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Úvodní slovo starosty
Vážení občané,
po dlouhé době mám opět možnost Vás pozdravit prostřednictvím zpravodaje a informovat Vás
o věcech týkajících se naší obce. O tom, co se udělalo a o tom co bychom chtěli v dohledné době
zrealizovat.
Než se pustím do aktuálních témat, tak mi dovolte se ohlédnout do krátké minulosti a poděkovat
předchozímu zastupitelstvu, za kterým zůstalo dle mého názoru hodně práce.
Vzpomeňme na staré veřejné záchody za Whisky barem, na zrezivělé rozpadající se kontejnery, na
střechu obecního úřadu, na plísněmi a vlhkem prolezlé kanceláře starosty a účetní, na sokolovnu, do které
zatékalo. Toto vše už je minulostí. Připomeňme si také vybudování nového veřejného osvětlení v severní
části obce, opravené cesty, kterých se nedotkne kanalizace, nové hřiště u rybníčku, nová kotelna
v mateřské škole, nový multifunkční sekací traktůrek, nová svozová technika na odpadové hospodářství,
repase našich traktorů Zetoru a Holandu, vykoupení takřka celé cesty od školky k Rihu, směna cesty od
zvonice na dolní konec obce, aby byla v majetku obce. Povedl se vyřešit více jak pětadvacet let trvající
problém duplicitního vlastnictví velkého pozemku v chatové osadě Borky. Dále se povedlo vykoupit přes
3 000 m2 pozemku, který jsme využívali jako tábořiště, ale nebyl v našem vlastnictví. Výhodně se
refinancoval náš hypoteční úvěr, kdy jsme se z úroku 6,4 % dostali na současných 1,5 %. Je zaplacená
a připravená projektová dokumentace na kanalizaci a hasičskou zbrojnici. Včasný zásah vůči kůrovcové
kalamitě a vykácení celé chatové osady Borky, za což zastupitelstvo sklidilo velkou kritiku, se nyní ukazuje
jako rozhodnutí velmi rozumné, protože obci byly ušetřeny stovky tisíc korun tím, že se dřevo vykácelo
a zobchodovalo v době, kdy ještě mělo nějakou hodnotu. Dneska už jsou Borky osázeny novými dřevinami
a jsou bezpečným místem pro procházku.
Obci se nedařilo jen po materiální stránce, ale s hrdostí můžu říci, že se nám dařilo a stále daří
starat se o to, co dělá člověka opravdu šťastným, a to jsou dobré mezilidské vztahy. Každoroční setkávání
našich seniorů je již tradiční událost, stejně jako zájezdy do divadla, vedle toho se udržují krásné akce jako
setkání u Vánočního stromku, vítání jara a další už mnohaleté zvyklosti, které vždy zahřejí na srdci.
Tímto jsem chtěl na úvod vyzdvihnout práci minulého zastupitelstva, za což jsem jim, ne jako kolega
starosta, ale hlavně jako občan, velice vděčný.
Nyní tedy zpět do současnosti. Po volbách v říjnu minulého roku, vzešlo z voleb nové zastupitelstvo
posílené o dva členy navíc. K navýšení členů ze sedmi na devět došlo z čistě praktického důvodu
spočívajícího ve snaze eliminovat možnost opakování ostudy z minulých let, kdy docházelo
k nezodpovědnému skládání zastupitelských mandátů.
Výsledek voleb byl pro mě osobně milým překvapením, za které jsem velice rád, a vážím si Vaší
důvěry. Mám štěstí, že zastupitelstvo stejně jako to minulé, táhne za jeden provaz a stal se z nás dobře
spolupracující kolektiv. Se zastupiteli jsme se po volbách domluvili, že bychom vyzkoušeli model
neuvolněného starosty s tím, že po půl roce zhodnotíme, zda to bude fungovat.
Teď tedy k aktuálním projektům. Před dokončením je nový uzemní plán obce, který se připravuje již
více než rok. Projekt odkanalizování a výstavba čističky odpadních vod se nám zbrzdil na územním plánu
obce Žďárné, ale kromě tohoto běží vše podle plánu. Rekonstrukce interiéru kulturního domu je o rok
odložena kvůli problému s financováním, nicméně vše potřebné k žádosti o dotaci máme nachystáno.
Připravuje se projekt na revitalizaci malého rybníčku. Na stavebním úřadě se povoluje nová hasičská
zbrojnice, na kterou letos budeme znovu žádat dotaci. Představenstvem EO-nu je schválena investice do
nového zemního trasování nízkého napětí po celé obci, v nejbližších letech by tak mělo zmizet veškeré
nadzemní vedení. Je zažádáno o dotaci na multifukční hřiště v chatové osadě za kulturním domem,
na kterém si bude možné zahrát tenis, volejbal, basketbal a další jiné sporty. Probíhá revitalizace hřiště
na malou kopanou, na které jsme již dotaci dostali. Povedla se dokončit parkovací plocha u mateřské
školy, finišujeme s terasou kulturního domu a dodělává se oplocení veřejného tábořiště. Nově vybudované
odběrné pilíře na elektrickou energii umístěné na tábořišti už máme zkolaudovány a jsou v provozu.
Sezóna klepe na dveře a spolu s ní se připravuje také VESUF, což je na obecní poměry obrovská akce.
Jak vidíte, tak plánů a z toho plynoucí práce je opravdu hodně, tak snad to všechno společně
zvládneme a uděláme naši dědinku zase o něco hezčím místem k životu. Přeji příjemné čtení.

