ročník florbalových soutěží pod hlavičkou Českého florbalu. Horní Suchá stejně jako v sezóně minulé přihlásila 9 družstev. Soutěžní ročník byl kromě tradičních Vánoc
přerušen rovněž kvůli pořádání domácího Mistrovství světa ve florbalu
mužů v Praze. Na tomto turnaji zaznamenal fenomenální úspěch náš
nejslavnější odchovanec Adam Delong, který táhl tým nás všech k vytoužené medaili. Na konci turnaje byl Delong vyhlášen v šestici nejlepších hráčů, tzv. All-stars turnaje. Podařilo se mu to jako teprve pátému
Čechovi ve více než 22 leté historii florbalových světových šampionátů.
Bohužel v dresu reprezentace se své další medaile nedočkal a po prohře
v zápase o bronzové medaile s týmem Švýcarska končí Češi na domácím
šampionátu čtvrtí.
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Adam Delong

TENIS
Tenisový turnaj o „Hornosušský kahanec“ 2018
Tenisový oddíl TJ Depos Horní Suchá uspořádal ve dnech 1. a 2. září
2018 tenisový turnaj o „Hornosušský kahanec". Letos to byl již 39. ročník
tohoto tradičního turnaje. Turnaj byl vypsán pro amatérské tenisty a soutěž ve dvouhře se  hrála ve dvou kategoriích: muži do 49 let a muži 50 let
a více. V hlavní kategorii mužů do 49 let se zúčastnilo 15 hráčů, ve starší
kategorii mužů 50 let a více bylo 12 účastníků. Ve čtyřhře se turnaje zúčastnilo 15 dvojic. Hrálo se vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety, za nerozhodného stavu 1/1 na sety se místo třetího setu hrál velký tie-break.
V mladší kategorii mužů do 49 let zvítězil ve dvouhře Tomáš Vrzala ze Sokola Rychvald, který ve finále jednoznačně porazil loňského vítěze Martina
Lapčíka v poměru 6/1, 6/1. V kategorii mužů 50 let a více se stal vítězem
Vilém Uherek z TK Petřvald, který nejdříve v semifinále porazil ve vyrovnaném souboji nasazenou jedničku turnaje Libora Zimčíka a ve finále pak
porazil Mirka Kožušníka 6/3, 6/3. Ve čtyřhře, jejíž finále se dohrávalo až
ve středu 5. 9. 2018 se celkovým vítězem stala dvojice Tomáš Vrzala (Sokol
Rychvald) a Martin Dzurec (TK Petřvald). Ve výborném finálovém utkání
porazili domácí dvojici Ivo Brodecký, Petr Geryk v poměru 6/2, 6/2.
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Tenisté z Horní Suché uspěli v chorvatské Poreči
Cestovní kancelář ZEMEK uspořádala v zářijovém týdnu od 09. 09.
do 15. 09. 2018 tradiční tenisový turnaj TENIS CUP ZEMEK, který letos
vstoupil do svého 23. ročníku. Turnaj se také tradičně koná v chorvatské Poreči na západním pobřeží Istrie. Podobně jako v minulých letech se
jej účastnila řada členů našeho tenisového klubu TJ Depos Horní Suchá
a známých tenistů z okolí. Celkem se turnaje zúčastnilo 180 hráčů (s doprovodem 40 osob) z osmi států.
Účast našich tenistů na porečském turnaji TENIS ZEMEK CUP byla
obdobně jako v minulých letech úspěšná. Naši tenisté získali ve dvouhrách
2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz. Třetí místo získal Libor Zimčík v kategorii
mužů 50-54 let, na druhém stupínku se umístil Ivo Brodecký v kategorii
mužů 45-49 let, když ve finále podlehl po tuhém třísetovém boji Danu
Hoškovi 3/6, 6/3, 3/6. Petr Geryk zvítězil ve finálovém utkání v kategorii
mužů 50-54 let zcela jednoznačně a porazil Tomáše Paukerta v poměru
6/1, 6/2. Druhé "zlato" pak přidal Vlastimil Sargánek v kategorii mužů
55-59 let, když v dramatickém finálovém utkání porazil Víléma Uherka
z TK Petřvald v poměru 6/4, 3/6, 7/5. Utkání trvalo bez pěti minut čtyři
hodiny a bylo plné zvratů a dramatických okamžiků.
Další medailové umístění přidal Vlasta Sargánek ve čtyřhře za třetí
místo v kategorii mužů 50-64 let, když spolu s Vilémem Uherkem podlehli
v semifinále dvojici Čapoun, Mazák 1/6, 2/6. Poslední medailové umístění pro náš hornosušský klub získala Jiřina Stolaříková, která vybojovala
ve čtyřhře spolu s Jarkou Valeriánovou druhé místo v kategorii žen 51-60,
když ve finále podlehly dvojici Melicherčíková, Veselá 3/6, 2/6.

vlevo vítěz Vlastimil Sagránek
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vpravo vítěz Petr Geryk

HOROLEZECKÝ ODDÍL GODULA
Na první výroční schůzi HO GODULA byl po Vánocích naplánován výcvik
nováčků  - lezení ve sněhu a ledu ve Vysokých Tatrách. Ty se o svátcích proměnily v ledové království. Všechna média se předháněla zprávami o tragédiích lidí,
které se během dvou svátečních dnů odehrály na zledovatělém sněhu. Na Boží
hod zahynuly dvě Češky při sestupu z Téryho chaty, na Štěpána mladý Polák
uklouzl na Slavkovském a ještě toho dne zahynul Čech ve Velké Studené dolině.
Časté lety záchranářských vrtulníků postihly zase tatranské kamzíky. Během
svátků zahynulo nejméně jedenáct kusů této vzácné zvěře. Horská služba i oba
horolezecké svazy varovaly před pohybem bez zimní výzbroje a výstroje.
„Chceš nás zabít?“ volala jsem večer na Štěpána předsedovi oddílu.
„Katko, jsou nejlepší zimní lezecké podmínky,“ zněla odpověď. „Sníh je tvrdý jako led, mačky a cepíny máte ostré jako nože, ale jestli máte strach z toho,
co šíří média, tak ten výcvik odložíme“.
„Věříme ti, i když HS varuje před silným větrem,“ volala mu Sylva.
Ráno nás vítaly vycházejícím sluncem do oranžova vybarvené štíty Vysokých Tater. Jozef nám je postupně představoval: Kriváň, koruna Vysoké, Končistá, Gerlach, Slavkovský, Lomnický a Kežmarský štít. Byl to úchvatný obraz
nejmenších velehor světa. Ale lanovky pro silný vítr nejezdily. Plán výcviku
v Cmiteri mezi Lomnickým a Kežmarským se rázem zhroutil.
„Půjdeme pod Gerlach,“ řekl náš kamarád a cvičitel horolezectví Rudo Knut
a okamžitě zařídil výjezd hotelovým Rangerovrem na Slezský dom ve Velické
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dolině. Než jsme na sebe navlékli zimní výstroj a výzbroj, nebe se zatáhlo a zvedl
se vítr. Sníh byl po předcházející silné oblevě zledovatělý, místy čistý led. Ostré
hroty „maček“, to jsou stoupací železa, však do něj vnikaly jak nože do másla.
Náš počáteční strach z výstupu strmým, zledovatělým svahem se brzy změnil
v požitek, který trochu kazilo zhoršující se počasí. Začalo drobně sněžit a prudkým nárazům větru jsme odolávaly snad jen přirozeným smyslem pro rovnováhu, kterému jsme pomáhaly cepínem. Během výstupu pod stěnu Kvetnicové
věže nás Rudo učil chůzi na mačkách na strmém zledovatělém sněhu a správnému používání horolezeckého cepínu. Mezi věhlasnými ledopády, z nichž pravému pro jeho štíhlost horolezci říkají „sopel“, jsme cepíny vykopali plošinu,
na které nás Rudo naučil pomocí tří cepínů a dlouhé smyčky budovat bezpečný
štand na sněhovém srázu. Bylo to nutné pro nácvik pádů na zledovatělém sněhovém poli a jejich zastavení zobákem i topůrkem cepínu.
Rudo nám nejdříve předvedl několik způsobů pádů, i po hlavě dolů, následně přetočení těla pomocí cepínu, zvednutí nohou s mačkami na botách a zastavení pádu zobákem cepínu. Dobře se nám na to dívalo, jenže tehdy jsme ani
jedna nevěděly, do čeho jdeme. Bylo však důležité se to naučit. Včerejší zprávy
o tragických nehodách ve Vysokých Tatrách, z nichž bylo patrné, jak strašné
následky měly, nás k tomu nutily. Čtyři zahynuli, někteří se štěstím přežili, ale
skončili s těžkými zraněními. Po pravdě řečeno, měly jsme ohromný strach.
Přes tuto počáteční hrůzu jsme nácvik pádů i na záda a hlavou dolů, následné přetočení a zastavení zobákem i topůrkem cepínu, vícekrát úspěšně absolvovaly. Když si dnes prohlížím snímky, které pořizoval Jozef, nechápu, jak jsme
tehdy se Sylvou ve vichřici a vánici mohly mít takovou odvahu. Náš cvičitel,
Rudo Knut, pro pády a jejich zastavení sice záměrně vybral zcela zledovatělý
povrch sněhu, ale s „bezpečným dojezdem“ pod Velický vodopád, kde se teoreticky „nemohlo nic stát,“ ale přece jen: kdo by se po hlavě na záda vrhal do pádu
na strmém zledovatělém svahu a rád a s požitkem.
Brzy jsme však získaly větší odvahu a postupně nacvičily různé varianty
možných pádů a jejich zastavení cepínem. Rudo nám ale také vysvětlil, že reflexivně zabrzdit pád rychlou reakcí se daří jen jednotlivcům, nikdy se to však nepodaří družstvu více lidí navázaných na lano. Nakonec jsou vždy strženi všichni, i ti, kteří se v pádové situaci chovali správně.
Výcvik jsme dokončili za silného větru a vánice, ve které se mi Jozef a Sylva
sestupující nade mnou, zcela ztratili. Rudo, zkušený skialpinista, sjel zledovatělý sráz na lyžích.
Dnes jsme v průběhu jediného dne, po dvou tragických dnech v sousedních
dolinách, uskutečnily každá více než deset úspěšných pádových pokusů různých
způsobů spadnutí na zledovatělém srázu a zastavení pádu cepínem. Tady jsme
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jasně pochopily, co nám říká Jozef, že bez zimní výzbroje nemá člověk na strmých srázech Tater co pohledávat. On nám chtěl i přes varování našich blízkých
přátel a médií jet za těchto podmínek do Vysokých Tater ukázat a dokázat, že
tam, kde se někteří bez řádné zimní výzbroje zabíjejí, můžeme se bezpečně pohybovat. A ten silný vítr, vánice a nakonec i sněžení, ukázaly, jak se ve Vysokých
Tatrách kouzelné sluneční ráno může rychle změnit v bílé mrazivé peklo.

Ze zimní činnosti HO Godula
Na úspěšný výcvik metodiky brzdění pádu na zledovatělém sněhu cepínem navázal tentokrát nácvik praktického využití strategie Stop or Go v lavinovém terénu. Jedná se o metodiku rakouského Alpenvereinu o bezpečném
pohybu v lavinovém terénu, který musí ovládat každý, kdo se v takovém terénu chce bezpečně pohybovat (skialpinisti, horolezci, turisti…). Povinným vybavením na túru byly skialpové lyže s vázáním a pásy, lavinový vyhledávač,
sonda, lopata, přilba, sluneční a lyžařské brýle.
Túru s nácvikem metodiky vyhledávání zasypaného ve dvojicích, ve skupinách, vyhodnocení sněhových vrstev z hlediska stability a soudržnosti a určení stupně lavinového nebezpečí dle průvodních znaků v terénu se zúčastnilo
10 členů HO Godula a 4 členové družebního oddílu HO Sokol Deštné v Orlických horách. Výcvik vedl člen našeho oddílu Petr Valchař, instruktor ÖAV
Insbruck a majitel HUDYSPORT v Havířově. Kurz lavinové prevence proběhl
ve dnech 10. – 11. února 2018 na úbočí Salatína v Roháčích.

Účastníci výcviku
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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

Domov pro seniory, Slezská humanita, Karviná
Domov pro seniory zažil v předvánočním čase velmi vzrušující chvíli.
Leoš Mareš, známý populární komentátor, se stal „Ježíškovým vnoučetem“ v hornosušském Domově pro seniory, kde obdaroval klientku.
Dne 17. 11. 2018 prožila jedna z klientek krásné okamžiky s Leošem
Marešem, který jí zajistil krásný dárek.
„Ježíškova vnoučata“ je projekt Českého rozhlasu. Lidé, kteří mají nějaké přání, se zaregistrují a dárci – „Ježíškova vnoučata“ -   tato přání
splní. Klientka domova paní Zdeňka si přála od Ježíškových vnoučat elektrický invalidní vozík, protože pohyb na mechanickém vozíku je pro ni
náročný. Pan Leoš Mareš se rozhodl paní Zdeňce přání splnit a zajistil
koupi elektrického vozíku. Od prvního mailu, kdy pan Leoš Mareš oznámil, že paní Zdeňce vozík koupí, až po uskutečnění nákupu vozíku a osobního předání, neuběhl ani týden. Organizace kolem nákupu se rozběhla
na plné obrátky, protože Leoš Mareš chtěl, aby vozík byl do konce týdne
v užívání. Firma DMA zajišťující kompenzační pomůcky tuto výzvu přijala a elektrický vozík byl do 4 dnů v domově. V sobotu pak přijel Leoš Mareš
osobně vozík předat.  Setkání nejen s paní Zdeňkou, ale i všemi klienty
202

domova, bylo radostné a spontánní. Pan Mareš byl přirozený, skromný,
milý a šaramantní a více než hodina s ním uběhla, že ani nikdo nevěděl
jak. Smích a veselí se ozývalo celým domovem a ještě dlouho potom, co už
odjel, se klienti usmívali a s vděčností na něho vzpomínali. Pro všechny to
byl nezapomenutelný zážitek. Nejvíce si však jeho návštěvu užívala paní
Zdeňka, protože právě jí jeho dar usnadní pohyb v domově i venku, a tím
se velmi zkvalitní její život.

