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Úvodní slovo starosty
Vážení občané,
blíží se konec roku a opět mám možnost Vás prostřednictvím zpravodaje pozdravit. V tomto
čísle najdete ohlédnutí za uplynulým rokem, který z mého pohledu nijak nevyčníval nad roky
minulými, což samo o sobě hodnotím jako dobrou zprávu. Znamená to, že se nám daří udržet trend
minulých let, kdy postupně investujeme jak do nového majetku obce, tak i do údržby a oprav toho
stávajícího. To vždy s jasným cílem a udržitelností. Stejně tak si troufám říci, že se nám daří
i na společenské úrovni, kdy během roku proběhlo mnoho akcí, které vytvořily nové a tužily stávající
vztahy mezi občany obce, což vytváří skutečnou autenticitu naší obce.
Vedení obce v tomto roce hospodařilo s celkovým objemem finančních prostředků ve výši
8.500.000, - Kč, z toho přibližně 650.000, - Kč tvořily dotace, které se podařilo získat nad rámec
nárokových peněz z rozpočtového určení daní. Dalším zdrojem byly příjmy z hospodářské činnosti,
ty v tomto roce činily zhruba 750.000, - Kč.
Největším
výdajem
pak
bylo
doplacení
hypotečního
úvěru
ve
výši
2.326.000,- Kč. Investovalo se také do obecní techniky, byl pořízen nový traktor včetně příslušenství
(mulčovače, čelního nakladače, vidlí a sypače). Cílem je co nejvíce zefektivnit práci našich
zaměstnanců a tím ruku v ruce snížit náklady.
Dále jsme pokračovali v investicích do areálu okolo kulturního domu. Po dokončení terasy
přišlo na řadu fotbalové hřiště včetně terénních úprav okolí.
Na podzim jsme se pustili do opravy loděnice a výstavby tří nových chatek u tobogánu
na místo dříve umístěných unimobuněk.
Vedle těchto menších projektů, které si financujeme sami, pokračujeme na přípravě těch
větších, které bez dotací bohužel nezrealizujeme. Jedná se o výstavbu hasičské zbrojnice,
odkanalizování obce, rekonstrukci kulturního domu a revitalizaci malého rybníčku.
Projekt výstavby hasičské zbrojnice je připraven, máme i stavební povolení, nyní se
pokoušíme o získání dotace. Na odkanalizování obce a výstavbě čističky odpadních vod
spolupracujeme se Žďárnou, tam se teprve před měsícem podařilo odkoupit poslední pozemky
a získat povolení nutná pro podání žádosti o územní rozhodnutí, tu podáme začátkem nového roku.
Rekonstrukce kulturního domu také čeká jen na financování, minulý rok jsme o dotaci zažádat
nemohli, protože budova byla zatížena zástavním právem. Tuto překážku se nám podařilo vyřešit,
bohužel pro letošní rok nebyly dotace Ministerstvem pro místní rozvoj vypsány. Revitalizace malého
rybníčku čeká na stavební povolení.
Ohlédneme-li se ještě zpět do právě končícího roku 2019, nesmíme zapomenout na velké
množství kulturních a sportovních akcí, které se v naší obci udály. Vzpomeňme na společenské
plesy, na Den země, vítání jara, velikonoční hrkání, pálení čarodějnic, zájezdy na Floru, vánoční trhy
nebo do divadla, na den dětí, karneval, drakiádu, Suchovský triatlon, noc s Andersenem, hasičské
závody, posezení seniorů, vánoční jarmark, uspávání broučků, Česko zpívá koledy, divadelní
představení, návštěvy Mikuláše a čerta až domů atd. Toto jsou všechno akce, které by bez aktivních
občanů nebylo možné uspořádat.
Tímto bych chtěl velice poděkovat všem, kteří se svojí angažovaností a energií podílí na tom,
že jsme živá obec. Ne jako starosta, ale jako občan a rodič jsem všem těmto lidem nesmírně
vděčný, neboť vím, že toto není samozřejmostí.
Vážení spoluobčané, závěrem si Vás dovoluji pozvat na tradiční setkání u vánočního stromku,
které se uskuteční den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince v 16 hodin. Pokud se z nějakého
důvodu neuvidíme, tak mi alespoň touto cestou dovolte Vám popřát klidné prožití vánočních svátků
v blízkosti rodiny a přátel a do nového roku jen vše dobré.
Přeji příjemné čtení.
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Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů v roce 2019.
SDH Suchý čítá ke konci roku 93 členů.
Z toho je 67 mužů a 26 žen. Nemalou
součástí je také 23 mladých hasičů. Všichni
tito lidé v rámci svých možností
spoluvytvářejí jak společenský tak sportovní
život v naší obci.
V roce 2019 jsme začali plesem SDH pro
dospělé a pokračovali diskotékou pro děti.
Statní muži posbírali v obci železo a mladí
hasiči vynesli a spálili Moranu. V červenci
naše děti vyrazily na letní pobyt do
Svojanova. 40 účastníků navštívilo hrad
Svojanov, hasičskou stanici Svitavy
i železniční muzeum v Mladějově. A v říjnu
ještě navštívily Hvězdárnu a planetárium
Brno.