Info z knihovny
Obecní knihovna v současnosti poskytuje
nejen půjčování knih všech žánrů pro všechny
věkové kategorie občanů, ale má i širší
společenské poslání a využití. Při půjčování
knížek se v knihovně setkávají děti i dospělí,
mohou si vzájemně popovídat, prohlédnout
knihy, časopisy, nahlédnout dle zájmu na
internet, děti si zde kreslí, vyrábí, čtou,
poslouchají.
V průběhu roku knihovna organizuje různé
aktivity pro děti i dospělé. Z akcí pro dospělé to
bylo například 13. prosince zapojení do
celonárodní akce „Česko zpívá koledy“.
Zúčastnilo se asi padesát lidí. Společně jsme si
zazpívali některé koledy, děti předvedly
program, který nacvičovaly v knihovně
v průběhu podzimních měsíců. Zdařilou akcí
pro dospělé bylo “Zimní posezení nad
kronikami obce„ – přátelské, sousedské setkání
využili především zájemci o historii obce z řad
starší generace. V knihovně se zrodilo také
kulturní vystoupení dětí, které bylo možné

vidět na obou místních plesech v lednu tohoto
roku. Z akcí pro děti lze připomenout podzimní
„Uspávání broučků“ a v nedávné době konanou
„Pexesiádu“, které se zúčastnilo 17 dětí.
V pátek 29. března úspěšně proběhla
každoroční „Noc s Andersenem“, kdy jsme
přenocovali v zasedací místnosti OÚ. V době
velikonočních svátků jsme si zase společně
s SDH Suchý užili „hrkání“.

Na další setkávání se stálými i novými
čtenáři se těší knihovnice obce Suchý.

Nový uzemní plán je před dokončením
Územní plán (ÚP) je druh územně
plánovací dokumentace, podle kterého se řídí
výstavba a trvale udržitelný rozvoj spočívající
v
nalezení
vyváženého
stavu
mezi
zájmy životního prostředí, hospodářství a
zájmy společenství lidí obývající dané území.
ÚP Suchého, podle kterého se nyní řídíme,
je z roku 2004. Legislativa společně
s požadavky lidí na změnu tohoto dokumentu
nás nutili k tomu tento materiál vyhotovit nový,
tak aby odrážel aktuální potřeby. Pokud to jen
trochu šlo, tak jsme se snažili vyjít všem
požadavkům na změny. Cena nového ÚP činila
387 200 Kč. Celkovou finanční zátěž nám
alespoň trochu kompenzuje dotace z kraje,
která v tomto případě činí 50 % z díla, tedy
193 600 Kč.
Tématem, o kterém se vždy se změnou ÚP
nejvíce mluví jsou plochy určené k výstavbě.
Nyní je podle nového ÚP v katastrálním území

(k.ú.) Suchý celkem cca 75 stavebních míst.
Bohužel všechny jsou v soukromém vlastnictví
a obec nemůže a nemá právo nikoho nutit
k výstavbě ani k prodeji.
Plochy určené k zastavění můžeme rozdělit
na ty, které jsou již zasíťovány a na ty,
ke kterým se musí celá tato infrastruktura
vybudovat. Mezi ty zasíťované patří většinou
zahrady a proluky mezi stávající zástavbou,
těch je okolo 35 a vlastník na nich může
kdykoliv začít stavět.
U zbývajících ploch určených k zastavění
je nutné vybudovat veškeré inženýrské sítě
a hlavně celou tuhle zástavbu vhodně umístit
do prostoru a krajiny. Tuto problematiku řeší
tzv. zástavbová studie, která je vypracována
architektem. Cílem zástavbové studie je určení
umístění domů, kudy povedou cesty, kde budou
odpočinkové zóny, parčík atd. Při čemž není
možné respektovat dosavadní rozparcelování

pozemků. Vše musí být koncipováno, tak aby
se co nejlépe využilo prostoru a vznikla pěkná
ucelená část obce.
V těchto případech nejčastěji vstupuje do hry
nějaký třetí subjekt, který je schopen pozemky
vykoupit a zasíťovat. Posléze pak prodat
k výstavbě nebo výstavbu uskutečnit a poté
hotové domy prodat za jediným účelem,
kterým je zisk.
Tím třetím subjektem za jistých okolností
může být i obec, jejíž politika je taková, že
chce zajišťovat dostupné stavební parcely pro
mladé rodiny. Obec si může dovolit být
u těchto developerských projektů i celkově
v mínusu. Přidaná hodnota pro ni spočívá právě
v tom, že nabídne lidem možnost pro
ně dostupné výstavby. Mladé rodiny pak
neodchází do jiných obcí a měst.
Obec tedy pořád nabízí spolupráci
majitelům pozemků, které jsou určeny
k zástavbě. Tato spolupráce může mít různé

formy a musí být vždy výhodná pro obě strany,
jak pro majitele, tak pro obec. Dále pak bude
záležet na konkrétním případu (velikost
pozemku, umístění, atd). Ve skutečnosti
to může vypadat tak, že se pozemky vykoupí,
zasíťují a posléze se nabídne hotový stavební
pozemek s předkupním právem. Samozřejmě
s určitými podmínkami, například výstavby do
určité doby atd.

Na obci bude možnost platit kartou
Od letošního června půjde na obecním úřadě
platit kartou. Bude to fungovat tak, že přes
letní sezónu by byl platební terminál umístěn
na informačním centru, které slouží jako
recepce veřejného tábořiště. Mimo sezonní
měsíce bude terminál umístěn na obecním
úřadě a občané budou moci veškeré poplatky
související s obcí pohodlně uhradit kartou.