Leoš Mareš s paní Zdeňkou
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VIII. CÍRKEV
Římskokatolická farnost Horní Suchá
Farář: Mgr. Miroslaw Kazimierz
Farní sbor Slezské církve evangelické
Pastor: Mgr. Janusz Kożusznik
Sbor Církve bratrské
Kazatel sboru: ThDr. Tadeáš Firla

Umístění starých zvonů před kostelem sv. Josefa
V roce 1891 byla budova kostela z kapacitních důvodů prodloužena o patnáct metrů, byla postavena věž společně s bočními loděmi a chórem pod nimi.
Do věže byly umístěny čtyři zvony, které za I. světové války odvezlo rakouské
vojsko. K instalaci šesti nových zvonů došlo v roce 1925. Jejich osud byl obdobný, v roce 1942 je zabavila německá okupační armáda. Po válce byly do věže zavěšeny provizorní zvony z litiny, které byly v listopadu 2017 vyměněny za nové.
Staré zvony jsou umístěny vpravo od hlavního vchodu před kostelem sv. Josefa.
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IX. ÚSPĚŠNÍ HORNOSUŠANÉ
…ze současnosti…

Hasič David Krhovjak , původně člen SDH Horní Suchá
V srpnu minulého roku došlo ve Frýdku-Místku k vážné dopravní nehodě,
během níž zůstal v kabině havarované dodávky zraněný a zaklíněný řidič. Celou nehodu viděl příslušník Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nstržm. David Krhovjak (slouží na stanici HZS MSK Frýdek-Místek),
který měl právě volno.
Ani na okamžik nezaváhal, telefonicky oznámil dopravní nehodu na tísňovou linku a následně začal pracovat na vyproštění řidiče z havarovaného vozidla. Příslušník HZS MSK využil kromě své zručnosti i velkou dávku
improvizace, kdy do rozbitého čelního skla vyřezal pomocí nalezené závitové
tyče otvor, kterým vytáhl zraněného řidiče z vozidla. Následně řidiči poskytl
prvotní předlékařskou pomoc a předal jej později do péče přivolané posádky
zdravotnické záchranné služby.
„Udělal jsem to, co by na mém místě udělal každý hasič, ať už v zaměstnání, nebo o svém volnu. Získaného ocenění a medaile od pana hejtmana si
velice vážím“, řekl David Krhovjak.
Hasič dostal na Dnech NATO medaili za záchranu života. Medaili s „Čestným uznáním hejtmana Moravskoslezského kraje za pomoc při záchraně lidského života“ převzal v neděli profesionální hasič David Krhovjak od hejtmana
Ivo Vondráka, a to během Dnů NATO a Vzdušných sil Armády ČR 2018 - přímo
na ploše mošnovského letiště, navíc před zraky mnoha tisíců návštěvníků.
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Renáta Kunčická, roz. Gletová, narozena 1979
Tanec se stal její srdeční záležitostí
Ne každý má svaly, ne každý vyniká ve sportu. Někdo, a to především ženy,
touží po poetickém, ale současně dynamickém vyjádření své osobnosti. A to splňuje například tanec. Ale i to nejde bez píle, pevné vůle, odvahy, energie a vynaloženého času věnovaného této zálibě.
Jako motto své lektorské práce použila Renáta Kunčická citaci Ruth Saint Denis: „Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.“
To přesně vystihuje, proč právě tanec uchvátil Renátu Kunčickou. Láska k
tanci byla v jejím srdci odjakživa. Vždy cítila, že je jí blízký. S tancem se blíže
seznámila v tanečních a už tady věděla, že tanec musí člověk vnímat srdcem.
Neutuchající zájem o tanec ji vedl ke sledování filmů a všech soutěží, kde tanec
figuroval.
Jednou se jí dostal do rukou letáček na kurz karibských a kubánských tanců
a pak už vše dostalo rychlý spád. Nejprve zkoušela taneční kroky salsy a bachaty pod vedením Katrin Žabenské v Taneční a Sportovní Akademii K+K Labyrint
Ostrava. Další byl kurz salsy a bachaty pro páry s lektory Michalem a Petrou Sejkorovými nejprve v Havířově, pak v Novém Jičíně a v Ostravě. Nové zkušenosti
ji vedly dále do lekcí v tanečním studiu MG Dance Ostrava, kde byli jejími učiteli
Jakub Mazůch a Michaela Gatěková.
Salsa a bachata Renátu okouzlily. Hledala další a další možnosti jak si prohloubit teoretické i praktické znalosti o těchto tancích. Kromě kurzů se zúčastnila
i několika festivalů nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku a ve
Španělsku. Díky taneční dovolené v Chorvatsku se seznámila s dalšími tanečními styly, jako je zouk, marengue, samba de gafiera   a kizomba, která spolu se
salsou a bachatou zůstaly v jejím repertoáru dodnes.
Láska k tanci byla tak velká, že vedla Renátu za dalším poznáním a splněním
si svého snu, a to k latinskoamerickým tancům v podání PRO – AM  párů ( profesionál – amatér), jak jsme měli možnost sledovat v pořadu Stardance.
Soutěží se ve čtyřech výkonnostních třídách - bronz, silver, gold, diamont, v
tancích - samba, rumba, cha – cha, jive, paso doble, v single dance nebo ve všech
pěti tancích. Renáta soutěžila v páru v těchto jednotlivých tancích jak v single
dance, tak zároveň ve všech pěti tancích ve výkonnostních třídách bronz a silver.
Jejím tanečním partnerem byl Michal Kozub z tanečního klubu Marendi, který byl dvojnásobným druhým vicemistrem ČR v latinskoamerických tancích,
mistrem ČR v družstvech a finalistou MČR v deseti tancích. Celkem spolu s Renátou absolvovali pět soutěží během dvou let, a to Mistrovství ČR PRO – AM
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Dance v Garáži v Ostravě, dvakrát Mistrovství ČR PRO – AM v Lucerně v Praze,
Mistrovství Slovenska PRO – AM v Žilině a PRO-AM CUP v Českém Těšíně. Letos
spolu obhájili loňské finále a stali se zároveň vicemistry ČR v latinskoamerických
tancích v kategorii do 45 let. Toto považuje Renáta za největší úspěch, neboť jejími soupeřkami byly ženy o dvě výkonnostní třídy výše, než byla ona. Ze všech
soutěží si Renáta přivezla medaile, poháry a věcné ceny, nebyla ani jedna soutěž,
ze které by si ocenění nepřivezla.
Kromě soutěží měla možnost Renáta s partnerem vystoupit i na plesech, což
bylo pro ni další splněné přání.  
Díky tomuto poznání si uvědomila, že nikdy není pozdě si splnit své sny, stačí
jen naslouchat srdci, jít za svým cílem bez ohledu na to, kolik vám je let. Díky
setkání s tancem si uvědomila krásu ženy, našla ženskost, eleganci sebedůvěru a
sebelásku. A to by přála každé ženě.

Garáž, Ostrava 2017

Garáž, Ostrava 2017
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Lucerna, Praha 2017, Renáta první zleva

Žilina, 2018

Lucerna, Praha 2018, Renáta a Michal vpravo
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Český Těšín, 2018

Český Těšín, 2018

Renáta Kunčická a její medaile, poháry, diplomy
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…z historie…

Petr Mazoch - první zasloužilý učitel v okrese Karviná
Letos to je 110 let, kdy se ve Sviadnově dne 23. 6.1908 narodil lískoveckému valcíři Mazochovi syn Petr. Po ukončení měšťanské školy v Místku studoval na učitelském ústavě ve Slezské Ostravě, kde v roce 1927 maturoval.
Téhož roku začal učit na 2. obecné škole v Karviné. Po ukončení prezenční
vojenské služby nastoupil jako učitel na měšťanské škole v Horní Suché. Při
práci studuje matematiku, deskriptivu a kreslení. Rád ochotnicky hraje divadlo, režíruje dvě tři představení ročně, píše pohádky pro časopis „Sluníčko“. Po Mnichovu v roce 1938 byl s celou rodinou vypovězen z Těšínska – učí
ve Fryšovicích, Vladislavi, okr. Třebíč. V roce 1939 se vrací do Vratimova,
kde působí jako učitel.
V květnu 1945 nastoupil jako ředitel měšťanské školy ve Stonavě. V létech 1946
– 1949 rozšiřuje své učitelské vzdělání pěti semestry studia matematiky, filozofie
a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v  Brně.
V roce 1953 vede osmiletou střední školu v Dolní Suché (později ZDŠ Havířov – Suchá). Sleduje výstavbu nové školní budovy pro ZDŠ na sídlišti v
Dolní Suché. Od roku 1955 žil v Horní Suché (v létech 1976 – 1994 Havířov 6).
Funkci ředitele ZDŠ v Havířově – Suché vykonával až do června roku 1970,
kdy odešel do důchodu.
Petr Mazoch byl především vynikající učitel, pedagog a zkušený ředitel.
Byl oporou svým spolupracovníkům, pomocníkem a rádcem žáků. Byl vynikající matematik, pracoval jako vedoucí kabinetu při OPS, později také
organizoval okresní kola matematických olympiád.
Spolupracoval jako autor při vydávání skript a učebnic. V roce1957 vychází 1. a 2. část „Geometrie a rýsování pro 6. ročník“, o dva roky později
pak oficiální učebnice „Geometrie“ pro 6. ročník. V roce 1977 vychází patnácté vydání této učebnice. Učebnice byla přeložena pro potřeby slovenských
a ukrajinských škol. Jméno Petra Mazocha čteme také na tirážích „Algebry“
pro 8. ročník.
Petr Mazoch byl nadšený filatelista. Jako fundovaný člen Svazu čs. filatelistů organizoval filatelistické výstavy. Na ZDŠ v Havířově Suché vedl kroužek mladých filatelistů, kterým předával své bohaté znalosti.
Za jeho zásluhy v oblasti školství mu byl 27.3.1956 udělen ministrem kultury vlády Československé republiky čestný titul „zasloužilý učitel“ jako prvnímu učiteli v okrese Karviná.
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Zasloužilý učitel pan Petr Mazoch

Horní Suchá, ulice Stonavská, čp. 506 (u staré pošty) – dům,
kde pan Petr Mazoch bydlel

Pamětní deska odhalena v září 2019 u příležitosti 60. výročí otevření
ZŠ kpt. Jasioka v Prostřední Suché
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X. POČASÍ
(Podle domácí meteorologické stanice paní Tomanové,  Horní Suchá)

Datum
01.01.2018

Teplota v 7:00
3,8

Teplota v 14:00
7,3

Stav počasí

02.01.2018

-2,2

6,2

zamračeno, dešťové přeháňky

03.01.2018

-1

4,5

zamračeno, vítr

04.01.2018

4,6

7

polojasno, vítr

05.01.2018

6,6

9,1

polojasno, vítr

06.01.2018

5,8

11,3

slunečno

07.01.2018

7

6,3

zamračeno, odpoledne mží

08.01.2018

1,8

1,9

zamračeno, dopol. déšť, odpol. mží

09.01.2018

-0,7

3,5

polojasno, vítr

10.01.2018

5,4

7,5

zamračeno, smog

11.01.2018

4,5

4,7

zamračeno, mží, k večeru déšť

12.01.2018

2,2

2,2

zamračeno, mží

13.01.2018

-0,3

1,9

polojasno, vítr

14.01.2018

-4,7

-1,6

polojasno, večer vítr

15.01.2018

-3,3

0,8

slunečno, smog, v noci -5,7

16.01.2018

-1

3,6

polojasno, večer sníh

17.01.2018

-0,5

3,4

zamračeno

18.01.2018

0,6

3,2

polojasno, večer silný vítr

19.01.2018

3,1

4,6

polojasno

20.01.2018

0,8

2,5

polojasno, dopoledne sníh

21.01.2018

0,5

1,8

zamračeno, smog, dopol. sníh

22.01.2018

-2,5

0,4

slunečno, dopoledne smog

23.01.2018

-1

2,1

zamračeno, dopoledne smog

24.01.2018

3,7

7,2

zamračeno, vítr

25.01.2018

2,8

7,5

slunečno

26.01.2018

-0,1

5,5

polojasno, večer -2

27.01.2018

-0,9

5,6

zamračeno

28.01.2018

3,6

6,9

zamračeno, vítr

29.01.2018

7,3

10

polojasno, vítr

30.01.2018

2,3

7,1

polojasno, vítr

31.01.2018

-2,3

6,9

slunečno, vítr
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zamračeno

Stav počasí

Datum
01.02.2018

Teplota v 7:00
4,3

Teplota v 14:00
7,6

zamračeno, večer déšť se sněhem

02.02.2018

2,3

5,8

zamračeno

03.02.2018

-2

4,3

polojasno, večer smog

04.02.2018

0,7

2,5

05.02.2018

-0,7

1,3

06.02.2018

-10,7

-2,4

polojasno, večer sníh
polojasno, dopol. smog, večer sněhové
přeháňky
slunečno

07.02.2018

-5,7

-0,3

zamračeno, smog, sníh

08.02.2018

-0,3

0,3

zamračeno

09.02.2018

-1,5

2,4

zamračeno

10.02.2018

-2,1

0,2

zamračeno, dopoledne smog

11.02.2018

-5,7

2,8

zamračeno

12.02.2018

1,4

4,5

zamračeno, sněhové přeháňky

13.02.2018

0,8

4

14.02.2018

-1,3

1,3

15.02.2018

-1,3

2,9

zamračeno, ráno a dopoledne sníh
zamračeno, ráno smog a sněhové přeháňky
zamračeno, dopoledne smog