Jejich součástí je i každoroční taktické
cvičení. Letos poprvé je toto cvičení
bodováno a započítáváno do okrskového
poháru. O umístění našich mužů v poháru
rozhodne výsledek říjnového cvičení. Máme
nového strojníka a dva nové hasiče
3. stupně.
Jelikož je letošní rok volební a to na
všech úrovních rádi bychom shrnuli
minulých 5 roků, co se týče krizových
událostí. Za tyto roky se změnily typy
událostí. Zatím co v roce 2015 jednotka
vyjížděla hlavně k požárům kontejnerů,
poslední dva roky jezdí převážně
k odstraňování následků přírodních pohrom.
Závěrem nám dovolte popřát Vám klidné
prožití vánoc a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2020.

cesta do planetária v Brně
Do sportovních disciplín se zapojily
všechny kategorie našich členů. Mladší žáci,
starší žáci, ženy i muži. Děti se zúčastnily
7 soutěží a v celoročním Okrskovém poháru
obsadily shodně 3. místa. Ženy se zapojily
do 5 soutěží a dá se říci, že v současné době
nemají konkurenci. Muži po napínavém
a velmi těsném boji, kdy se do konečného
výsledku poháru započítávaly nejen soutěže
ale i taktické cvičení, získali opět první
místo. Je to již po 3 za pětiletou hystorii
Okrskového poháru.
Samozřejmě
nesmíme
zapomenout
na naši zásahovou jednotku. I přes to že
letos byla vyslána pouze k jedné události,
kdy paní zavalil kořenový bal smrku,
jednotka nezahálí. Její členové prochází
pravidelnými i jednorázovými školeními.
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naši hasiči na Šmodrchu
Děkujeme panu Zdeňku Ošlejškovi za
věnování vánočního stromečku. Letos stejně
jako každý rok máme jeden z nejhezčích
vánočních stromků široko daleko.
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Unimobuňky nahradí nové chatky a rekonstrukce se dočká i loděnice
Už nějakou dobu se na zastupitelstvu
mluvilo o tom, že se musí něco udělat
s unimobuňkami u tobogánu. Na první
pohled nebylo toto ubytovací zařízení tím,
čím bychom se mohli zrovna chlubit.

dvojlůžková postel a jedna dvoupatrová.
V případě potřeby bude možné přidat
přistýlku. Samozřejmostí je i kuchyňský
koutek a jídelní stůl.
Stavbu chatek nám po dobrých
zkušenostech s výstavbou chatek v chatové
osadě u kulturního domu opět provádí duo
mistrů v oboru, naši občané pánové Antonín
Bílek ml. a Přikryl Jiří.

původní unimobuňky sloužící k ubytování
Rozhodli jsme se tedy pokračovat
v trendu posledních let, kdy všechny peníze,
které nám rekreace vydělá, vrátíme zpět ve
formě investic do majetku, využívající se
k hospodářské činnosti obce. Letos tedy
konečně došla řada na unimobuňky
a částečnou rekonstrukci loděnice.

dokončovací práce na zevnějšku
Naopak rekonstrukci loděnice si
provádíme sami v rámci vlastních kapacit.
Naši zaměstnanci se letos pustili do nového
opláštění, výměny oken a dveří. Přes zimní
měsíce budou pokračovat rekonstrukcí
vnitřku, kdy se bude dělat nová podlaha
i stěny.