Areál okolo kulturního domu se pomalu mění
Určitě se většina z nás shodneme na tom, že areál okolo kulturního domu (KD) je
nejzanedbanější částí obce a oku toto prostředí zrovna nelahodí. Prosívkové hřiště na malou kopanou,
respektive v zimním období hokejový stadion, má také to nejlepší za sebou. Již nějakou dobu toto
místo slouží spíše jako zázemí pro dospívající jedince, kde se ochutnávají návykové látky všeho druhu.
Vzhledem k tomu, že posledních několik zim hokejový stadion nebyl zprovozněn z důvodu
nepřízně počasí, tak jsme se rozhodli udělat následující úpravy stadionu.
Celou plochu zkulturníme, odstraníme mantinely, střídačku, staré oplocení překladiště.
Vybudujeme travnatou plochu, včetně zavlažovacího systému a odvodnění, ze strany od rybníka se
vybuduje nová opěrná zeď. Plocha bude sloužit nejen jako travnaté hřiště, ale i jako cvičný prostor pro
hasiče. Koupí se nové bezpečné branky z lehké slitiny. Cílem je držet se plánu, již dříve představené
vizualizace, kdy je v jednom areálu, v jedné části obce soustředěná hasičská zbrojnice, fotbalové
hřiště, kulturní dům, tenisové hřiště, cvičiště pro hasiče, prvky pro volnočasovou aktivitu i zázemí pro
pořádání kulturních akcí.

Stolní tenisté informují
Pro rok 2018-2019 jsme založili druhé družstvo. Díky nové organizaci okresních soutěží jsme
tak mohli nasadit jedno družstvo do vyšší soutěže. Jedno
odehrálo soutěž RS II a jedno hrálo ve vyšší soutěži RS I.
Kompletní výsledky a jednotlivé statistiky obou
mužstev a jednotlivců je možné najít na www. stis.pingpong.cz
Okresní soutěže se hrají dvoukolově a to tak, že po
prvním kole prvních 6 družstev hraje o postup do vyšší
soutěže a zbylých 6 družstev hraje o sestup do nižší
soutěže. RS II – družstvo Suchý „B“ – jde o základní
soutěž okresu. Družstvo hraje ve složení Martin Kočvara,
Radek Látal, Petr Kočvara ml., Anna Minxová, Jan
Koudelka, Martin Látal.
V prvním kole obsadili 7 místo, což znamená první nepostupové místo a ve druhé části soutěže
hrály o umístění v konečné tabulce, protože jde o základní soutěž, ze které není kam „spadnou“.
6. místo zajišťující možnost postoupit, uniklo našemu družstvu pouze díky horšímu vzájemnému
zápasu. Konečnou tabulku můžete vidět níže.
Již nyní můžeme říci, že úroveň pravidelně hrajících
a trénujících jde rapidně nahoru a doufáme, že v příštím
ročníku se budou rvát o přední příčky.
RS I – družstvo Suchý „A“ – hrálo druhou nejnižší
soutěž okresu a to ve složení Petr Kočvara, Stanislav
Sekanina, Jakub Komárek (Lipová), Pavel Čapka
(Boskovice).
V první části soutěže, jsme obsadili 11 místo z 12. Proto
jsme ve druhé části hráli o sestup do nižší soutěže. Nakonec
jsme
skončili
na
předposledním místě a
nepovedlo se nám tedy
soutěž udržet.
Pro příští rok plánujeme založení facebookového profilu,
tak abychom mohli lépe informovat příznivce a zájemce o stolní
tenis kdy, kde a s kým naše družstva hrají, ale také ty, kteří
budou mít zájem zahrát si tenis jen pro zábavu. (volné hodiny
mimo trénink družstev).
Na závěr bychom rádi poděkovali panu Navrátilovi – majiteli
firmy Vyrobadresu, který nám vyrobil dresy.

Kanceláře OÚ už nejsou prolezlé plísní
Po několika měsících provizorního provozu
kanceláří obecního úřadu, kdy se úřadovalo v patře
v zasedací místnosti, jsme už konečně přestěhováni
v nově zrekonstruovaných prostorech.
Jednalo se o docela náročnou rekonstrukci, kdy
kvůli vlhkosti byly odstraněny staré podlahy až na
zeminu v kanceláři paní účetní i starosty. Dále byla
po celém obvodu staré budovy provedena injektáž pro
zabránění prostupu vlhkosti skrze zdivo. Do jednoho
metru byla odstraněna omítka a poté se provedla

sanace zdiva. Byla také zakoupena nová zateplená vrata do hasičských garáží, čímž se mimo jiné
zlepšila těsnost a celkově zmenšila tepelná ztráta garáží. Přes zimu už nebylo nutné garáž vůbec
temperovat, což přináší provozní úsporu. Snížit provozní náklady na vytápění se také povedlo díky
pořízení nového kondenzačního plynového kotle a nové otopné soustavy, byla tedy nahrazena stará
podokenní plynová topidla WAW tzv. vafky.
Kanceláře byly dovybaveny novým nábytkem a pořízena byla i nová kuchyňka. V zasedací
místnosti se vyměnil koberec a nově se vylíčila celá budova.
Rekonstrukce se podle prvních ohlasů povedla, nyní už nejsou problémy s vlhkostí zdiva
a plísněmi. Paní účetní má konečně příjemné pracovní prostředí a pan starosta kancelář, ve které
se nemusí stydět vést jednání.