16.02.2018

0,8

1,9

zamračeno, sníh, v noci - 4,2

17.02.2018

-1,5

3,2

polojasno

18.02.2018

0,8

3,6

zamračeno

19.02.2018

-7,9

2,2

slunečno

20.02.2018

-7,1

0,7

polojasno

21.02.2018

-3,3

-0,5

zamračeno, dopoledne smog

22.02.2018

-1,9

-0,2

polojasno, vítr

23.02.2018

-3,5

-0,3

zamračeno, vítr, v noci -10,7

24.02.2018

-8,9

-2,6

polojasno, sníh

25.02.2018

-11,2

-8,2

polojasno, večer smog

26.02.2018

-13,3

-7,2

slunečno, vítr, v noci  - 13,1

27.02.2018

-12,7

-8,3

polojasno, vítr

28.02.2018

-11,6

-7,4

polojasno, vítr

Datum
01.03.2018

Teplota v 7:00
-17,9

Teplota v 14:00
-5,5

Stav počasí

02.03.2018

-12,4

-5,8

zamračeno, dopoledne smog

03.03.2018

-14,5

-4,2

slunečno

04.03.2018

-14,5

-1,1

slunečno

05.03.2018

-10,6

3,5

polojasno
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slunečno

06.03.2018

1,5

4

zamračeno, odpoledne smog

07.03.2018

3,3

8,7

zamračeno, vítr

08.03.2018

3,9

9,3

polojasno

09.03.2018

3,1

7,6

polojasno, dopoledne vítr

10.03.2018

2,3

14,1

polojasno

11.03.2018

4,3

15,4

slunečno

12.03.2018

13,1

13,9

zamračeno, silnější vítr

13.03.2018

8,6

12,2

slunečno, pak zamračeno, vítr

14.03.2018

8

6,5

zamračeno, déšť

15.03.2018

3,2

9

zamračeno, pak polojasno, dopol. smog

16.03.2018

2,9

5,3

zamračeno, déšť, v noci sníh

17.03.2018

-2,4

-2,5

zamračeno, silnější vítr

18.03.2018

-7,2

-3,4

polojasno, silnější vítr

19.03.2018

-6

-2,9

zamračeno, vítr

20.03.2018

-3,9

-1,5

zamračeno, sníh

21.03.2018

-1,4

3

polojasno

22.03.2018

-2,9

6,6

slunečno, vítr

23.03.2018

-1,1

5,1

polojasno

24.03.2018

1,3

8,2

slunečno, vítr

25.03.2018

-3,6

9,4

slunečno, vítr, v noci -3°C

26.03.2018

-0,5

6,3

zamračeno vítr

27.03.2018

2,8

6

zamračeno, mží

28.03.2018

0,8

10,1

polojasno, pak zamračeno

29.03.2018

8,4

12,3

zamračeno, vítr

30.03.2018

2,3

16,4

slunečno, pak zamračeno

31.03.2018

7,9

16,2

zamračeno, vítr, v noci déšť

Datum
01.04.2018

Teplota v 7:00
4,7

Teplota v 14:00
6,5

Stav počasí
zamračeno, občas déšť

02.04.2018

3,5

9,6

slunečno, vítr

03.04.2018

1,2

18,4

slunečno, vítr

04.04.2018

6,8

17,6

polojasno, vítr

05.04.2018

8

16,3

polojasno, vítr

06.04.2018

6,7

12

zamračeno, v noci - 0,3°C

07.04.2018

1,1

16,5

slunečno, vítr

08.04.2018

7

21,1

polojasno, vítr

09.04.2018

15,2

24,4

slunečno, vítr

214

10.04.2018

10,5

20,1

zamračeno, vítr

11.04.2018

11,1

21,5

slunečno, vítr

12.04.2018

6,8

25

slunečno, vítr

13.04.2018

14,8

18,8

zamračeno

14.04.2018

8,5

25,3

slunečno, vítr

15.04.2018

nezaznamenáno

25

slunečno, vítr

16.04.2018

14,6

23,1

zamračeno, déšť

17.04.2018

13,1

17,7

zamračeno, vítr

18.04.2018

8

19,5

polojasno, vítr

19.04.2018

9,8

22,5

slunečno, vítr

20.04.2018

8,8

21

slunečno, vítr

21.04.2018

11,1

25,5

slunečno, vítr

22.04.2018

13,3

21,6

slunečno, vítr

23.04.2018

12,2

23,6

polojasno, vítr, večer déšť

24.04.2018

14,1

21,2

polojasno, vítr, večer déšť

25.04.2018

12

24,1

slunečno, vítr, až silný vítr

26.04.2018

12,6

16,8

zamračeno

27.04.2018

4

17,5

polojasno, vítr

28.04.2018

9,2

24,6

polojasno

29.04.2018

14,2

27,2

polojasno, vítr

30.04.2018

20,8

26,8

polojasno, silnější až silný vítr

Datum
01.05.2018

Teplota v 7:00
15,2

Teplota v 14:00
23,6

Stav počasí
slunečno, vítr

02.05.2018

14,3

23,9

zamračeno, pak slunečno, vítr

03.05.2018

15,3

28,8

slunečno, vítr

04.05.2018

13

20,5

zamračeno

05.05.2018

13,4

20,3

slunečno, vítr

06.05.2018

9,3

19,8

slunečno, silnější vítr

07.05.2018

11,1

21,3

slunečno vítr

08.05.2018

12,4

19,5

zamračeno,  vítr, večer déšť

09.05.2018

15,3

20,9

zamračeno, přeháňky

10.05.2018

11,6

24,6

slunečno, večer přeháňky

11.05.2018

15,5

22,8

polojasno, vítr

12.05.2018

15,4

23,2

polojasno, dopol. mlha, večer přeháňky

13.05.2018

12

22,9

slunečno, silnější vítr

14.05.2018

14,5

20

slunečno, silnější vítr
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15.05.2018

11,6

16,8

zamračeno, večer déšť

16.05.2018

12,2

19,8

polojasno, vítr

17.05.2018

12,5

13,8

zamračeno, déšť

18.05.2018

13,8

18,9

polojasno

19.05.2018

12,6

17,3

polojasno

20.05.2018

11,1

20,3

slunečno, vítr

21.05.2018

11,7

19,9

slunečno, vítr

22.05.2018

12,3

24,1

polojasno

23.05.2018

15,4

25,2

slunečno

24.05.2018

16,2

23,5

slunečno, vítr

25.05.2018

16,3

24,4

slunečno, vítr

26.05.2018

15,3

nezaznamenáno

slunečno, vítr

27.05.2018

15,6

26,2

slunečno, vítr

28.05.2018

18,6

27,8

slunečno, vítr

29.05.2018

18,2

24,6

slunečno

30.05.2018

18,9

28,4

slunečno

31.05.2018

18,1

28,1

slunečno

Datum
01.06.2018

Teplota v 7:00
19,1

Teplota v 14:00
23,6

Stav počasí

02.06.2018

18,6

20,1

03.06.2018

17,8

21

04.06.2018

18,9

25,4

polojasno, bouřka, zamračeno
zamračeno, pak slunečno, ráno a dopol.
bouřka
polojasno

05.06.2018

19,4

27,6

polojasno

06.06.2018

17,6

21,1

slunečno, vítr

07.06.2018

15,5

24,3

slunečno, vítr

08.06.2018

19

21,8

slunečno, déšť

09.06.2018

19,6

28,5

slunečno, večer déšť

10.06.2018

19,3

27,3

polojasno, přeháňky

11.06.2018

20,5

27,3

slunečno

12.06.2018

18,4

nezaznamenáno

ranní přeháňky

13.06.2018

16,5

19,6

zamračeno

14.06.2018

15

20,2

zamračeno, vítr

15.06.2018

15,5

22,7

polojasno

16.06.2018

17,8

25

polojasno

17.06.2018

19,6

26,1

polojasno

18.06.2018

18,5

23,2

polojasno
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slunečno, bouřka, slunečno