výstavba nových chatek
Stávající buňky byly odstraněny,
udělala se nová základová deska pro tři nové
chatky. Půdorys každé chatky je 6 x 4 metry,
takže nabídne dostatečnou kapacitu pro 4 až
5 osob. Standardně zde bude umístěna jedna
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nově opláštěná loděnice
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Krátké ohlédnutí za rokem 2019 v místní knihovně
Obecní knihovna Suchý čítá 2 227 svazků. V roce 2019 bylo v knihovně 41 registrovaných
čtenářů. Z tohoto počtu je většina z řad střední a starší generace, dětí a mládeže je méně. U většiny
čtenářů jde o pravidelné návštěvníky knihovny.
V roce 2019 bylo půjčeno 750 knih. Pro tento rok dostala
knihovna větší rozpočet, proto jme, mohli nakoupit víc nových
knih. V knihovním seznamu Obecní knihovny jsou nově díla
současných českých i světových autorů tzv. bestsellery - Robert
Bryndza, Alena Mornštajnová, Barbora Erskinová, Smith
Wilbur… Čtenáři mohou a také hodně půjčují knihy
z výměnného fondu z Boskovic, které jsou dvakrát ročně
obměňovány.
Z akcí pro děti, které knihovna během roku pořádala, lze
připomenout Pexesiádu konanou v únoru, Noc s Andersenem
29. března, velikonoční hrkání – akci společnou s mladými
hasiči. Poslední říjnové dny si děti zpestřily na společném
podzimní tvoření
tvoření
podzimním
podzimním tvoření zakončeném menším průvodem
s lampičkami. V prosinci jsme se opět zapojili do celonárodní akce Česko zpívá koledy.
Děkuji všem za účast a spolupráci na akcích pro děti i za návštěvu knihovny a srdečně zvu
na akce v příštím roce a ráda přivítám nové čtenáře.
knihovnice