Naši hasiči informují
Vážení spoluobčané, dovolte nám,
abychom Vás v krátkosti informovali o činnosti
sboru a jednotky SDH Suchý v roce 2018. SDH
Suchý spolu s mladými hasiči se zapojuje
takřka do všech kulturních i sportovních
událostí v naší obci a nejinak tomu bylo
i v loňském roce. Kulturní dění pro nás začalo
již 9. února, kdy jsme po mnoha letech pořádali
ples v našem kulturním domě. Následoval
Suchovský Šmodrch, soutěž pro mladé hasiče
ve vázání uzlů spojená s diskotékou. Vítání
jara, kdy naše děti vynesly Moranu. Dále účast
na mši svaté k památce sv. Floriána, patrona
hasičů a pořádání dětského dne společně
s Velenovem. Pro mladé hasiče, ženy a mnoho
mužů našeho sboru je červen ve znamení
soutěží v požárním útoku. Začali jsme
okrskovou soutěží v Ludíkově, následovala
soutěž O pohár starosty SDH Suchý. Další
týden Memoriál B. Andrlíka na Okrouhlé
a poslední víkend Memoriál M. Ošlejška
ve Velenově. Všechny tyto soutěže spolu
se dvěma zářiovými soutěžemi pro mladé
hasiče se započítavají do Poháru starosty
okrsku Benešov, kde muži obsadili 3. místo,
mladší žáci 2. místo a starší žáci místo
4. Kategorie žen se do poháru nepočítá, ale
vězte, že naše ženy se zúčastnily všech soutěží
a na žádné neobsadily horší než 2 místo.
Největší akcí jak na přípravu, tak na počet
účastníků je každoroční letní pobyt mladých
hasičů. V roce 2018 jsme navštívili rekreační
středisko Křižanov a o úspěchu akce svědčí už
jen to, že děti nechtěly jet domů. Několik

našich členů se všemi našimi vozidly zúčastnili
srazu požární techniky v Přibyslavi pod
názvem Pyrocar 2018. Na tomto srazu padl
nový český rekord v počtu požárních
automobilů na jednom místě a to 335 vozidel.
Velký zájem návštěvníků budil i náš Zil 131
a ne jen na Pyrocaru. Na pozvání jsme provedli
ukázku v Boskovicích na Dožínkách
a v Holešíně na Hasičském dnu.
Naše výjezdová jednotka má 13 členů,
kteří jsou pravidelně proškolováni a prochází
výcvikem, aby mohli zvládat krizové situace.
V roce 2018 poklesl počet požárů kontejnerů,
za to se díky silným vychřicím zvýšil počet
zásahů na likvidaci následků. Tak jsme
například jen v měsíci březnu vyjížděli
3 x k popadaným stromům a jednou k požáru
kontejneru. Další častou příčinou našich zásahů
byla likvidace obtížného hmyzu. Jednalo
se o vosy a sršně. V srpnu jsme měli výjezd na
záchranu tonoucí osoby, kdy se muže bohužel
již nepodařilo zachránit.
V tomto článku jsme opravdu jen
v krátkosti shrnuli činnost našich hasičů v roce
2018. Více informací a spoustu fotek najdete
v obsáhlých článcích na webu sdhsuchy.org,
nebo facebooku Hasiči obce Suchý. Děkujeme
Vám za podporu i spolupráci.

Duplicitní vlastnictví vyřešeno
Možná si někteří z Vás pamatují
na větrnou smršť v minulém roce, která nám
smetla poslední zalesněnou část chatové osady
Borky. Jednalo se o les na pravé straně
po odbočení za mostkem doleva směrem
k penzionu Aténa. Tahle část lesa byla kvůli
chybám při majetkovém převádění, ke kterým
docházelo po revoluci v 92. roce chybně
zapsána do tzv. duplicitního vlastnictví.
Majitelem se tedy stala jak obec, tak státní
podnik Lesy ČR. Výměra tohoto pozemku
činila něco přes 22 000 m2. Poslední roky
se obec marně pokoušela celou situaci vyřešit
a tento vztah majetkově srovnat. Lesy ČR
se tímto nechtěly moc zaobírat a situaci řešit.
Změna nastala ve chvíli, kdy část tohoto
pozemku smetla vichřice a bylo bezprostředně
v ohrožení několik chat. Vedení obce tehdy
logicky předpokládalo, že druhý vlastník - Lesy
ČR, jejichž byznys spočívá v tom, že hospodaří

v lese, se v celé situaci začnou angažovat,
polomy vykácí a situaci vyřeší. Místo toho
od nás dali ruce pryč s tím, ať si to obec vyřeší,
jak chce.
Tenkrát přijel jejich revírník, dokonce
nechali přesunout na místo i harvestor, aby nám
posléze slavnostně oznámili, že polomy mezi
chatami odklízet nebudou. Všechno zlé bylo ale
nakonec k něčemu dobré. Argumentace
spočívající v tom, že by bylo vhodné, aby
si každý obhospodařoval svůj majetek nabyla
násobně na vážnosti. Výsledek naší dohody
nakonec spočíval v tom, že 60 % pozemku
připadne do vlastnictví obce a 40 % do
vlastnictví Lesům ČR.
Tzv. souhlasným prohlášením se celá věc
narovnala. Nyní již tedy alespoň majitelé chat
vědí, s kým komunikovat ohledně nájmů
a dalších vztahů a obec má zase svůj majetek
majetkoprávně v pořádku.