19.06.2018

19,2

25,2

polojasno, vítr

20.06.2018

18,5

28,6

polojasno

21.06.2018

20,1

31,1

slunečno, vítr, večer silný vítr

22.06.2018

13,4

17,2

zamračeno

23.06.2018

10,6

17,2

polojasno, ráno a dopol. přeháňky

24.06.2018

12,4

16,4

polojasno, celý den přeháňky

25.06.2018

13,4

19,7

zamračeno

26.06.2018

14,6

13,7

polojasno, odpol. bouřka, slunečno

27.06.2018

14,4

19,3

zamračeno, vítr

28.06.2018

15,4

18,7

zamračeno, déšť

29.06.2018

17,7

24,4

polojasno

30.06.2018

13,6

18,7

polojasno

Datum
01.07.2018

Teplota v 7:00
12

Teplota v 14:00
18,7

Stav počasí
polojasno,večer přeháňky

02.07.2018

11,5

21,7

polojasno

03.07.2018

13,9

23,2

slunečno

04.07.2018

15,5

21,4

polojasno

05.07.2018

17,6

29,2

slunečno

06.07.2018

20,2

22

polojasno

07.07.2018

18,5

25,3

polojasno

08.07.2018

17

25,2

polojasno

09.07.2018

17,3

27

polojasno

10.07.2018

19,3

23,8

polojasno, ráno a večer bouřky

11.07.2018

17,6

19,3

zamračeno

12.07.2018

15,4

22,9

polojasno, večer déšť

13.07.2018

17,2

22,2

polojasno, večer déšť

14.07.2018

17

21,8

polojasno, přeháňky, večer bouřka

15.07.2018

18,2

25,8

polojasno

16.07.2018

16,1

27,3

slunečno

17.07.2018

18

19,1

zamračeno, déšť

18.07.2018

18

18,1

zamračeno, déšť

19.07.2018

17,6

20,9

zamračeno

20.07.2018

17,6

25,5

polojasno, v noci 12,3°C

21.07.2018

16,4

27,4

slunečno

22.07.2018

19,9

26,2

polojasno

23.07.2018

17,8

27,6

slunečno
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24.07.2018

16,7

27,5

polojasno

25.07.2018

17,3

26,1

polojasno, večer přeháňky

26.07.2018

18,3

25,2

polojasno

27.07.2018

19,2

27,6

polojasno, vítr

28.07.2018

19,6

28,9

polojasno, ráno mlha

29.07.2018

20,8

30

slunečno

30.07.2018

19,6

28,1

slunečno, v noci 19,5°C

31.07.2018

19,8

28,9

slunečno, v noci 20°C

Datum
01.08.2018

Teplota v 7:00
20,7

Teplota v 14:00
28,4

Stav počasí
slunečno, vítr, v noci 19,5°C

02.08.2018

20,4

30,5

slunečno, vítr

03.08.2018

21,4

29,4

slunečno, vítr

04.08.2018

18,4

30,5

slunečno, v noci 20,4°C

05.08.2018

21,1

26,6

polojasno

06.08.2018

17,3

26,9

polojasno

07.08.2018

14,8

28,5

slunečno

08.08.2018

18,5

26,9

slunečno, dopol. bouřka, večer přeháňky

09.08.2018

19,3

32,4

slunečno

10.08.2018

20,5

23,3

slunečno, déšť, večer bouřka

11.08.2018

17,1

22,2

zamračeno, večer déšť, v noci 14,6°C

12.08.2018

15,9

24,2

slunečno, vítr, v noci 13,5°C

13.08.2018

14,2

28,7

slunečno, vítr

14.08.2018

19,4

24,7

polojasno

15.08.2018

16,8

26,3

polojasno, vítr

16.08.2018

15,3

24

polojasno, vítr

17.08.2018

14,4

27,5

slunečno

18.08.2018

17,4

28,5

slunečno

19.08.2018

18,2

28,7

slunečno

20.08.2018

16,1

29,3

slunečno, přeháňky

21.08.2018

17,7

26,7

polojasno, v noci 13,7°C

22.08.2018

16,2

26,6

slunečno

23.08.2018

15,8

31

slunečno, vítr

24.08.2018

18,2

29,9

polojasno, vítr, večer přeháňky

25.08.2018

16,6

20,6

zamračeno, déšť

26.08.2018

13,8

15

zamračeno, déšť, polojasno, v noci 7,9°C

27.08.2018

10

17,3

polojasno
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28.08.2018

14

22,6

polojasno, večer vítr

29.08.2018

12,3

23,4

slunečno

30.08.2018

13,1

26,1

slunečno, vítr

31.08.2018

17,2

22

polojasno

Datum
01.09.2018

Teplota v 7:00
16

Teplota v 14:00
24,8

Stav počasí
polojasno, dopol. mlha, večer déšť

02.09.2018

16,9

23,3

polojasno, ráno déšť, večer bouřka

03.09.2018

15,8

24,7

polojasno, ráno déšť, odpol. vítr a déšť

04.09.2018

17,1

20,1

polojasno, večer bouřka

05.09.2018

14,6

21,6

polojasno

06.09.2018

13,2

22,8

polojasno

07.09.2018

10,7

22,8

polojasno

08.09.2018

15

20,4

zamračeno, dopol. déšť, večer mlha

09.09.2018

11,9

21,7

polojasno, ráno mlha

10.09.2018

11

23

polojasno

11.09.2018

14,7

23,3

polojasno, ráno mží

12.09.2018

14,3

23,6

slunečno

13.09.2018

13,5

nezaznamenáno

14.09.2018

16,2

17,6

zamračeno, déšť

15.09.2018

15,3

19,9

polojasno, ráno déšť

16.09.2018

9,8

20,2

slunečno

17.09.2018

11

23,8

slunečno

18.09.2018

12

25,3

slunečno

19.09.2018

11,3

24,6

slunečno, vítr

20.09.2018

12,2

25,3

slunečno

21.09.2018

11,8

24,6

slunečno, v noci déšť

22.09.2018

12,3

16,3

polojasno, vítr

23.09.2018

12,5

16

zamračeno, vítr

24.09.2018

9,3

13,1

polojasno, vítr

25.09.2018

7,5

11,9

polojasno, vítr

26.09.2018

2,9

13,7

polojasno, vítr

27.09.2018

11,3

16,4

zamračeno

28.09.2018

8

19,9

slunečno, ráno mlha, večer déšť

29.09.2018

6,3

14,1

polojasno, vítr

30.09.2018

1,8

14,5

slunečno
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Stav počasí

Datum
01.10.2018

Teplota v 7:00
3

Teplota v 14:00
16,1

slunečno, večer déšť

02.10.2018

8,9

8,6

zamračeno, dopol. déšť, odpoledne mží

03.10.2018

9,2

14,6

polojasno, vítr

04.10.2018

5,6

14,2

polojasno

05.10.2018

2,3

16,7

slunečno

06.10.2018

3,5

21,2

slunečno, vítr

07.10.2018

11,7

21,1

polojasno, odpol.vítr

08.10.2018

11

15,4

polojasno

09.10.2018

6,1

16,9

slunečno, ráno a dopoledne mlha

10.10.2018

6,9

20,6

slunečno, dopoledne mlha

11.10.2018

6,8

21,2

slunečno

12.10.2018

7,4

20,4

slunečno

13.10.2018

6,1

20

slunečno, ráno mlha

14.10.2018

5,7

20,6

slunečno, ráno mlha

15.10.2018

6,9

19

slunečno

16.10.2018

5,7

19,9

polojasno, vítr

17.10.2018

9,7

14,7

zamračeno, dopol. i odpoledne přeháňky

18.10.2018

11,6

16,5

polojasno

19.10.2018

8

11,4

zamračeno, večer mlha

20.10.2018

11

10,9

zamračeno, ráno mlha, večer déšť

21.10.2018

6,9

10

zamračeno, dopol. mží, večer mlha

22.10.2018

5,9

10,1

polojasno, dopol. mlha, večer déšť

23.10.2018

5,7

9,5

polojasno, dopol. mlha, večer vítr, déšť

24.10.2018

7,5

9,1

polojasno, celý den sinější vítr

25.10.2018

5,7

12,3

zamračeno, vítr, večer déšť

26.10.2018

7,9

11,8

polojasno vítr

27.10.2018

9,1

11,5

zamračeno, večer déšť

28.10.2018

5,5

6,9

zamračeno, déšť, večer mlha

29.10.2018

7,3

10,2

zamračeno, ráno mlha, večer vítr

30.10.2018

18,5

19,6

polojasno, silnější vítr

31.10.2018

8,9

16,3

slunečno

Datum
01.11.2018

Teplota v 7:00
10,1

Teplota v 14:00
19,5

Stav počasí
polojasno, vítr, v noci 15,8°C

02.11.2018

10,5

18,6

polojasno

03.11.2018

10,9

10,9

zamračeno
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04.11.2018

10,9

14

zamračeno, večer mlha

05.11.2018

8,3

14

polojasno, ráno a dopol. mlha

06.11.2018

9,1

18,2

slunečno

07.11.2018

10,9

17,4

slunečno, vítr

08.11.2018

4,5

14,1

slunečno

09.11.2018

3,1

12,2

polojasno, dopoledne mlha

10.11.2018

2,7

13,2

slunečno

11.11.2018

3,8

14,9

slunečno

12.11.2018

2,2

16,2

polojasno

13.11.2018

4

14,6

slunečno, večer vítr

14.11.2018

7,1

11,8

polojasno

15.11.2018

6,7

9,7

polojasno

16.11.2018

4,1

7

polojasno, vítr

17.11.2018

-0,3

3,6

slunečno, vítr

18.11.2018

-0,3

1,4

zamračeno

19.11.2018

0

1,7

polojasno, vítr

20.11.2018

0,6

1,9

zamračeno, vítr, v noci sníh

21.11.2018

1

1,4

zamračeno

22.11.2018

1,2

2,2

zamračeno, dopol. i odpol.  smog, mží

23.11.2018

2,4

6,3

polojasno, dopol. i odpol. smog

24.11.2018

3,5

7,1

zamračeno, dopol. smog, odpol. mží

25.11.2018

3,6

7,3

zamračeno

26.11.2018

5,1

4,9

zamračeno, vítr

27.11.2018

-0,4

-0,1

zamračeno

28.11.2018

-0,9

0,7

polojasno, vítr,dopoledne smog

29.11.2018

-7,9

-1

slunečno,  smog

30.11.2018

-7,7

1

slunečno, smog, v noci -7,9°C

Datum
01.12.2018

Teplota v 7:00
-4

02.12.2018

-5,5

5,2

polojasno, vítr, večer dešťové přeháňky

03.12.2018

3,8

7,2

zamračeno, déšť

04.12.2018

7,1

8,3

zamračeno, déšť

05.12.2018

-1,2

3,9

slunečno

06.12.2018

-4,8

3,2

polojasno, večer déšť

07.12.2018

3,6

8

zamračeno, ráno mží, večer déšť

08.12.2018

6,7

7,7

zamračeno, vítr, večer déšť

Stav počasí
Teplota v 14:00
zamračeno, vítr, večer sněhové přeháňky
-1
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09.12.2018

5,2

7,1

zamračeno, ráno déšť,  vítr

10.12.2018

4,7

5,7

zamračeno, sněhové přeháňky, sníh

11.12.2018

1,4

2,5

zamračeno, déšť se sněhem

12.12.2018

1,4

1,9

zamračeno, mží, déšť se sněhem

13.12.2018

-0,4

0,6

zamračeno, smog

14.12.2018

-0,3

0,1

zamračeno, smog

15.12.2018

-0,1

-0,4

zamračeno, vítr, sníh

16.12.2018

-1,1

0,4

zamračeno, celý den smog

17.12.2018

-1,3

2,1

polojasno, ráno smog

18.12.2018

0,5

3,4

zamračeno

19.12.2018

-5,7

1,6

slunečno, smog

20.12.2018

0,4

0,5

zamračeno, vítr

21.12.2018

1,5

6

zamračeno, odpoledne vítr, déšť

22.12.2018

8,6

10

zamračeno, vítr, odpoledne déšť

23.12.2018

5,5

6,1

zamračeno, ráno a večer, déšť

24.12.2018

4,3

1,3

zamračeno, vítr,  dopol. déšť, večer sníh

25.12.2018

-0,3

1,7

zamračeno, sníh

26.12.2018

2,9

3,8

zamračen, večer déšť

27.12.2018

3,9

6,8

zamračeno

28.12.2018

5,3

5,1

zamračeno, déšť

29.12.2018

4

5,2

zamračeno, mží

30.12.2018

3,7

5,1

zamračeno, vítr, odpol. a večer déšť

31.12.2018

2,7

3,3

zamračeno
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XI. RŮZNÉ
Vánoční zpívání
Už počtvrté se na zahradě manželů Škarpových na Štědrý den zpívaly
koledy a vánoční písně. Tentokrát to nebyli jen sousedé „přes plot“, kteří
se sešli hned po poledni, ale přišli přátelé a známí až od trati, od lesa a v
závěru dorazili i manželé Muchovi ze skupiny Joker Band Ivana Muchy.
Hostem z nejvzdálenějšího kouta světa byl i Novozélanďan, který se zúčastnil se svou budoucí hornosušskou rodinou. Hlavními „protagonisty“
vánočního zpívání byli Dáša Glatzová a Pavel Škarpa, které doprovázel
sbor asi padesáti sousedů a přátel. Samozřejmě nechyběl ani svařáček na
zahřátí a různé vánoční dobroty slané i sladké, ale hlavně nechyběla veselá vánoční nálada.

Novozélanďan a jeho budoucí manželka Kateřina
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Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475
Byly dokončeny okružní křižovatky. Zhotovitelem je firma Strabag a.s.
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.

Další – fotogalerie na DVD

Cyklostezka
Letos byla dokončena i cyklostezka. Začíná u Parku hrdinů, vede pod
mostem na ulici Těrlická, dále kolem Sušanky pod most přes ulici Dělnic224

ká, nahoru kolem areálu TJ Depos. Cyklostezka má zajistit především dětem bezpečné spojení z centra obce do sportovního areálu.

Další -  fotogalerie na DVD
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Příloha č. 2
Na styku trzech światów – Głos – 9. 2. 2018
6 ♩ PUBLICYSTYKA

Głos | piątek | 9 lutego 2018

Na styku trzech światów
Irena Landowa mieszka w domu seniora stowarzyszenia „Slezská humanita” w Suchej Górnej. Tu w wieku 85 lat
odkryła swoją nową pasję. Jest nią kolorowanie obrazków. W tej chwili kolekcja liczy ok. 300 sztuk.

• Kolorowanie to doskonała terapia nie tylko dla seniorów.

Beata Schönwald

P

ani Irena nie jest artystką malarką. Nic z tych rzeczy. Kolorowaniem obrazków zajmuje się tak
samo jak kto inny robieniem skarpetek
na drutach lub haftowaniem serwetek.
Obrazkom poświęca ostatnio niemal
cały swój wolny czas. Lubi je kolorować, a także lubi je pokazywać.

Świat kolorów

– W szkole jak każde dziecko malowałam na lekcjach rysunków. Moje obrazki zawsze były wzorowo wykonane. Na
tym się jednak skończyło. Kiedy więc
dwa, trzy lata temu traﬁły do moich
rąk obrazki do kolorowania, wahałam
się, zanim zdecydowałam się spróbować – przyznaje emerytka. Pierwszy
zestaw obrazków, niejako na próbę,
przyniosły jej córka z wnuczką. Odtąd
regularnie zaopatrują ją w kolejne. A
ona koloruje.
Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że cóż to takiego, ot, zwykłe kolorowanki dla „dużych dzieci”. Bierzesz
jedną kredkę, a potem drugą i szrafujesz poszczególne pola. Przeglądając
sterty pokolorowanych obrazków pani
Ireny, przekonuję się jednak, że taki
obrazek to zarówno rozrywka umysłowa, jak i sztuka umiejętnego dopasowania kolorów. – Najpierw trzeba się
przyjrzeć, co to za obrazek, z jakich
fragmentów się składa, jakie ma szczegóły. A potem trzeba odpowiednio dobrać kolory, żeby obrazek był ładny,
fantazyjny, ale też żeby przedstawiał
rzeczywistość – wyjaśnia moja rozmówczyni. Ma rację. Ten sam obrazek
można pokolorować na tysiąc różnych
sposobów. Ale czy każdy będzie miał
w sobie to coś, co mają w sobie obrazki
pani Landowej? To coś, co sprawia, że
człowiek patrzy na nie z przyjemnością
i jest przekonany, że właśnie tak, a nie
inaczej powinien on wyglądać?
Pani Irena maluje niemal codziennie. Większość obrazków trzyma w
albumach. Inne, jak np. kolekcja zwierząt, zdobią ściany korytarza domu
emerytów. – Czasem maluję nawet
cały dzień. Siadam przy stoliku, wycią-

• Pani Landowa pokolorowała już ok. 300 takich obrazków. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

gam kredki i tak powstaje kolejny obrazek. Na Boże Narodzenie otrzymałam nowe kredki, bo muszę przyznać,
że całą masę już ich zużyłam – śmieje
się emerytka. Nowy zestaw kredek „od
Jezuska” prezentuje się nader imponująco. Dziesiątki kolorów i odcieni.
Można wybierać, kombinować, dopasowywać.
Obrazki pani Landowej są nie tylko
estetyczne, ale też precyzyjnie wykonane. Nie ma poprzeciąganych linii,
kolorów nachodzących jeden na drugi. – Pani to musi mieć dobry wzrok
– stwierdzam pełna podziwu. – A
właśnie, że nie – oponuje mi. – Mam
jaskrę, ale z malowania nie potraﬁę
zrezygnować.

Świat książek

Irena Landowa niebawem skończy 88
lat. Jest córką Franciszki i Henryka
Trzaskalików. W Suchej Górnej nazwisko Trzaskalik zna każdy, chociaż jego
właściciele nie żyją od wielu lat. – Ojciec był górnikiem, a także przez pięćdziesiąt lat bibliotekarzem w miejscowej bibliotece. W bibliotece siadywał
zawsze w niedzielę przed południem
i wypożyczał książki. Czasem zastępowałyśmy go z mamą – wspomina
jego córka. Henryk Trzaskalik nie tylko czytał, ale też zapisywał. Prowadził
kronikę Miejscowego Koła PZKO, a mając 80 lat zabrał się za pisanie kroniki
swojego życia.
Pani Landowa wyciąga opasły
394-stronicowy tom oprawiony w
czerwonej okładce. – To tylko kopia.
W domu rodzinnym został oryginał –
precyzuje. Otwieram grubą księgę zatytułowaną „Henryk Trzaskalik. Moje
miejsce wśród górnosuszan. Pamiętnik 1900-1980”. – Miałem już 80 lat,
kiedy zacząłem pisać ten pamiętnik –
czytam na głos pierwsze zdanie wstępu opatrzonego datą 31 sierpnia 1982
roku. – To pewnie po ojcu odziedziczyła pani długie życie – uśmiecham się
do mojej rozmówczyni.
– A także zamiłowanie do książek
– zaznacza. – Kiedy PZKO otworzyło
polską księgarnię w Czeskim Cieszynie, przez pięć lat w niej pracowałam.
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Po wyjściu za mąż przestałam jednak
chodzić do pracy. Angażowałam się w
Miejscowym Kole PZKO w Suchej Górnej, śpiewałam w chórze, grałam w zespole teatralnym – opowiada. Książki
kocha jednak do dziś. – Ojciec nauczył
nas czytać – mnie i brata – dodaje.
W domu Trzaskalików była duża biblioteka. – Liczyła ponad tysiąc książek. Po śmierci ojca część ich powędrowała do bibliotek publicznych i do
muzeum. Ojciec trzymał też wszystkie
numery „Głosu Ludu” od jego pierwszego wydania w 1945 roku. Przez te
lata zebrały się ich całe sterty. I tak całe
życie żyję z „Głosem Ludu”. Teraz już
tylko z „Głosem”, bo taka jest nowa nazwa. Córka przynosi mi gazety zawsze
raz w tygodniu. Wtedy zagłębiam się
w lekturze. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba obecna szata graﬁczna. Wcześniej to była taka wiejska
gazeta, ale teraz zrobiła się światowa
– pochwala przeprowadzone w piśmie
zmiany nasza wierna czytelniczka.
Co czyta oprócz „Głosu”? – W młodości czytałam wszystko, na co natraﬁłam. Na przykład zaraz po wojnie to
były powieści Mniszkowej. Teraz pod
choinkę też zażyczyłam sobie książkę.
Pewne stowarzyszenie charytatywne
zaproponowało nam, lokatorom domu
seniora, że każdemu z nas spełni świąteczne życzenie. Powiedziałam, że
chciałabym otrzymać książkę z fotograﬁami starej Pragi. No i proszę sobie
wyobrazić, że naprawdę ją otrzymałam! Jeszcze nie przewertowałam całej, ale to wspaniała rzecz – cieszy się
emerytka. Książki woli od telewizji, a
zwłaszcza od płytkich niekończących
się seriali. – Oglądam dziennik telewizyjny, lubię bajki. Ostatnio jednak
rzadko je włączam. Dziś w każdej bajce
są tylko diabły i diabły. Nie wiem, gdzie
się podziały te miłe, piękne bajki – zastanawia się pani Irena, rozpromieniając się na samo ich wspomnienie.

Świat wspomnień

– Tej nocy, wiedząc, że przyjdzie tu
pani, jakoś nie mogłam spać. W myślach udałam się w strony, skąd pani
pochodzi, i obeszłam wszystkie tam-

tejsze domy – Mikułów, Kożuszników,
Tomiczków – wymienia nazwiska
moich obecnych i dawnych sąsiadów.
– Dziś nie poznałaby pani tych okolic.
W ciągu kilku ostatnich lat nowych
domów wyrosło tam jak grzybów po
deszczu – przekonuję. Moja rozmówczyni woli jednak zachować w pamięci obraz Suchej, jaki zapamiętała z lat
młodości. – Dziś mało kto już pamięta,
jak wyglądała przedwojenna Sucha,
nie ma z kim na te tematy porozmawiać. A zdjęć też zachowało się niewiele. Wtedy sięgam po kronikę ojca.
Lubię wracać do tej lektury. Dowiaduję
się z niej wiele interesujących rzeczy.
Zwłaszcza te najstarsze są ciekawe.
Przypominam sobie to, co minęło. Te
wspomnienia są gdzieś pochowane w
pamięci, tylko je wyciągnąć. Wówczas
jedno wspomnienie wywołuje kolejne. Szkoda, że młodych ludzi mało to
interesuje – ubolewa, przywołując w
pamięci nazwiska dawnych sąsiadów i
nauczycieli, fabrykę, pola i domostwa.
Zaraz jednak dodaje z ożywieniem.
– Pamiętam, jak przez Suchą przejeżdżał prezydent Polski, Ignacy Mościcki. Skończyłam wtedy drugą klasę. My
dzieci stałyśmy po obu stronach ulicy
prowadzącej koło szkoły wydziałowej.
Nagle auto się zatrzymało i prezydent
wręczył mi dwa cukierki. Doskonale je
pamiętam, dwa kwadraciki zapakowane w papierki – śmieje się pani Irena.
– W ciągu mojego życia wiele się
wydarzyło. Zmieniali się prezydenci,
minęła wojna, wybudowano zupełnie
nowe miasto, Hawierzów. Sucha też
kompletnie się zmieniła. Jest ładnie
utrzymana, choć zupełnie inna od Suchej z czasów mojej młodości – podsumowuje 87-latka.
Kiedy żegnam się z nią, wiem, że nie
będzie sama. Irena Landowa należy
bowiem do tych szczęśliwych osób,
które zawsze mogą liczyć na swoich
najbliższych. Zarówno tych żyjących,
jak i tych, którzy pozostawili jej dawny świat utrwalony na setkach stron
maszynopisu. Wiem też, że nie będzie
się nudzić, tylko ochoczo sięgnie po
kredki i pochyli się nad kolejnym obrazkiem.