V lednu budeme žádat o územní rozhodnutí na ČOV a kanalizaci
Projekt nové kanalizace a čističky
odpadních vod (ČOV) nám na několik měsíců
zamrzl u sousedů ve Žďárné, kdy se
zastupitelstvo obce muselo poprat se změnou
územního
plánu
a
také
s dalšími
majetkoprávními problémy. Těžko to můžeme
Žďárné vyčítat, přece jenom je to mnohem
větší obec než ta naše, takže věcí
na vyřizování mají o poznání více. Nicméně
ke konci tohoto roku se povedlo vykoupit
zbylé pozemky, na kterých bude umístěna
ČOV a také vyřešit poslední souhlasy
majitelů pozemků, kterých se stavba dotkne.
Nic by tedy nemělo bránit územnímu
povolení, o které bychom chtěli společně
zažádat začátkem roku.
Územní rozhodnutí je v rámci celého stavení
řízení
týkající
se
kanalizace
nejkomplikovanější věc a získání povolení je
částečnou výhrou v rámci celého projektu.
Důvod je ten, že u kanalizace na rozdíl
od stavby domu, zasahujeme do práv stovkám
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dalších subjektů, od kterých potřebujete
souhlas, že právě přes jejich pozemky mohou
vést kanalizační stoky a další potřebná
infrastruktura. Těmito subjekty mohou být jak
fyzické tak právnické osoby. Mnohdy jsou
pozemky vlastněny hned několika vlastníky
a jsou také zatíženy různými břemeny. Toto
jsou všechno problémy, se kterými jsme se
museli před žádostí o uzemní povolení poprat,
a to se snad povedlo.
Další plány jsou takové, že v polovině roku
2020 bychom měli mít právoplatné územní
rozhodnutí. Současně s tímto povolením by
měli projektanti vypracovat projektovou
dokumentaci pro stavební řízení. Na základě
této dokumentace můžeme začít soutěžit
zhotovitele a zjišťovat skutečnou cenu díla.
Poté můžeme řešit financování. Reálný
termín, kdy by se tedy mohlo začít stavět, je
v půli roku 2021 a to za předpokladu,
že nebudou žádné komplikace.
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Naše školička informuje
Letošní rok v naší školce nabídl našim dětem i rodičům spoustu zajímavých akcí a činností.
Do prvních tříd základních škol ve Žďárné, v Boskovicích a ve Velenově odešlo 13 dětí, pro které
jsme připravili Rozloučení s předškoláky koncem června. V květnu jsme u zápisu přivítali děti ze
Suchého, Benešova a Ludíkova. Celkově
školku navštěvuje 25 dětí, naše nejmenší
děti mají 2 roky.
Díky krásné spolupráci s okolními
školami a školkami jsme mohli navštívit
školu ve Žďárné, kde jsme shlédli
vystoupení prvňáčků, mezi nimiž byly i
naše dřívější děti, dále jsme vyráběli
zajímavé dekorace, které nám připravila p.
učitelka Polívková. Velmi rádi chodíme do
Velenova do školy, kde jsme vždycky mile
přivítáni a čeká nás bohatý program, jako
např. hry na hřišti nebo kino. Naposledy
rozloučení s předškoláky, červen 2019
jsme při cestě do Velenova hledali poklad a
plnili zajímavé úkoly související s poznáváním přírody, všechno se vydařilo, počasí nám přálo
a děti byly potom po zásluze náležitě odměněny. Byli jsme také pozváni na maňáskové divadlo do
Němčic a společně jsme s místní školkou později také jeli do divadla Radost v Brně.
Na oplátku jsme naše spřátelené školy a školky uvítali u nás, v naší školce. Při návštěvě
prvňáčků ze Žďárné si děti společně pěkně pohrály, vytvořily hezké obrázky a my jsme mohli
vidět, jak se našim dřívějším školáčkům daří. Společně jsme jeli koncem školního roku na krásný
výlet do ZOO v Lešné.
Během roku jsme pro děti, rodiče a veřejnost připravili zajímavé akce, jako např. velikonoční
dílnička, Vítání jara ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči, velmi oblíbené keramické tvoření
s p. Lenkou Strakovou, zajímavé besedy s PhDr. Pešovou z Pedagogicko- psychologické poradny
v Boskovicích, kdy mohli rodiče vyslechnout pro ně důležité informace o školní zralosti
a následně pak s p. doktorkou zcela otevřeně diskutovat. Měli jsme tu čest zazpívat a zarecitovat
našim novým občánkům při jejich Vítání.
Již po několikáté nás navštívil p. Mgr. Jeřábek, logoped, který u nás ve školce provádí depistáž,
rodiče pak dostanou odborné posouzení vývoje řeči svých dětí. Přivítali jsme u nás firmu Prima
Vizus, která poskytuje vyšetření očí, aby se dalo včas předejít možným problémům.
Dětmi velmi oblíbená byla beseda s policisty, děti si mohly vyzkoušet uniformu, ale také
nahlédnout do policejního auta. Policisté pak děti odměnili zajímavými materiály, které nám
budou sloužit dál při naší činnosti.
Pro veřejnost jsme pořádali poučnou besedu „O paměti“ s certifikovanou lektorkou,
p. Zemánkovou.
Zapojujeme se do charitativních činností, společně s rodiči podporujeme Fond Sidus, chystáme
se znovu s rodiči vytvořit dekorace pro charitativní koncert určený dětem s postižením.
Při podzimní slavnosti jsme oslavili toto krásné barevné roční období, připravili pro rodiče
program, pro děti úkoly na zahradě a pro všechny společně skvělou dýňovou polévku a horký čaj.
Společně strávené odpoledne jsme si, myslím, všichni hezky užili.
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Během roku pořádáme tzv. barevné
dny, kdy s dětmi podle ročního období
tvoříme a plníme nejrůznější úkoly. (např.
Jarní zelený den, Oranžový den spojený
s dlabáním dýní, apod.)
Z dalších akcí můžeme ještě zmínit
např. tradiční masopustní průvod,
čarodějnický den v MŠ, drakiádu,
vycházku ke krmelci, stavění sněhuláků,
apod.
Velmi si ceníme podpory ze strany
obce a snažíme se proto, abychom mohli i
my ve školce udělat něco pro obec. Další
oranžový den, podzim 2019
takovou akcí je účast našich dětí při
Posezení se seniory dne 22.11.2019.
Adventní čas jsme oslavili Vánočním jarmarkem s výstavou, který byl organizován ve spolupráci
s obcí a místními ženami, kde bylo možné vidět jak tradiční vánoční a adventní výrobky, tak i ukázku
lidových řemesel, výstavu panenek, připravena byla i dílnička pro děti, hudební program, prezentace
fotografií našeho i- reportéra Jakuba Dosedly a malé občerstvení.
Konec roku patří vystoupení u Vánočního stromu, kde se sejde celá obec, a školkové děti se
společně s námi snaží potěšit všechny přítomné vánočními písněmi a básničkami.
Během roku jsme do školky pořídili nové hračky, na zahradě jsme si sami vytvořili hmyzí
domeček, průlezku z vrbového proutí a záhonek na zeleninu. Učíme děti lásce a úctě k přírodě.
Naše poděkování patří kromě již zmíněné obce také Jednotě Suchý a firmě Riho, a v neposlední
řadě vstřícným a milým rodičům našich dětí za jejich pomoc, a také za spolupráci při společných
akcích.
Za celý kolektiv MŠ s přáním krásných dnů
Mgr. Markéta Blahová, ředitelka MŠ