Přes zimu se v sále KD již tradičně shazovala přebytečná kila
I v sezoně 2018-2019 probíhala v místním
KD tradiční cvičení pro ty, kteří měli zájem
udělat něco pro své zdraví a pro svoji postavu.
Scházeli jsme se pravidelně v úterý a ve čtvrtek.
V úterý šlo o aerobic s cvičitelkou Ilonou
Dokoupilovou, vždy od 18,00 do 19,00 hod.
Jednalo se o cvičení náročnější na pohyb, které
nejen zlepšuje fyzičku, ale i postavu
a v neposlední řadě napomáhá nemyslet na
každodenní starosti. Jen byla škoda, že této
možnosti aktivní relaxace nevyužívalo více
zájemců.
O nezájem nemohlo být pochyb u čtvrteční
powerjogy s cvičitelkou Ivou Kulíkovou od
18,15 do 19,30. Vzhledem k menší náročnosti
pohybu praskal KD doslova ve švech a jogy
si užívalo různorodé věkové spektrum zájemců

o tento druh relaxace. Možná, že není tolik
náročná na pohybové sestavy, ale žádný
odpočinek nečekejte, ten kdo cvičí poctivě,
se také zapotí a posílí celé tělo. Nadstavbou
je také odpočinek mentální, což je základ jógy.
Nutné je podotknout, že obec nevybírá
žádný nájem za KD, a proto je cvičení finančně
nenáročné. Vybíral se pouze příspěvek pro
předcvičující, nicméně příspěvek je v těchto
případech zanedbatelný ve srovnání s tím,
kdyby se vybíral nájem (energie, úklid atd) i za
KD. V tomto ohledu patří velké díky obci
Suchý, které provozování KD dotuje.
Těšíme se na Vaši přízeň a zájem v další
cvičící sezóně.

Máme nového pomocníka
Každá technika se musí jednou začas
obměnit a není tomu jinak i u té pro svoz odpadu.
K novým kontejnerům a kontejnerovému nosiči,
které jsme pořídili v roce 2017 přibyl tento rok
nový traktor. Pořizovací cena činila 1 350 000 Kč
bez DPH. K tomuto nákupu jsme se rozhodli po
tom, co se neustále opakovaly technické problémy
se starým New Holandem, kdy jsme za poslední
roky utratili za opravy cca 500 000 Kč. Dlouho
trvalo, než jsme se rozhodli, jestli z naší traktorové
stáje prodáme opraveného starého New Holanda
nebo Zetora. Nakonec jsme se rozhodli prodat
traktor Zetor, povedlo se ho poslat dále do světa za
266 200 Kč. Jen pro zajímavost pořizovací cena v roce 1994 byla 194 400 Kč. Od nového stroje
si kromě jiného slibujeme ekonomičtější provoz. Nutno ještě připomenout, že se jedná o majetek obce,
tedy majetek všech občanů, a pokud by kdokoliv potřeboval nějakou službu spojenou s naší technikou,
nechť se obrátí na kohokoliv ze zastupitelstva. Ceny pro Suchovské jsou spočítány tak, aby pokryly
provozní náklady. Chceme, aby technika co nejvíce sloužila, v případě potřeby je tedy připravena
k Vašim službám.

Mateřská škola v naší obci
Během loňského roku jsme ve školce
připravili spoustu zábavných i poučných akcí
jak v prostředí MŠ, tak na veřejnosti.
Spolupracujeme s mateřskými školami v našem
okolí, se základní školou ve Žďárné a ve
Velenově, aby naše děti poznaly přirozenou
cestou nová prostředí a nové kamarády. Setkali
jsme se např. při příležitosti představení
planetária nebo při společném tvoření, na výletě,
apod.
Navštívili
jsme
zajímavá
místa
a osobnosti v našem regionu, které mají
dnešním dětem co nabídnout.
Určitě musím zmínit velmi dobrou
spolupráci s rodiči dětí MŠ, je třeba jim
poděkovat za podporu a zájem o dění v MŠ,
stejně jako dalším jednotlivcům, kteří nás
podporují.
Rodiče a prarodiče dětí si oblíbili tvořivá
odpoledne s keramikou, potěšila je také ukázka
paličkování na vánoční výstavce.
V současné době se vyžaduje už na úrovni
předškolního vzdělávání jistá technická úroveň,
aby děti přicházely do škol alespoň částečně
připravené v této oblasti. Ve školce máme nově
interaktivní tabuli, která slouží nejen pro účely

školky, ale také může být využívána k různým
besedám pro širokou veřejnost.
Zlepšilo se také technické vybavení školky,
které usnadňuje práci zaměstnancům i rodičům.
V tomto směru vděčíme obci za významnou
podporu, bez které by toto nebylo možné.
Naši školku navštěvují také odbornícilogoped p. Mgr. Jeřábek a p. PhDr. Pešová
z pedagogicko-psychologické
poradny
v Boskovicích. Snažíme se tak rodičům podávat
odborné informace, které jim mohou pomoci ve
výchově svých dětí. Ve školce si mohou rodiče
vypůjčit
odborné
publikace
týkající
se problematiky výchovy dětí, např. knihy
o hyperaktivitě, poruchách chování apod.
Svou prací navazujeme na předešlou
činnost bývalé p. ředitelky, která vedla školku
dlouhá léta.
Zásluhou kvalitní práce odborníků
a našich zaměstnanců proběhla ve školce řada
změn a oprav, aby vše odpovídalo požadavkům,
které jsou kladeny na provoz MŠ.
S rodiči jsme se tvořivě zapojili
do charitativní podpory dětí s postižením,
ve které chceme nadále pokračovat.