Příloha č. 3
Informátor č. 2
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Příloha č. 4
Jak jsme žili v Československu – Horní Suchá – Deník – 9. 3. 2018
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P

wielkanocne wykonane techniką
wytłaczania obrazków w pergaminie. Nauczyłyśmy się tego w lutym
na kursie, który prowadziła w naszym Kole Joanna Wawrzyczek z
Trzyńca – opowiedziała Ewa Brózda, przewodnicząca Klubu Kobiet.
Na uwagę zasługiwały także kulinarne wytwory milikowianek,
jak na przykład jajka z piernika z
kremem, baranki i inne. Dowiedzieliśmy się, że piernikowe jajka
udekorowane motywem wielka-

podczas milikowskich przedstawień teatralnych.
Uzupełnieniem tegorocznej wystawy Klubu Kobiet były czarno-białe fotograﬁe oddające piękno
Beskidów sprzed 50 lat. Ich autorem jest Jan Sikora, który obecnie
mieszka w Trzyńcu, lecz wcześniej
związany był z Milikowem. To już
tradycja, że każdej wystawie milikowskiego Klubu Kobiet towarzyszy dodatkowa ekspozycja, zwykle
obrazów lub fotograﬁi, której au-

T

o popołudnie bywa zawsze
bardzo przyjemne dla pań.
Działaczki, które przez resztę roku
podczas imprez PZKO-wskich
kręcą się w kuchni lub mają inne
obowiązki związane z ich przebiegiem i organizacją, teraz mogą
spokojnie plotkować przy stołach
z koleżankami, śmiać się z występów kabaretowych i raczyć się
smakołykami
przygotowanymi
przez panów.
Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Miejscowym Kole PZKO w
Suchej Górnej odbyły się w ub.
sobotę. Zaczęło się od szampana i
kwiatów, które Roman Słowik wręczył wszystkim obecnym paniom,
pannom, a nawet małym dziewczynkom.
Zebranym w świetlicy kobietom
złożył życzenia Jakub Toman,
członek zarządu Miejscowego Koła
oraz szef męskiego mini kabaretu „Suszynas”. – Szanowne panie,
przygotowaliśmy dla was pięcio-,
a nawet można powiedzieć sześciodaniową ucztę kulinarno-kulturalną. Będzie jak zawsze coś do
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zjedzenia oraz ciekawy program
kulturalny – zapowiedział.
Kabaret „Suszynas” zwykle przygotowuje program artystyczny
na Dzień Kobiet. Tym razem było
trochę inaczej – zaproszony został
Zespół Teatralny działający przy
MK PZKO w Nydku. Goście wystawili krótki skecz pt. „Einstein” oraz
dłuższą „Randkę w jasno”, która
jest o tyle ciekawa, że aktorzy włączają w akcję wybraną młodą ko-

bietę z widowni. Tym razem to Beata Kwiczala miała się zdecydować,
czy z proponowanych jej mężczyzn
wybierze romantyka Iwana, zakochanego w pieniądzach Bogdana czy też fana sportu Daniela. A
może Tomka – prezentera programu? (Zdradzimy, że żaden z nich
nie przypadł jej do gustu).
Jednak również w tym roku nie zabrakło na imprezie skeczu wykonanego przez członków górnosuskiego

• Maria Słonka i
Władysław Dźwigoń w skeczu „Jónek po wypłacie”.
Koła PZKO. Władysław Dźwigoń i
Maria Słonka z chóru „Sucha” świetnie rozegrali jednoaktówkę Adama
Wawrosza „Jónek po wypłacie”.
Bardzo udane były wytwory
kulinarne górnosuskich panów.
Kucharze Marian Bura i Marian
Pilch oraz ich pomocnicy zostali
nagrodzeni przez kobiety gromkimi oklaskami. Panie przyznawały
po cichu, że mężczyźni naprawdę
świetnie gotują.

CHLUP

• „Randka w jasno” w
wykonaniu teatrzyku
z Nydku. Fot. DANUTA

Panowie rozpieszczali panie

anie włożyły wiele wysiłku
w przygotowanie ekspozycji. Podziwiać można eksponaty, w większości dekoracje
wielkanocne, ale też poduszki i
serwetki, wykonane różnymi technikami. Aranżacją wystawy zajęły
się trzy członkinie Klubu: Irena
Cieślar, Helena Niedoba i Zoﬁa
Kukuczka.
– Miałyśmy już kilka wystaw.

kim”, potem były chyba trzy
wystawy świąteczne, bożonarodzeniowe. W tym roku zadecydowałyśmy, że przygotujemy coś
innego, wystawę wielkanocną –
powiedziała „Głosowi” Irena Cieślar, która na co dzień jest kronikarką Koła.
– Nasz Klub Kobiet liczy obecnie
17 członkiń, lecz tylko kilka z nas
robi robótki ręczne. Raz lub dwa
razy w roku zapraszamy jakąś panią, która uczy nas nowej techniki.

– Impreza zawsze jest udana,
kiedy organizują ją nasi „chłopi”.
Trochę mnie zaskoczyło, że nie
było, jak zwykle, występu kabaretu
„Suszynas”, ale teatrzyk z Nydku
także był fajny, pośmialiśmy się
przy jego występach. A jeśli chodzi
o jedzenie? Było bardzo smaczne,
zresztą kiedy sama nie muszę gotować i ktoś inny dla mnie ugotuje,
to zawsze mi smakuje i jestem zadowolona – śmiała się Jadwiga Makówka, jedna z obecnych na imprezie kobiet. Inne panie podzielały jej
opinię.
(dc)

wykonaniu kabaretu chóru „Sucha”.

Jednoaktówka „Jónek po wypłacie” w

herbata

lub czekoladą, a do tego kawa albo

towy lub budyniowy z owocami

Deser – mus śmietankowo-jogur-

Skecz „Randka w jasno”

ziemniaczanym i jarzynami

Kolacja – wołowina na dziko z puree

atrzyku z Nydku

Skecz „Einstein” w wykonaniu te-

Pasztet domowej roboty z chlebem

Sześć dań dla pań

zaprzyjaźniona osoba.
Zwiedzający mogli zjeść obiad w
Domu PZKO lub przynajmniej pogawędzić ze znajomymi przy kawie i ciastku. Słowa podziwu pod
adresem milikowianek i ich wystawy słychać było m.in. z ust pań
z Klubu Kobiet w Stonawie, które
odwiedziły ją w sobotnie przedpołudnie. Jako jedna z pierwszych
obejrzała wystawę obecna na wernisażu prezes PZKO, Helena Legowicz.
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Dorastanie do folkloru
Kiedy przechodzę koło domu Weiserów w Suchej Górnej i dochodzą do mnie dźwięki cieszyńskich pieśni
ludowych, wiem, że trwa właśnie próba. Jest tak od piętnastu lat, kiedy zawiązał się „Chórek”, a na jego czele
stanęła Barbara Weiser. W sobotę 2 czerwca zespół będzie obchodzić 15-lecie istnienia.
Beata Schönwald

począć współpracę z zespołem
„Šmykňa” z Ostrawy…

– Pierwszy wspólny występ miał
miejsce na „Fedrowaniu z folklorym” w 2010 roku. „Šmykňa” specjalizuje się wyłącznie w folklorze
– Śpiew towarzyszył mi w domu od
słowackim, dlatego trochę obawiadzieciństwa. Rodzice śpiewali w zeliśmy się, jaki będzie efekt. Udaspołach PZKO-wskich – tato w okło się jednak i początkowo nawet
tecie „Gama”, a mama w „Melodii”,
śpiewaliśmy wspólnie parę piosea następnie w chórze. Piosenka
nek słowackich. Chociaż teraz wytowarzyszyła mi więc praktycznie
konujemy praktycznie tylko pieśni
na co dzień. Natomiast do folklocieszyńskie, nadal korzystamy z
ru musiałam dorosnąć. Pierwsze
opracowań muzycznych kierowkroki w tym kierunku poczyniłam
nika „Šmykni”,
w ZPiT „SuszaJury Machača.
nie”. Najpierw
Dzisiaj trudno
jako tancerka,
o dobrą kapelę
a później jako
ludową, więc
członkini grup
bardzo
sobie
ś p i e wa c z yc h .
cenimy możliDziś folklor stał
wość współprasię moją pasją.
cy z tak dobrymi muzykami.
Z tej pasji zroUważam,
że
dził się również
utworów ma obecnie w repertuarze
ta
współpra„Chórek”?
„Chórek”
ca wzbogaciła
– Z pasji i ponasz zespół o
trzeby chwili,
wiele nowych
bo zespół zodoświadczeń.
stał powołany
do życia w związku z koncertem
jubileuszowym 50-lecia „Suszan”.
Ilu członków liczy obecnie „ChóPrzygotowaliśmy 25 piosenek, którek” i w jakim są wieku?
rymi wypełnialiśmy przerwy po– „Chórek” liczy 15 osób. Najmłodmiędzy poszczególnymi tańcami.
sza członkini ma 13 lat, a najstarPo jubileuszu szkoda nam było zaszy 58 lat. Powoli stajemy się więc
niechać wspólnego śpiewania i tak
zespołem
wielopokoleniowym,
„Chórek” przetrwał do dziś.
bo na próby przychodzą nie tylko
rodzice i ich dzieci, ale także wnuki. Maluchy nie śpiewają jeszcze z
Z jakich źródeł pani czerpie?
nami, ale przysłuchują się nasze– Nasz pierwszy repertuar pochomu śpiewaniu i – co mnie bardzo
dził z „Suszan” i wynikał tego, co
cieszy – wiele zapamiętują i chłoną
zespół tańczył i śpiewał. Natomiast
folklor cieszyński w ten najbardziej
aktualny repertuar jest rezultatem
naturalny sposób. Na koncercie jumoich systematycznych poszukibileuszowym pojawią się również
wań, szperania w starych śpiewna scenie.
nikach, notatkach i internecie.
Znajomi wiedzą, że jeżeli znajdą na
strychu stary śpiewnik, idą z nim
Efektem waszej pracy są występy
do mnie.
oraz nagrania. Co do tych pierw-

Skąd się wzięło u pani zamiłowanie do śpiewu i folkloru?
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W repertuarze macie piosenki
cieszyńskie, co nie przeszkodziło
wam w tym, by w 2010 roku roz-

szych, nie pytam, ile ich było,
ale które najbardziej utkwiły w
pamięci?

– Właśnie ukazuje się nasza trzecia

• Specjalistka od wszystkiego... Barbara Weiser przy maszynie do szycia. Fot.MARIANWEISER

płyta, dwie pierwsze nagraliśmy
w 2011 i 2014 roku. Jeśli zaś mowa
o występach, to niezapomniane
były np. wyjazdy na Tydzień Kultury Beskidzkiej czy do Rzeszowa.
Z kolei z naszego początkowego
okresu, kiedy współpracowaliśmy
jeszcze z kapelą „Kamraci”, mile
wspominamy tygodniowy pobyt
na Festiwalu Kapel Ludowych w
Toruniu. Ciekawym przeżyciem
były też nasze ostatnie koncerty
kolęd w Ostrawie i w rejonie Wałaskiego Międzyrzecza. Nie byliśmy
pewni, jak polskie kolędy zostaną
tam przyjęte. Tym większe było

– Szycie strojów to moja długoletnia pasja, a także odskocznia od
pracy zawodowej. Jako księgowa
nie produkuję żadnych dóbr materialnych i kiedy głowa mi pęka
od rachunków i cyferek, wtedy
biorę igłę do ręki lub siadam do
maszyny do szycia. Zaczęłam od
drobnych napraw strojów jeszcze
w czasach, kiedy nasze dzieci tańczyły w „Suszanach”. Dzięki temu

poznałam stroje cieszyńskie od
podszewki. Potem wzięłam się za
szycie kabotków i stopniowo od
białych części stroju przeszłam do
tych kolorowych – sukni i żywotków. Żeby sprawdzić, czy poradzę
sobie z całym strojem cieszyńskim,
uszyłam strój dla małej dziewczynki, dla wnuczki, której jeszcze nie
mam. Dziś cały „Chórek” śpiewa w
kabotkach i koszulach, które wyszły spod mojej ręki. Na jubileuszu
panowie zaprezentują się w zupełnie nowych strojach, które zakupiliśmy z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.


czwartek po Lesznej Dolnej. Wchodzących na teren posesji pezetkaowskiej zainteresowały małe i duże
rzeźby. Najciekawsza, przedstawiająca cztery kobiety, z napisem
„Byliśmy, jesteśmy, będziemy.”, według słów twórcy jest symboliczną
wizją leszniańskiego Koła.
– Trafiliście do jednej z najstarszych beskidzkich wsi, o której pierwsza pisemna wzmianka
pochodzi z 1295 roku. Wsi, której
przez 50 lat dobrym duchem był
nauczyciel Mrowiec. On nie tylko
uczył dzieci, ale radził dorosłym,
jak sadzić i szczepić drzewka, jak
zakładać pasieki i hodować pszczoły – opowiadał nasz przewodnik,
Tadeusz Szkucik.
Dziś już nie istnieje ani polska,
ani czeska szkoła, a jej okazały budynek służy seniorom. Zaskoczeniem dla nauczycieli z dolin była

wiadomość, że szpital na Sośnie
znajduje się w Lesznej Dolnej, że
istnieją dwie Leszne Górne, jedna
na terenie Czech, druga na terenie Polski, że Leszna szczyci się
pomnikiem ofiar faszyzmu, dłuta
naszego rzeźbiarza Franciszka
Świdra... To tylko kilka osobliwych
wiadomości, zasłyszanych przez
nauczycieli.
O działalności MK PZKO opowiadała prezes, Renata Szkucik, proponując wynajęcie pomieszczeń
na imprezy. Obejrzeliśmy każdy
zakątek Domu PZKO, wielkie zainteresowanie budziły piwniczne
pomieszczenia, w których dawno
temu wsadzano do tzw. kozy wiejskich przestępców.
Ponadto panie z Klubu Kobiet
przygotowały kołacze i usmażyły
jajecznicę na boczku.
Halina Pawera

więc zaskoczenie, że te nasze kolędy bardzo się spodobały.