Spolek Ženy Suchý stále v akci
V roce 2019 jsme v obci uspořádaly spoustu
akcí. Jako první se konal již 7. Společenský ples,
jsme rády, že se těší tak velké oblibě.
První březnový víkend patřil masopustnímu
průvodu a zúčastnilo se přes 20 masek. Po cestě
nás čekalo spoustu občerstvení od našich
spoluobčanů. Den jsme zakončili v restauraci Na
Dolech. O týden později se místní kulturní dům
zaplnil princeznami, kovboji a dalšími krásnými
maskami. Uspořádaly jsme další velmi úspěšný
sváča po náročném dni na drakiádě
karneval, kterého se v posledních letech zúčastňuje
přes 70 dětí. Velkým lákadlem bývá kouzelník, bohatá tombola a pestré občerstvení. S blížícím
se jarním počasím jsme zlepšovali naši kondici v Městských lázních v Boskovicích, kde jsme
si pronajali celý bazén jen pro sebe. Nejen všechny zahrádkáře potěšil výlet na Floru Olomouc,
odkud jsme si dovezli květiny, bylinky, stromky...
Ve spolupráci s ostatními místními spolky proběhlo v obci pálení čarodějnic. V podvečer děti
plnily různé úkoly, odměnou jim byly sladkosti. Před setměním přiletělo hejno čarodějnic
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a se svými košťaty předvedly TOP choreografii, za kterou by se nestyděl ani Vlastimil Harapes.
Den dětí letos proběhl ve Velenově, kde si všichni užili pěkný den plný her. Konec školního roku
jsme dětem zpříjemnily výletem do zoo v Ostravě. V září se děti vyřádily v zábavním centru Bruno
family v Brně. V říjnu jsme již tradičně uspořádaly drakiádu, k nebi vzlétlo na 30 draků.
Následoval táborák v autokempu s opékáním buřtů, teplým čajem a sladkostmi pro děti.
V adventním čase pořádáme každý rok zájezd na vánoční trhy. Letos padla volba na Olomouc.
Poslední akcí v roce bude 22. 12. krmení zvířátek v lese.
Závěrem děkujeme všem, kteří nás podporují, přejeme krásné Vánoce a v příštím roce
se těšíme na další spolupráci.

Kulturní okénko
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Blíží se konec dalšího roku. Pro každého z nás přinesl mnoho událostí radostných, ale
i smutných, na některé občany už jen vzpomínáme, nové občánky přivítáme a spokojený život
jim popřejeme.
V průběhu roku se konají různé kulturní a
společenské akce, které se staly součástí našeho
života v obci. Každoroční milé setkávání u
vánočního stromku s programem, občerstvením i
s překvapením se stalo již tradicí. Stejně tak jsme
společně přivítali jaro u nazdobené břízky a
připomněli si lidové zvyky a obyčeje nejstarších
křesťanských svátků.
V únoru letošního roku se v kulturním domě
zlatá svatba manželů Chlupových
uskutečnilo divadelní představení ČESKÉ NEBE
v podání ochotníků z Rájce-Jestřebí. Divadelníci sklidili aplaus zaplněného sálu. V dubnu si
připomněli výročí – svůj velký den – ZLATOU SVATBU manželé Anežka a Milan Chlupovi.
Vítání občánků je slavnostní chvíle a dlouholetá tradice. V letošním roce si tento okamžik užili
rodiče osmi nových občánků obce.
Podzimní náladu spojíme s kulturním zážitkem a vyrážíme do Brna na divadelní komedie, dramata,
muzikály, Radost a potěšení zúčastněných jsou jasným vyjádřením divadelního prožitku.
Během roku sloužil pro věřící v zasedací místnosti dvě mše svaté pan farář P. Josef Roušar.
První byla za živé a zemřelé obyvatele obce Suchý. Druhá se nesla ve znamení poděkování s tím, že
máme všichni za co děkovat. Rádi pokračujeme v tradici setkávání seniorů vždy v předvánočním
čase.
V pátek 22. listopadu se uskutečnilo čtvrté posezení, jehož cílem je připravit pro místní seniory
společné setkání, plné dojemných a neopakovatelných vzpomínek, obohatit všední dny a strávit tak
příjemné chvíle.
Společenský život je zpestřen pořádáním plesů, masopustního veselí, karnevalů, pálení
čarodějnic a dalších tradičních i příležitostných akcí pro děti i dospělé. Nově se konal v kulturním
domě Vánoční jarmark.
První adventní neděle – první Vánoční jarmark a vše, co k němu patří – vánoční výzdoba,
výstava panenek, dětské dílničky, hudební vystoupení. Šikovné tvořivé ruce místních i těch z okolí
vystavovaly ke shlédnutí i k prodeji své výjimečné výrobky, do nichž byla vložena pozitivní energie
a mohli jsme tak načerpat tu správnou vánoční atmosféru.
Jarmila SEKANINOVÁ
www.obecsuchy.cz