K naší mateřské škole patří také zahrada,
ve které bychom v následujícím období chtěli
vytvořit hmatovou stezku, záhonek pro děti

a hmyzí domeček. Snažíme se vést naše děti
k lásce k přírodě a svému okolí.
Za celý kolektiv MŠ
Mgr. Markéta Blahová

Parkoviště u školky
V březnu se dokončila realizace parkovací plochy
u mateřské školy. Problém s parkováním v tomto místě
zastupitelstvo řešilo dlouhodobě. Po úvaze, kde
parkoviště umístit, jsme se rozhodli pro řešení využít
plochu podél školské zahrady. Chtěli jsme, aby rodiče
s dětmi kvůli bezpečnosti nemuseli přecházet přes
silnici a také aby to bylo co nejpohodlnější a co
nejblíže. Výsledek můžete zhodnotit sami.

Finanční situace obce
Finanční situace obce je stabilní.
Hospodaření obce je každoročně v plusu
a vytváříme si rezervu pro větší investiční akce.
Daří se nám v žádostech o dotace, za rok 2018
jsme získali dotace v celkové výši 1 970 000 Kč.
Provozní náklady jsou na minimální úrovni,
protože
díky
schopným
zaměstnancům
si ledasco dokážeme udělat sami a nemusíme
hned objednávat kvalifikované firmy. Musíme
poděkovat i mnoha lidem z naší obce, kteří
se v případě potřeby zapojí a pomůžou obci při
různorodých i náročnějších problémech, což
šetří také nemalé finanční prostředky.
Na účtu obecního úřadu je ke dni
30.4.2019 4 700 000 Kč, na účtu provozovny

služeb máme 700 000 Kč. Celkově tedy máme
likvidních 5,4 mil. Kč.
Dluh obce činní 2,4 mil. Kč, jedná se
o hypoteční úvěr z roku 2006 na výstavbu bytů
v kulturním domě. Vzhledem k tomu, že nám
v červnu tohoto roku končí fixace úrokové
sazby, kterou máme ve výši 1,5 %
a předpokládáme, že dojde k navýšení, tak se
nejspíše rozhodneme tento hypoteční úvěr
předčasně splatit.
Tento rok nás nečekají žádné větší
investiční akce, které bychom museli financovat
z cizích zdrojů.

Sbor pro občanské záležitosti pokračuje ve své tradiční práci
Za dobu svého působení prošlo spolkem mnoho žen – členek, které se věnovaly a stále věnují
činnosti spojené s pořádáním společenských a kulturních akcí v naší obci. K tomu se pojí myšlenka
projevit upřímný zájem a pozornost spoluobčanům v mimořádných chvílích jejich života – výročí
svatby, setkávání občanů obce, vítání občánků, ale i smutné okamžiky, které jsou důležitou součástí
života např. poslední rozloučení spoluobčanů a další.
Výročí svatby má hluboký symbolický význam, je pro manželský pár důvodem připomenout
si svůj velký den. Je to vzpomínka, kdy dva lidé vstoupili do společného života a stojí při sobě
v dobrém i zlém. Důvod slavit je tím větší, čím vyšší je počet společných let. Hned po narozeninách
je výročí svatby na celém světě druhý nejčastěji oslavovaný den. Je to nejen chvíle plná krásných

vzpomínek, ale také chvíle zastavení v každodenním shonu, při kterém se tak trochu zapomíná,
jak důležitou roli hraje v našem životě blízkost toho druhého.
Dříve probíhaly návštěvy seniorů při příležitosti jejich životních jubileí, nyní se mohou setkávat
a strávit tak společné večery v našem kulturním domě s živou hudbou, občerstvením, programem dětí.
Mohou se pobavit, zavzpomínat a společně prožít příjemné chvíle vždy v předvánoční době.
V letošním roce je plánováno již čtvrté takové setkání.
Vítání občánků je také velká událost, dlouholetá tradice, vážná chvíle a světlo, které vnáší
do srdcí maminek naději na nejkrásnější budoucnost jejich potomků. Rodičům se tají dech, když jejich
miminko je položeno na chvíli do kolébky a přivítáno jako nový občan obce.
Při posledním slavnostním přivítání se jimi stali – Julie Opluštilová, Marie Davidová, Adam
Krejčíř a Jakub Procházka.
Nezapomínáme ani na občany, kteří žijí v domově důchodců. V předvánočním čase navštívily
zastupitelky obce Jaroslava Kolářová a Jarmila Sekaninová pana Jiřího Ošlejška. Předaly dárkové
balíčky, společně popovídali a popřáli si do nového roku.
V současné době pracuje SPOZ v tomto složení:
Předsedkyně:
členky:

Jaroslava KOLÁŘOVÁ
Jarmila SEKANINOVÁ, Miloslava OŠLEJŠKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ,
Marie KLIMEŠOVÁ, Mgr. Zdeňka VYKLICKÁ, Mgr. Markéta BLAHOVÁ.