Pani nie tylko prowadzi „Chórek”,
ale też go ubiera…

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Chóralna przygoda
Nasza przygoda z Brnem rozpoczęła się przed dwoma laty, kiedy
to dwa chóry PZKO-wskie: „Lira”
z Darkowa oraz „Stonawa” ze Stonawy powróciły z majowych koncertów w Pradze. Koncert dla Klubu Polskiego okazał się strzałem
w dziesiątkę. W sali Domu Mniejszości Narodowych zaprezentowaliśmy różne pieśni. Z największym rozrzewnieniem słuchacze
przyjęli utwór „Płyniesz Olzo”.
Po koncercie odnowiliśmy stare
oraz nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Podobnie było w niedzielę na
nieformalnym spotkaniu po koncercie w polskiej parafii pw. św.
Idziego, gdzie zaśpiewaliśmy na
uroczystej mszy z okazji 25-lecia
kapłaństwa proboszcza o. Hieronima Kaczmarka.
Pomysł na koncert dla Polaków

żyjących poza Zaolziem tak się naszym chórzystom spodobał, że od
połowy zeszłego roku temat ten
przewijał się nieustannie prawie na
każdej próbie.
W końcu udało się. W sobotę
26 maja dojechaliśmy do niewielkiego Sławkowa koło Brna, miejscowości znanej z bitwy trzech
cesarzy. Zwiedziliśmy przepiękny
zamek, muzeum i kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Przy
okazji zaśpiewaliśmy dla nielicznych Polaków, czyli kolegów
szkolnych z Sowińca. Dla chórzystów największą frajdą był krótki,
ale niezwykły koncert w wielkiej
sali zamkowej, gdzie przed przeszło 200 laty podpisano rozejm po
bitwie pod Austerlitz.
Kolejnym punktem wyprawy
było Brno, gdzie przyszedł czas na
chwilę relaksu. W niedzielę zaśpie-

waliśmy pod batutą Beaty Pilśniak-Hojki i Marty Orszulik (akompaniament Natalia Uher) w kościele
Wniebowzięcia Marii Panny z XVI
wieku, uważanym za idealną budowlę pod względem akustycznym.
W świątyni tej znajdują się najbardziej okazałe organy w Republice
Czeskiej, odnowione w roku 2014 w
Szwajcarii. Prace trwały dwa lata i
pochłonęły 35 milionów koron.
Po mszy i koncercie spotkaliśmy
się z przedstawicielami brneńskiej
Polonii.
Tadeusz Konieczny

•••
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Kolejny udany spacer
Dopóki emerytowanym nauczycielom dopisują siły i zdrowie, chętnie
wyruszają na wspólne wycieczki i spacery. Ostatni odbył się we

Příloha č. 14

• Lokomotywa parowa budziła ogromne zainteresowanie. Fot. DANUTA CHLUP

Narodowym Muzeum Technicznym – zajezdni historycznych pojazdów Kolei Czeskich.
Ponadto Morawsko-Śląskie Muzeum Kolejowe z Ostrawy zainstalowało w hali dworcowej wystawę
planszową poświęconą jubileuszowej linii kolejowej. Pociągi na trasie
z Kojetína do Bielska kursowały do
podziału Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Czechosłowację i Polskę.
Podział regionu przyniósł równocześnie rozdzielenie linii kolejowej
pomiędzy dwa państwa.


Zarażeni  śpiewem – Głos – 5. 6. 2018

byli burmistrzowie Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, Vít Slováček i Ryszard Macura. – Cieszyn był zawsze
w historii węzłem kolejowym, dla-

tego dzisiejsza impreza jest m.in.
przypomnieniem tego, jak ważną
rolę w transporcie kolejowym odgrywały nasze miasta – powiedział

Zarażeni śpiewem

na fanpage’u
„Głosu”. Wygra
łam w „Glosie”
dla naszych dz
(wnuków) cało
dniowy karnet
rodzinny do Pa
Rozrywki Mira
lum w Milowic
– za zdjęcie trz
pokoleniowe

Zala
i piw

N

• Powodem do dumy górnosuszan był cały program uroczystości jubileuszowej. Na scenie i parkiecie Domu Robotniczego w Suchej Górnej zaprezentowały się oprócz jubilata jeszcze dwa inne zespoły górnosuskiego koła PZKO: dziecięcy „An�dotum” oraz ZPiT „Suszanie”. Poza tym gościnnie wystąpiły ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej,
kapela „Friš” oraz prezentująca folklor słowacki „Šmykňa” z Ostrawy. Jej kapela towarzyszyła „Chórkowi” przez większość sobotniego wieczoru. Od kilku lat bowiem oba zespoły ze sobą ściśle współpracują, czego owocem są zarówno
wspólne koncerty, jak i wspólnie wydane płyty. O współpracy, płytach, pierwszych występach oraz zmieniającym się
składzie „Chórku” opowiadała podczas sobotniego jubileuszu konferansjerka Grażyna Siwek. Choć sama nie śpiewa
już w zespole, to notabene w jej domu odbywały się jego pierwsze próby.
Śpiewający pod kierownictwem Barbary Weiser 15-osobowy górnosuski „Chórek” zaprezentował w sobotę swój
bogaty repertuar, którego mogłyby mu pozazdrościć zespoły z o wiele dłuższym stażem. Tworzą go wyłącznie pieśni cieszyńskie, dlatego zespół występuje też wyłącznie w strojach tego regionu. Po cieszyńsku zaśpiewał również
„Chóreczek”, czyli dzieci i wnuki członków dorosłego „Chórku”. To one dają im nadzieję, że pielęgnowanie rodzimego
folkloru ma sens.
(sch)
Fot. BEATA SCHÖNWALD

241

a lewym
niejsza
Czeskim Cie
dzielę pod w
nad 20 obiek
jednorodzinn
wa zaatakow
godziny 6.00
godzin na ka
terenu spadł
nie ponad 90
zebrał się szt
czówka zala
Cmentarną i
ruchem poja
wać policja.
Śląskiej poz
o ponad dwa
sieli usuwać
przedmioty u
wody. Ich dzi
nak skutek i
dać. Po połu
już dużo spok
W niedziel
nej gotowośc

Příloha č. 15
115 let hasičského sboru v Horní Suché – Týdeník Region – 12. 6. 2018

242

Příloha č. 16
TFA Hornosušská věž – Nejtvrdší hasič přežije – Týdeník Region – 12. 6. 2018

243

Příloha č. 17
Blondynka w poważnych rolach – Głos – 12. 6. 2018

WYWIAD

Głos | wtorek | 12 czerwca 2018

♩

7

Blondynka w poważnych rolach
Chociaż nie wystąpiła w pierwszoplanowej roli, trudno było jej
nie zauważyć. Pochodząca z Suchej Górnej aktorka, Izabela Firla,
zagrała kokieteryjną blondynkę Anežkę w głośnym filmie Telewizji
Czeskiej „Dukla 61”.
•••

Beata Schönwald
Czy już wcześniej słyszała pani o
tej tragedii górniczej?

– Nic o niej nie wiedziałam. W
domu nigdy o tym nie mówiono.
Nawet mój ojciec, który też jest
górnikiem, niewiele wiedział na
ten temat. Dopiero kiedy powiedziałam w domu, że będę grała
w „Dukli”, zainteresowaliśmy się
tą sprawą. W tym miejscu muszę
podziękować babci mojego przyszłego męża, ponieważ dzięki niej
znaleźliśmy stare książki dotyczące Dukli i zaczęliśmy zgłębiać
historię katastrofy. Te wydarzenia poznawaliśmy więc dopiero w
związku z filmem.

W filmie pokazane jest nie tylko
życie w kopalni, ale też życie
rodziny górnika. Czy zbiega się to
w jakiś sposób z pani osobistym
doświadczeniem córki górnika?

– Trudno powiedzieć, ponieważ
realia przedstawione w filmie dotyczą dużo wcześniejszego okresu.
Ja urodziłam się dopiero na końcu
lat osiemdziesiątych, kiedy górnictwo wyglądało już inaczej. Z tego
jednak, co tato mówił po obejrzeniu
pierwszego odcinka, wiem, że chociaż w filmie są pewne niedoskonałości, o których zresztą wiedział już
sam reżyser, to jednak pokazana w
nim kopalnia w 80 proc. odpowiada
rzeczywistości.

To można też chyba powiedzieć o
zachowaniu górników – z jednej
strony na pozór szorstkie obejście, z drugiej chwytająca za serce
solidarność…

– Z całą pewnością. Tak samo
zresztą jak kwestia nadużywania

Chociaż w filmie są pewne
niedoskonałości, o których zresztą
wiedział już sam reżyser, to jednak
pokazana w nim kopalnia w 80 proc.
odpowiada rzeczywistości
alkoholu. Przebywanie 8-10 godzin
pod ziemią, gdzie panują ciemności i gdzie trudno oddychać, powodowało, że wielu górników popadało w depresję i szukało ucieczki
w alkohol. W dokumencie, który
nazajutrz po filmie wyemitowała
Czeska Telewizja na swoim drugim programie, opowiadały o tym
żony górników. Mówiły, jak ciężko
było żyć z górnikiem, który popadał w depresję i po zmianie zaraz
szedł do gospody. Często nawet nie
wracał na noc do domu, ale prosto
z gospody zjeżdżał do kopalni. Myślę, że film „Dukla 61” pozwala w
pewnym stopniu to zrozumieć.

Wróćmy do pani roli. Jak trafiła
pani na plan?

– Zupełnie niespodziewanie. Pewnego dnia odebrałam telefon z produkcji, w którym zaproponowano
mi spotkanie z reżyserem, Davidem
Ondříčkiem. Akurat fajnie się złożyło, bo mieszkam w Hawierzowie,
a oni wybierali się w te strony na
oględziny terenu. Chętnie zgodziłam się na spotkanie, choć z filmem
– o czym, oczywiście, powiedziałam reżyserowi – nie miałam dotąd
wielu doświadczeń. Jako teatralna

aktorka miałam wtedy na swoim
koncie zaledwie jedną małą rolę
w filmie Hřebejka. Davidowi Ondříčkowi odpowiadał jednak mój
wygląd, ponieważ – jak stwierdził –
szukał do filmu dziewczyny w stylu
femme fatale.

Tą femme fatale jest Anežka...

– Anežka pracuje w lampowni i
maskowni, gdzie rejestruje przychodzących do pracy górników. To
jedyna kobieta, która ma utlenione
włosy, makijaż i polakierowane paznokcie. Zerka ukradkiem na przechodzących tędy mężczyzn, a kiedy zobaczy młodego przystojnego
chłopaka, Petra Šlachtę, postanawia go poderwać.

Czy często obsadzana jest pani w
rolach kokieteryjnych blondynek?

– Jeżeli już, to w filmie. Choć nie
wiem dlaczego (śmiech). Natomiast w teatrze w ogóle, tam jestem
obsadzana w poważnych rolach
dramatycznych.

W którym teatrze pani gra?

– W Morawsko-Śląskim Teatrze Narodowym w Ostrawie. Obecnie to już
mój czwarty sezon w tym zespole.

• Izabela Firla. Fot. BEATA SCHÖNWALD

W jakich rolach możemy panią
zobaczyć?

– Z najnowszych to główna rola
Emy Bovaryowej w spektaklu
„Paní Bovaryová”, na który serdecznie zapraszam. Oprócz tego
czekają mnie role w sztuce „Rok
na vsi” i szałowej komedii „Dokonalá svatba”, gdzie zagram główną
bohaterkę. Bardzo się cieszę z tego
powodu, bo wreszcie, po czterech
latach, będę miała do zagrania rolę
komediową.

Cofnijmy się trochę w czasie.
Gdzie kończyła pani studia?

– Na Wydziale Teatralnym DAMU w
Pradze. Najpierw jednak poszłam do
szkoły zdrowotnej, choć tak naprawdę chciałam być projektantką mody.
Najbliższa szkoła była jednak w Nowym Jiczynie i mama nie zgodziła
się, żebym w wieku 15 lat wracała do
domu tylko w weekendy. W końcu
jednak tak się to wszystko poukładało, że zostałam aktorką. Czasami
sama w to nie mogę uwierzyć.


Częściej sprawdzam, co się dzieje za moimi plecami
P

o wydarzeniach z ostatnich
tygodni na Słowacji wszyscy z
nas stawiają sobie jedno i to samo
pytanie: na ile zabójstwo Jána
Kuciaka wpłynie na naszą pracę
– powiedział w rozmowie z „Głosem” Adam Valček, dziennikarz
najbardziej poczytnego dziennika na Słowacji, „SME”, który był
bliskim współpracownikiem Kuciaka. Młody dziennikarz był jednym z gości konferencji MIDAS w
Ostrawie.

„SME” nie jest dziennikiem mniejszości narodowych, do których
skierowana jest odbywająca się w
Ostrawie konferencja. Rozumiem
jednak, że atmosfera strachu
na Słowacji jest na tyle duża, że
chciałeś o tym poinformować
zagranicznych dziennikarzy?

– Dokładnie. O waszej konferencji
dowiedziałem się od Edity Slezákowej, szanowanej słowackiej dziennikarki, która jest prezeską MIDAS-u. Edita nie mogła przyjechać do
Ostrawy, ale zaproponowała, bym

przekazał niepokojące wieści przyjaciołom po fachu.

Od początku, od pierwszych godzin
po zabójstwie Jána Kuciaka, było
wiadomo, że jesteśmy świadkami
bezprecedensowego wydarzenia.
Do tej pory mordowano dziennikarzy tylko na Malcie, w Rosji albo
jeszcze dalej na wschodzie...