Jednou ze zakládajících členek sboru pro občanské záležitosti a dlouholetou předsedkyní byla
nyní již nejstarší žena v obci paní Marie Kovářová.
Všem bývalým i současným členkám SPOZ patří velký dík a uznání za jejich dobrovolnou
činnost.
Jarmila SEKANINOVÁ

Odpadové hospodářství
Náklady na odpadové hospodářství každým rokem narůstají a obec to po ekonomické stránce
velice zatěžuje. Za rok 2018 se v naší obci vyprodukovalo celkem cca 390 t odpadu. (90 t bioodpadu,
6 t železa, 21 t skla, 260 t komunálního odpadu, 11 t papíru a 2 t plastu). Oproti minulým rokům
se nám daří ve třídění a násobně se navýšily složky tříděného odpadu, za což patří velký dík všem, kdo
třídí. Nicméně komunálního odpadu vyprodukovaného lidmi, tedy od občanů, chatařů a rekreantů,
je stále obrovské množství cca 200 t (pozn. zbytek 60 t je z průmyslu). Přepočteme-li to na osobu,
tak to při cca 500 osobách činí 400 kg/osobu na rok. Jsme tedy cca o 60 kg na hlavu ročně nad
průměrem ČR. Proč tomu tak je, je způsobeno hned několika důvody. Pojďme si rozebrat
ty nejpodstatnější:
1. Sobeckost vůči ostatním občanům a uživatelům našeho komunálního systému.
Někteří z nás si neuvědomují, že když například rekonstruují dům, bourají plot, likvidují
stromy, či vykonávají jinou ne úplně běžnou činnost, ze které vzniklý odpad vyhodí
do komunálního odpadu. (Pravidelně skončí na překladišti za hřištěm.) Tak v tomto případě
se tomuto člověku na jeho aktivity skládáme my všichni. Argumentace, že to dělají všichni,
bývá lichá, už jen proto, že hodně slušných lidí tuto nadměrnou produkci má zaplacenou nad
rámec ročního poplatku. Na tomto postupu se jsou předem domluvit na OÚ. Bohužel někteří
ukazují svoji duševní malost i tak, že jsou schopni dovést odpad ze svých podnikatelských
aktivit, které vykonávají úplně mimo obec, a nestydí se ho bezplatně uložit do našeho
kontejneru.
2. Lenost ještě více třídit.
I přesto, že se ve třídění zlepšujeme, pořád jsou v komunálním odpadu značně
zastoupeny pet láhve, sklo, dřevo a další bioodpad. Škoda, když se mnohdy jedná jen
o lidskou lenost. Přitom piliny a tráva nemusí končit v komunálním odpadu. Stejně tak, když

jednou za týden vynesu plast do plastu a sklo do skla, ušetřím nemalé peníze obecní pokladně,
tedy nám všem.
3. Využívaní odpadového systému lidmi, kteří na něj nepřispívají.
Bohužel není ojedinělé, že lidé z širokého okolí využívají možnost uložení odpadu
v našem velkokapacitním kontejneru na překladišti za hřištěm. Šetří tak poplatek za uložení,
který by museli všude jinde na sběrném dvoře zaplatit. Prostě a jednoduše odpad
do kontejnerů v obci Suchý má právo vyvážet jen ten, kdo je zapojen do tohoto systému,
jinými slovy platí poplatky obci SUCHÝ za svoz odpadu. Zpravidla se jedná tedy o občany
Suchého a majitele nemovitostí – chat, které jsou v katastru obce. Zde je nutné zdůraznit,
že majitelé nemovitostí v k.ú. VELENOV, chatová osada Borky, do našeho systému nepatří.
Tudíž ho nemají právo využívat, o jejich odpady se stará obec Velenov a musí tedy vyžívat
popelnicová sběrná místa umístěná v Borkách.
Výše jsme se snažili vypíchnout problematiku s odpady. Bohužel se jedná o takový evergreen.
Již mnoho let se uvažovalo o oplocení překladiště za hřištěm, nyní tedy využijeme rekonstrukce
areálu okolo kulturního domu a plot zde postavíme. Překladiště tak bude zpřístupněno jen nějakou
omezenou dobu v týdnu a v případě potřeby mimo otevírací dobu, si budou moci Suchovští přijít
vypůjčit klíče na OÚ. Není možné, aby naši občané dopláceli na „vyčůranost“ cizích lidí, kteří
nerespektují základní společenská pravidla. Dále jsme se rozhodli vyčlenit kontejner na suť, kamení
apod. Tento kontejner bude také umístěn na překladišti za hřištěm. Důvod je, že suť je sama o sobě
těžká, a pokut skončí v komunálním odpadu, tak je na likvidaci drahá, protože se veškerá cena odvíjí
od hmotnosti, jak níže uvidíte. Dále bychom chtěli v dohledné době zakoupit nádoby na tříděný
odpad, které bychom umístili ke kontejnerům. Aby možnost vyhodit tříděný odpad byla stejná jak
u toho komunálního.
Pojďme se ještě trochu zjednodušeně podívat na ekonomickou stránku našeho odpadového
hospodářství.
Uložení 1 kg odpadu na skládku stojí 1,0175 Kč. Tedy 1 017,5 Kč za t. Traktor spotřebuje
zacestu na skládku Březinku a zpět cca 30 l nafty, při ceně 33 Kč za litr nafty a nákladu 4 t vychází
náklady jen na pohonné hmoty 248 Kč/t. Připočteme-li poměrně náklady na pořízení traktoru a nosiče
(životnost 15let), dále pak mzdu, vyjde nám dohromady cena cca 3500 Kč/t tj. 3,5 Kč za kg.
Jednoduše spočítáno, vyprodukujeme-li v průměru 400 kg ročně, stojí likvidace komunálního
odpadu na jednoho člověka 1400 Kč.
Toto číslo je důvod proč tento článek vůbec vznikl a proč tolik apelujeme na občany, aby co
nejvíce třídili. Pokud někdo vyhodí igelitku shnilých brambor do komunálního odpadu místo do
bioodpadu, tak vlastně zbytečně z obecního rozpočtu utratil třeba 20 Kč. Když někdo vysype kolečka
suti nebo kamení, jsme pak s cenou ještě někde jinde.
Naopak u tříděného odpadu nejsou náklady téměř žádné, mnohdy ještě dokážeme vytříděný
odpad prodat a navíc dostáváme odměny za vytříděné množství.
Výše jsme si shrnuli ekonomické důvody, ale existuje ještě jeden důležitější, a to je pomoc
přírodě. Už tak naše země živí 8 000 000 000 lidí, tak jí to přece zbytečně nebudeme stěžovat.

Oprava interiéru kulturního domu
Na začátku roku jsme měli zájem o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
rekonstrukci kulturního domu. Bohužel jsme
nakonec žádost podat nemohli, protože budova
KD je zatížena zástavním právem kvůli
hypotečnímu úvěru, který byl čerpán v roce
2006 na vybudování bytů, což bylo v rozporu
s tímto dotačním titulem. Protože bychom chtěli
rekonstrukci KD provést kompletně se vším

všudy, tzn. novou elektroinstalaci, vytápění,
podlahy, podhledy osvětlí, vzduchotechnika,
sociální zařízení atd., nezbývá nám nic jiného
než žádat o dotaci. Bez ní bychom totiž nebyli
schopni
celou
tuto akci
ufinancovat.
Rozpočtovaná cena na rekonstrukci interiéru
činí cca 10 mil. Kč bez DPH. Dotační titul by
se měl zase opakovat a chtěli bychom zažádat
na jaře 2020.

Obec věnovala za každého občana 20 Kč do veřejné sbírky
Částku 9280 Kč (464 občanů x 20 Kč) se rozhodlo zastupitelstvo věnovat na veřejnou sbírku
uspořádanou obcí Valchov ve prospěch bývalé starostky paní Radky Bezděkové, která při tragickém
požáru rodinného domu přišla o celou rodinu. Chtěli jsme alespoň trochu vyjádřit solidaritu našeho
společenství, naší obce, k této hrozné tragédii.

Závěrečné slovo
Vážení čtenáři,
doufám, že jste byli s obsahem tohoto zpravodaje spokojeni a poskytl Vám alespoň základní
informace o fungování a směřování vývoje naší obce. Průběžné informace jsou k nalezení na našich
webových stránkách, dále na stránkách našich spolků, včetně knihovny a mateřské školy, současně
dobře informuje i obecní facebook. Ovšem tou nejlepší formou jakou se dá informace předat, je
ta osobní. Proto budu rád, když v případě, že budete mít nějaké otázky přijdete za mnou na úřad či
prohodíme společně slovo při jiném setkání. Příležitostí je během roku opravdu hodně, protože díky
našim aktivním spolkům se pořád něco děje, za což jim patří velký dík.
Vážení přátelé na závěr ještě cítím potřebu Vám odůvodnit proč už pro mě není funkce starosty
hlavní zaměstnání. Mnozí z Vás vědí, že když jsem usedal do starostovské židle v roce 2016, tak mně
zbývali dva měsíce do státnic na odboru energetiky na Fakultě strojní VUT v Brně. Jsem toho názoru,
že když společnost investovala do mého odborného vzdělání, měl bych se jí to snažit vrátit tím,
že svoje znalosti budu uplatňovat i v odborné praxi. Dále si myslím, že starosta má být člověk, který
obec reprezentuje navenek, zastupuje ji, hájí její zájmy, řídí zastupitelstva obce a je zodpovědný za to,
že obec míří takovým směrem, na kterém se zastupitelé dohodnout. Nemá to být úředník zahlcený
nesmyslnými požadavky od různých institucí.
Podle mého názoru je velmi důležité, aby se co nejvíce lidí zajímalo o záležitosti týkající
se obce, kraje, státu i našeho členství v rámci Evropské unie. Tak aby funkcionáři, kteří řídí systém,
ve kterém žijeme, byli kvalitní lidé. Já jsem se o veřejné záležitosti – politiku vždy zajímal a nejspíš
se v tomto směru budu i nadále angažovat. Nicméně podle mě nemůže být člověk dobrým veřejným
funkcionářem, když do politiky vběhne hned po škole. Každý politik by měl vědět, jak fungují normální
lidé, jak je nebo není náročné vydělat na živobytí standartní prací, ať už podnikáním, či jako
zaměstnanec. Osobně trochu pohrdám profesionálními politiky, kteří sedí od 20 let již několikáté
volební období v Poslanecké sněmovně a jsou mnohdy úplně mimo realitu každodenního života.
Toto jsou moje názory a důvody proč jsem chtěl jít i do odborné praxe.
Zastupitelstvo se tedy rozhodlo, že dá šanci neuvolněnému starostovi s podmínkou toho, že to
nebude mít vliv na chod a rozvoj obce. Pokud by se ukázalo, že starosta jen trochu nezvládá svoji
práci, jsme domluveni, že by se to celé přehodnotilo. Dostal bych na výběr, buď vykonávat funkci jako
uvolněnou nebo nastoupí někdo jiný. S neuvolněným starostou je spjata ještě skutečnost, že obec
ušetří na odměně starosty a souvisejících odvodech cca 416 400 Kč ročně.
Na úplný závěr mi dovolte sdělit ještě jednu informaci. Na toto čtyřleté funkční období jsme
si stanovili čtyři hlavní cíle, které bychom chtěli zrealizovat. Je to výstavba hasičky, revitalizace malého
rybníčku, odkanalizování obce a rekonstrukce interiéru kulturního domu. Vedle toho samozřejmě
menší projekty, které nám přijdou vhod a na které budeme moci získat financování.
Všem přeji hlavně pevné zdraví, osobní spojenost a dobrou náladu. Těším se na setkání s Vámi
na některé z plánovaných akcích.