– Dlatego też od początku apelowaliśmy i apelujemy nadal do opinii
publicznej, żeby otworzyła oczy.
Jánko Kuciak pisał o nadużyciach
i aferach, w których maczali palce
słowaccy oligarchowie, mający powiązania z przedstawicielami różnych szczebli władzy politycznej.
Jego zabójstwo to coś, co w demokratycznym systemie jest nie do
przyjęcia. Po wydarzeniach z ostatnich miesięcy na Słowacji wszyscy
z nas stawiają sobie jedno i to samo
pytanie: na ile zabójstwo Jána Kuciaka wpłynie na naszą pracę. Janko pracował dla najbardziej prestiżowego dziennika internetowego,
„Aktuality.sk”. Był analitykiem,

czyli nowoczesnym typem dziennikarza pracującego z informacjami w stylu „Matrixa”. Łączył w sieci
globalnej, ale też w tzw. „undergroundowej” na pozór nieistotne dane
w przekaz jak najbardziej istotny.
Rozwikłał m.in. działalność mafii
na wschodzie Słowacji i miał w zanadrzu kolejne rewelacje. Niestety,
nie zdążył już tego opublikować.

Solidarność dziennikarska nie pozwala wam jednak cicho siedzieć
w kącie. W dzienniku „Aktuality.
sk” nie pracował tylko Kuciak, takich ambitnych, młodych żurnalistów jest znacznie więcej. Zresztą
ty też się do nich zaliczasz...

– Rynek prasowy na Słowacji jest
specyficzny i różni się od czeskiego. Kilka lat temu wprowadzono
u nas system płatnego internetowego abonamentu na najbardziej
opiniotwórcze wydawnictwa. I
wbrew początkowemu pesymizmowi, czytelnik woli zapłacić za
dobrą treść w myśl hasła, że co jest
za darmo, to niewiele warte. Woli
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przeczytać ekskluzywne teksty, a
nie tylko grzebać w przedrukach
i artykułach, które nic nie mówią.
W Czechach powoli też zaczyna to
działać. Faktycznie, nie siedzimy
w kącie i chcemy w dalszym ciągu
przekazywać ludziom ważne informacje, wygrzebane często w bardzo
dramatycznych okolicznościach.
Jednak takich odważnych dziennikarzy śledczych można u nas
policzyć na palcach jednej ręki. W
„Aktuality.sk” schedę po Kuciaku
przejął Martin Turček i wykonuje
swoją pracę tak samo rewelacyjnie.

Z Kuciakiem współpracowało
też kilku czeskich dziennikarzy,
między innymi Pavla Holcowa,
której słowackie biuro śledcze
skonfiskowało telefon komórkowy. Czy nie uważasz, że był to z jej
strony fatalny błąd, że stawiła się
na przesłuchanie ze smartfonem?

– Pala Holcowa nie mogła przypuszczać, że słowacka policja zachowa się jak przysłowiowy „słoń
w porcelanie”. To jednak nauczka

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

dla nas wszystkich. Ja osobiście na
spotkania przychodzę bez telefonu
komórkowego. W tej chwili mam
przy sobie dwa smartfony, ale ty
nie wyglądasz na agenta służb wywiadowczych. Konsekwentnie, nieuchronnie wróciliśmy do czasów
analogowych, kiedy dziennikarz
korzystał tylko z długopisu i notesu. I przyłapałem się też na tym, że
znacznie częściej sprawdzam, co
się dzieje za moimi plecami. (jb)

Příloha č. 18
Národní divadlo moravskoslezské – Členka činohry NDM  Izabela Firlová
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JUTRO...

czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bogna, Florentyna,
Bożena
Wschód słońca: 4.36
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 194 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Uchodźcy
Przysłowia:
„Jak w czerwcu pogoda
służy, rolnik tylko oczy
mruży”

21

niu, z okazji Dnia Ziemi. Zaskoczyła
nas wtedy pogoda i do domu wracaliśmy przez Kubalonkę już w śniegu.
Potem imprezę przesunięto na koniec
czerwca. Nie tylko zresztą ze względu
na pogodę, ale czekano na otwarcie po
remoncie mostu w Bukowcu – wspomina rowerzysta, dodając, że kiedy
pada, uczestników jest co prawda trochę mniej, ale rajd zawsze się odbywa.
Szczęśliwie, bez poważniejszych wypadków i kolizji.
Organizatorami imprezy są Towarzystwo Rowerowe „Olza” PTTS „Beskid Śląski”, Turystyczny Klub Kolar-

Příloha č. 19
ski PTTK Cieszyn „Ondraszek” oraz
MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum.
– Trasa nie jest specjalnie odkrywcza,
bo jedziemy po niej już po raz osiemnasty, chcemy jednak zobaczyć coś
ciekawego w Istebnej. Staramy się
zmieniać miejsca, które odwiedzamy.
W tym roku na przykład mieliśmy dwa

Sucha Górna – Głos – 19. 6. 2018
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Imieniny obchodzą:
Alicja, Alojzy
Wschód słońca: 4.37
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 193 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Muzyki
Dzień Deskorolki
Międzynarodowy Dzień
Jogi
Przysłowia:
„Dzień świętego Alojzego
przyczynia wina dobrego”

POGODA
wtorek

dzień: 25 do 27 C
noc: 16 do 15 C
wiatr: 1-4 m/s
środa

dzień: 28 do 30 C
noc: 17 do 15 C
wiatr: 0-3 m/s
czwartek

dzień: 29 do 31 C
noc: 18 do 16 C
wiatr: 2-6 m/s

KARWINA
OSTRAWA
SUCHA GÓRNA

KARWINA
W ubiegłym tygodniu
aż czternaście razy
zespoły Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego
udzielały pomocy
osobom, które ucierpiały
w wyniku upadków z
wysokości. Siedem takich
incydentów wydarzyło się
zaledwie w ciągu dwóch
dni, w piątek i sobotę.
Niestety część z nich
zakończyła się tragicznie.
Na przykład w piątek
rano ekipy ratownicze
interweniowały w
Karwinie, gdzie upadek
z mostu zakończył się
śmiercią.
(wik)
SUCHA GÓRNA
Urząd Gminy podał do
wiadomości nazwisko
nowej dyrektorki polskiej
szkoły, która zastąpi na
stanowisku odchodzącego
na emeryturę Bohdana
Prymusa. Jest nią Monika
Pláškowa, absolwentka
Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie zatrudniona w górnosuskiej szkole
na stanowisku asystenta
pedagoga. Komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Pláškową z siedmiu

TRZYNIEC

kandydatów, Zarząd
Gminy potwierdził wybór. Nowa dyrektorka
związana jest z Kołem
Macierzy Szkolnej, pracuje w jego zarządzie.
(dc)
OSTRAWA
TRZYNIEC
Obwodnica miasta została Przy ul. Dworcowej, w
ogłoszona „Budowlą Roku miejscu, gdzie w maju i
czerwcu 1945 roku znaj2017” w województwie
dował się obóz Hanke,
morawsko-śląskim. Zdoodsłonięto w piątek tabyła główną nagrodę w
blicę pamiątkową. Obóz
kategorii infrastruktury
służył do internowania
transportowej i inżynieprzeważnie niemieckich
ryjnej. Nagrodę odebrali
mieszkańców miasta,
w ub. czwartek burmistrz
podejrzanych z kolaboraTrzyńca, Věra Palkovská
cji z hitlerowcami w okreoraz dyrektor ostrawskiego oddziału Dyrekcji Dróg sie Protektoratu. Osoby
umieszczone w obozie
i Autostrad, Tomáš Opěla.
były brutalnie traktowane
Budowa obwodnicy była
przez dozorców, którzy je
inwestycją państwową,
nawet bez sądu zabijali.
niemniej miasto Trzyniec
231 osób nie przeżyło
zrealizowało szereg z nią
pobytu w obozie.
powiązanych mniejszych
inwestycji.
(dc)
(dc)
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– Być może zabrzmi to trochę samolubnie, ale jako historyk mogę
to powiedzieć. Tak jak król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a
zostawił murowaną, ja zastałem
tę szkołę z tablicą i kredą, a zostawiłem multimedialną. Nie było
to oczywiście wyłącznie moją zasługą, bo złożyło się na to wiele
czynników i dziś multimedialne
są praktycznie wszystkie szkoły. Jednak w czasach, kiedy inni
moi koledzy patrzyli sceptycznie
na multimedialne nauczanie, ja
zrozumiałem zaraz po pierwszym
kursie, że ma ono przyszłość. Nasza szkoła stała się jedną z pierwszych w stu procentach multimedialnych placówek, z tablicą
interaktywną w każdej klasie. Poza
tym nasza szkoła zmieniła się
również wizualnie, co jest z kolei
rezultatem znakomitej współpra-

Które momenty w tym 15-letnim
okresie dyrektorowania były dla
szkoły najważniejsze, przełomowe?

– Najtrudniejsze było zrozumienie,
jak działa machina szkolnictwa.
Postanowiłem więc w to nowe dla
mnie środowisko nie wchodzić z
buciorami, nie robić wielkich rewolucji, ale raczej obserwować i
słuchać bardziej doświadczonych.
W tym początkowym okresie bardzo mi pomogli moi koledzy-dyrektorzy. Alicja Berki udzieliła mi
kilku bezcennych nauczycielskich
rad, a z kolei Roman Kaderka i
Elżbieta Wania czuwali nade mną,
żebym jako dyrektor nie popełnił
istotnych błędów.

Jak się okazało, z powodzeniem.
Co było najtrudniejsze w tym
pierwszym okresie po objęciu
funkcji dyrektora szkoły?

cy z gminą. Mogę mieć, oczywiście, wiele zastrzeżeń co do tego,

– To gra słów. Interpretacje Natalii,
czyli to, co mi w duszy gra, oddane
w słowach i muzyce.

„NATinterpretacje”... Rozszyfrujmy nazwę płyty, choć podejrzewam, że wiem, skąd to się wzięło.

Właśnie zakończył się twój
koncert w Jastrzębiu-Zdroju. Jak
wrażenia?

– Było świetnie. Deszcz zaczął padać
pod koniec ostatniej piosenki, więc
mieliśmy szczęście. Na koncertach

łam. Duży wpływ na zmiany w moim
życiu miał również program „Taniec
z gwiazdami”. Myślę, że wszystko to
będzie można usłyszeć na mojej nowej płycie, którą przygotowuję.

o koncercie z okazji 55. urodzin
miasta Jastrzębie-Zdrój rozmawiałam z Natalią Szroeder, znaną
polską wokalistką młodego pokolenia.

P

– Szczerze mówiąc, „Zamienię Cię”
nie kojarzy mi się tylko z tym programem. Ta piosenka powstała na
bazie własnych doświadczeń emocjonalnych i przede wszystkim z tym
mi się kojarzy. Program był przygodą

Utwór „Zamienię Cię”, w którym
wykorzystałaś umiejętności nabyte dzięki udziałowi w programie
„Taniec z gwiazdami”, kojarzy ci się
z tym programem? Jak wspominasz tę przygodę?

że gmina często czepiała się błahostek, że z posiedzeń w gminie

Tak jak król Kazimierz zastał Polskę
drewnianą, a zostawił murowaną, ja
zastałem tę szkołę z tablicą i kredą,
a zostawiłem multimedialną

•••

• Bohdan Prymus ma wiele planów na emeryturę. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Każda piosenka jest ważna

– Szczerze mówiąc, tym głównym
powodem było to, że „Gazetka”
była w głębokim kryzysie. Nastały
nowe czasy i okazało się, że jej dotychczasowy proﬁl nie odpowiada
już wymaganiom czytelnika XXI
wieku. Postanowiłem więc odejść,
z dziennikarstwa nie chciałem jednak rezygnować. W tym czasie zupełnie przypadkowo dowiedziałem
się, że został ogłoszony konkurs na
dyrektora polskiej szkoły w Suchej
Górnej. Może byłem bezczelny, ale
postanowiłem w nim wystartować.

W „Gazetce” spędził pan prawie
20 lat. Wtedy praktycznie każdy
pana z nią kojarzył. Dlaczego zdecydował się pan odejść?

– Praca nie, ale – umowa tak. W
czasach, kiedy kończyłem studia
pedagogiczne, obowiązywała zasada, że aby otrzymać dyplom, trzeba było podpisać umowę o pracę z
jakąś szkołą. W polskich szkołach
nie było akurat wolnego etatu,
podpisałem więc umowę z czeską
placówką w Karwinie. Wiedziałem
jednak, że tej pracy nie podejmę,
bo dostałem powołanie do wojska.
W tak zwanym międzyczasie udało
mi się załatwić, że po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej
rozpocznę pracę w Domu Pioniera w Czeskim Cieszynie jako szef
wydziału sportu, turystyki i wychowania obronnego. Później był
„Głos Ludu”, następnie „Gazetka” i
wreszcie szkoła.

Na emeryturę przechodzi pan jako
dyrektor i nauczyciel. Pana pierwsza praca nie była jednak związana
ze szkolnictwem.

Beata Schönwald

7

– Są bardzo bogate i nawet nie
wiem, czy uda mi się je wszystkie
zrealizować. Są one związane z Archeoparkiem w Kocobędzu, kroi mi
się też współpraca z ogrodem zoologiczny w Ostrawie czy z jednym
biurem podróży.


Zatem jakie są pana plany na
emeryturę?

– Od dłuższego czasu cieszyłem
się, że przekażę pałeczkę komuś
innemu. Przyznam szczerze, że
jestem zmęczony byciem dyrektorem. Bardzo chętnie zostałbym
jednak w szkole i uczyłbym mojego ulubionego przedmiotu, czyli
historii. Niestety, etaty na to nie
pozwalają. Poza tym będzie mi brakowało kontaktu z młodzieżą, koleżankami, ale na pewno nie będzie
mi brakowało funkcji dyrektora.

Rozumiem, że cieszy się pan z
przejścia na emeryturę. Ale być
może będzie też czegoś żal?

– Myślę, że facet w gronie nauczycielskim się przyda. Zwłaszcza
młody, uzdolniony nauczyciel,
który potraﬁ pociągnąć za sobą
młodzież, jest w stanie zrobić w
szkole kawał dobrej roboty. A to, że
jest mężczyzną, to dodatkowy plus,
bo dziewczyny go lubią, a chłopcy
respektują. Wszystko jednak zależy od tego, jaki to człowiek i czy w
ogóle nadaje się na nauczyciela.

Z pana odejściem w szkole zabraknie męskiej ręki. Czy pana zdaniem
jest ona młodzieży potrzebna, czy
to już tylko mit?

wracałem nieraz zdruzgotany. Z
drugiej strony doskonale wiem, że
gdyby nie jej pomoc, wielu moich
zamiarów nie udałoby się zrealizować.

Bohdan Prymus przez piętnaście lat był dyrektorem Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Suchej Górnej.
W piątek pożegna się ze szkołą.

Tak jak król Kazimierz…
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Nejpiekniejszo je pod czepcym
Czepiec i szatka, czyli dwa nieodłączne atrybuty cieszyńskiej mężatki. To wokół nich we wtorkowe popołudnie
wszystko się kręciło. Jakże inaczej, skoro tytuł prelekcji, która miała miejsce w Domu PZKO w Suchej Górnej,
brzmiał „Nejpiekniejszo pod czepcym”.

• Oficjalne

Fot. ARC Muz

Śl

Darina
wpłynę
Auschw

• Małgorzata Kiereś zaczepiła sześć członkiń „Chórku”.

Beata Schönwald

T

ematu podjęła się osoba do
tego jak najbardziej powołana. Raz, że etnograf, a dwa,
że kobieta. – Inspiracją do zorganizowania dzisiejszego pokazu
czepienia był wykład Małgorzaty
Kiereś o stroju cieszyńskim, który
wygłosiła na jednym ze spotkań
Międzygeneracyjnego
Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim
Cieszynie. Pomyślałam, że my też
mogłybyśmy skorzystać z jej doświadczeń – powiedziała kierowniczka górnosuskiego „Chórku”,
Barbara Weiser. Małgorzatę Kiereś
z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle zaprosiła do Suchej Górnej. W
Domu PZKO czekała na nią pełna
widownia. W roli modelek wystąpiły członkinie „Chórku”.

Na włosy czepiec
– Czepiec, to taka rzecz na głowie,
która od momentu zaczepin pozostawała aż do śmierci. Kiedy więc
kobieta wstała rano, jej pierwszą
czynnością było założenie czepca.
Nawet jeżeli szła tylko w pole – wyjaśniała prelegentka. Czepiec był
również tym elementem ubioru,
który informował o stanie cywilnym. Był jasnym sygnałem, że kobieta nie jest już do wzięcia. Sam
obrządek czepienia był zaś chwilą
uroczystą. Towarzyszyły mu śpiewy
oraz wieńczył go tzw. bioły taniec,
który tańczyła pani młoda ze starościnami i starszymi kobietami.
We wtorek w Domu PZKO w
Suchej Górnej Małgorzata Kiereś
mówiła jednak głównie o stronie
praktycznej zakładania czepca i
wiązania szatki. – Pierwsza zasada
jest taka, że kobieta, którą chcemy
zaczepić, musi być gładko uczesana. Spod czepca nie powinien
sterczeć ani jeden włos, bo wtedy
wygląda to po prostu szkaradnie –
przestrzegała etnografka, dodając,
że do tego, aby włosy ładnie leżały i
nie wystawały spod czepca, kiedyś
używano smalcu. W dzisiejszych

czasach równie dobrze nadaje się
do tego żel do układania włosów. W
przypadku pań, które ścięły włosy
na krótko, jest użytecznym pomocnikiem.
Czepiec cieszyński to małe, białe, dziergane cudeńko. Na głowie
kobiety powinien leżeć idealnie.
Nie może być ani za mały, ani też
za duży. – Nasz czepiec cieszyński i góralski to rzecz fenomenalna i my w całej kulturze polskiej
takiego czepca wykonanego 4-5
technikami nie mamy – zaznaczyła prelegentka. Składa się on
z naczółka, zauszników, denka i
sznurka. Wszystko to misterna robota, dlatego o czepiec należy dbać
i odpowiednio go przechowywać.
– Czepiec przechowuje się nienakrochmalony, bo wtedy nitki się
niszczą. Krochmalić należy dopiero przed użyciem – podkreślała.
Jak zatem założyć czepiec, żeby
zrobić to poprawnie i zgodnie z tradycją naszych praprababek? – Baby
na starych zdjęciach nosiły czepiec
bardzo wysoko, potem z kolei jak
najniżej nad brwiami. Mnie natomiast się wydaje, że najważniejsze
jest to, żeby kobiecie było w nim do
twarzy – stwierdziła Kiereś.

Na czepiec szatka
Kiedy jednak przyszła kolej na
zakładanie szatki, argumentu zebranych na sali kobiet, że nie jest
ładnie pokazywanie odstających
uszu, nie zamierzała jednak przyjąć. – Uszy przykryte szatką to nie
jest po cieszyńsku i nie ma na ten
temat żadnej rozmowy. No bo jeżeli
od XVI wieku nie ma takiej sytuacji,
to czemu nagle mamy ją wprowadzać? – zastanawiała się etnografka. Powołując się na kilkuwieczne
źródła, równie rezolutnie odrzuciła
przypuszczenie, jakoby szatkę najpierw należało przełożyć na czubku
głowy na centymetr lub dwa.
– Najstarsze szatki miały rozmiar
75 cm na 75 cm. W doborze szatki
wiele jednak zależy od wielkości
głowy – mówiła. Opisując wiązanie
szatki krok za krokiem, pokazała,

jak odpowiednio ją złożyć, jak wysoko ma leżeć na głowie, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim czop i jakiej
długości mają być jej końce. Radziła też, żeby prawy koniec zostawić
o jakieś dwa centymetry dłuższy,
by po zawiązaniu nie wyszło „psie
ucho”. – Szatkę można tak dobrze
związać, że wystarczy ją potem na
klinku powiesić i mieć przygotowaną do wyjścia – przekonywała.
Małgorzata Kiereś zaczepiła w
Domu PZKO w Suchej Górnej sześć
członkiń górnosuskiego „Chórku”.
Te niejako w zamian zaśpiewały
kilka pieśni ze swojego repertuaru.
Temat garderoby cieszyńskich pań
na tym jednak się nie skończył.
Znawczyni stroju cieszyńskiego
podzieliła się z publicznością jeszcze kilkoma ciekawymi spostrzeżeniami na temat poszczególnych
jego elementów.

Na »babe« strój
Zdaniem etnografki, już sama
nazwa strój to nieporozumienie.
– Dawniej kobieta nie mówiła, że
ubiera strój, ale że idzie po śląsku,
w żywotku lub zaczepiona. Nazwę
strój dopiero później ktoś wymy-

• Po założeniu czepca, przyszła kolej na szatkę. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
ślił – mówiła. Jak zatem, trzymając
się współczesnej terminologii, taki
prawdziwy strój cieszyński ma wyglądać?
Według Kiereś, ma on swoje głębokie korzenie we flamandzkiej,
niemieckiej Europie. Stąd bierze
się jego kolorystyka utrzymana w
ciemnym bordo, ciemnej zieleni i
brązie.
W takich kolorach są suknie i
żywotki pięknie haftowane. Kilka
ciekawszych okazów można było
zobaczyć również podczas wtorkowej prelekcji. Była też jednak mowa
o przepaskach, nigdy czerwonych i
mających koniecznie trzy metry
długości. Trzy metry materiału
potrzebne jest, zdaniem znawczyni stroju, również na halkę i to
niezależnie od rozmiarów jej „siedzenia”. Dawniej bowiem „szyroki
zadek” był w cenie. – Baba szyro-

kigo zadku była nejwzocniejszo,
bo chłopi powiadali, że na chudej
sie nie wesprze – przekonywała
Kiereś. Osiągnięciu pożądanego efektu służyły więc wszystkie
marszczenia – na halce, spodnicy
i fortuszku. Prelegentka przestrzegała natomiast przed zbyt długimi
galonkami, które dawniej miały 6-8
cm długości, a obecnie sięgają czasami nawet 20 cm, zniekształcając
suknię. Za niedopuszczalne uznała
też wszelkie niepotrzebne akcesoria, jak buty na wysokim obcasie,
na czerwono pomalowane paznokcie i inne nowoczesne dodatki.
– Myślę, że miłość do stroju cieszyńskiego musi być w sercu. Natomiast jeśli ja nie czuję w mojej
świadomości, że jest on dla mnie
ważny, że łączy mnie z moją ziemią, to lepiej go nie ubierać – podsumowała Małgorzata Kiereś.


ANKIETA

Jak skorzystała pani z tej prelekcji?
BARBARA MRAČNA,
kierowniczka ZPiT „Suszanie”
Myślę, że im więcej takich prelekcji,
tym lepiej. Człowiek, który interesuje
się folklorem, powinien przez cały
czas wzbogacać swoją wiedzę na ten
temat. Ja, jako kierowniczka zespołu
„Suszanie”, bardzo skorzystałam na tym
pokazie. Dowiedziałam się np., jak należy wiązać szatkę, bo – jak się okazało
– dotąd nie robiłam tego zupełnie poprawnie. Wskazówki pani Kiereś odnośnie zakładania czepca i wiązania szatki
uważam za bardzo cenne i z pewnością
będę się do nich stosować.

255

BARBARA WEISER,
kierowniczka i krawcowa
„Chórku”

JOLANTA KOŻUSZNIK,
członkini chórku
„Kamraci z kamratkami”

To był bardzo pouczający wykład i
mam nadzieję, że pozostanie mi w głowie coś z tego, czego się tu dzisiaj dowiedziałam. Na pewno będę więc próbowała, może nawet w domu na mężu,
wiązać szatkę tak, jak nauczyła nas
tego pani Małgosia Kiereś. Do tej pory
robiłyśmy to bowiem zupełnie inaczej.
Jesteśmy jednak gotowe doskonalić się
w tej materii i zrobić wszystko, żeby
nasz „Chórek” wyglądał tak ładnie, jak
dziś na wszystkich występach.

Z ciekawością przyszłam popatrzeć,
jak się wiąże chustę z czepcem,
ponieważ w zespole w Błędowicach
robimy te rzeczy, przygotowując
się do występów. Nie byłam jednak pewna, czy robimy to dobrze.
Dziś przekonałam się, że są pewne
różnice, jak np. wystające uszy czy
wyżej zawiązana chusta. Zobaczymy
więc, co powiedzą na to koleżanki w
zespole.
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Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz

Kuchnia sercem
każdego domu
Po latach, kiedy gotowanie, prace warsztatowe i temu podobne przedmioty zostały
usunięte ze szkolnych programów nauczania, teraz powoli wracają do łask. By
uczyć dzieci gotowania, trzeba mieć odpowiednie zaplecze. Takie właśnie powstało
w Polskiej Szkole Podstawowej w Suchej Górnej, gdzie stara kuchnia została
poszerzona i wyposażona w nowe meble i sprzęt. Będzie służyła młodzieży z obu
górnosuskich szkół.
Danuta Chlup

Mateusz urodził się 14 kwietnia
br. w szpitalu w Trzyńcu – w dniu,
kiedy jego prababcia Anna obchodziła 86. urodziny. To ona nadesłała zdjęcie prawnuczka do naszej
rubryki. Rodzicami chłopczyka są
Beata i Dawid Stejskalowie. Na braciszka czekała niecierpliwie 10-letnia Karolinka, a także dziadkowie.
Rodzinka mieszka obecnie na południowych Morawach. Mateuszek
ważył po urodzeniu 3 400 g i miał
dokładnie pół metra wzrostu.
Mateusz to imię wywodzące się
z języka hebrajskiego. Jego znaczenie brzmi „dar od Boga”. Imię
to nosił jeden z czterech autorów
Ewangelii.
(dc)

W

● Eugenia Kaňa (z lewej) przekazała Monice Pláškowej pomoce kuchenne, które
przydadzą się podczas zajęć kulinarnych. Fot.DANUTACHLUP

ne w ramach przedmiotu zajęcia
praktyczne. Będą z niej korzystali
uczniowie od pierwszej aż do dziewiątej klasy. Prócz tego dyrektorka
planuje uruchomienie pozalekcyjnych zajęć kulinarnych, które po-

prowadziłyby panie z Klubu Kobiet
PZKO. Jego kierowniczka, Eugenia
Kaňa, przyniosła uczniom w prezencie foremki i inne pomoce, które wykorzystają podczas pieczenia
ciasteczek świątecznych.


galerii
sztuki „Kruh” w
Ostrawie odbył się
wernisaż nietypowej
wystawy. Plastyczka
Eliška Dordowa, która jest zarazem nauczycielką w czeskiej
szkole w Olbrachcicach oraz matką trójki
dzieci uczęszczającej
do tamtejszej polskiej
szkoły i przedszkola,
przygotowała wystawę składającą
się z jej prac autorskich oraz wybranych prac dzieci z obu olbrachcickich placówek. Temat wystawy
brzmi: „Snové stromy”, czyli „Drzewa marzeń”. Można ją jeszcze zwiedzać do 12 października.
Dzieci w ramach lekcji wychowania plastycznego miały dowolnie
zinterpretować temat. Nie pytać,

Rajd na cześć Jerzego Kukuczki
W

tym roku mija 70. rocznica
urodzin legendarnego polskiego himalaisty, Jerzego Kukuczki, natomiast w przyszłym roku
upłynie 30 lat od jego tragicznej
śmierci w górach. Paweł Folwarczny, jeden z zaangażowanych członków Macierzy Szkolnej przy PSP w
Czeskim Cieszynie, wymyślił projekt, który spopularyzował wśród
dzieci sławnego Polaka.
Rajd im. Jerzego Kukuczki odbył się 15 września i miał formę
wspólnego wymarszu uczniów,
rodziców i nauczycieli w góry. Cel
był ambitny – Babia Góra (1725 m
n.p.m.), zwana Królową Beskidu.
W dodatku pogoda nie rozpiesz-

Fot. ARC rodziny

Prace dzieci w prawdziwej galerii

S

ercem każdego domu jest
kuchnia. I to jest prawda –
w kuchni dzieją się wszystkie najważniejsze rzeczy. Mam
nadzieję, że także w tej naszej,
szkolnej kuchni, będzie pięknie
pachniało, że będą tu powstawały
cuda kulinarne – mówiła Monika Pláškowa, dyrektor szkoły, we
wtorek podczas uroczystego oddania do użytku szkolnej kuchni
edukacyjnej. Przyszli ją obejrzeć
przedstawiciele władz gminy, która zapewniła środki finansowe na
realizację projektu, sąsiedniej czeskiej podstawówki, Klubu Kobiet
Miejscowego Koła PZKO oraz wykonawców.
Uczniowie mają do dyspozycji cztery, w pełni wyposażone,
stanowiska pracy. Każde posiada
własną kuchenkę, zlewozmywak,
szafki i blaty robocze. W kuchni
będą odbywały się lekcje kulinar-

WITAMY
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● Wernisaż wystawy w Ostrawie.
Fot. ARC

jak ma obrazek wyglądać, ile ma być
drzew na obrazku, czy mogą się na
nim pojawić także inne elementy,
tylko kierować się własną fantazją i
rysować lub malować. – Uczniowie
podczas zajęć zapoznali się z takimi terminami, jak sny, fantazja,
marzenia, uczucia i zaznajomili się
ze sztuką surrealistyczną– powiedziała Eliška Dordowa.
(dc)
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