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Nově zrekonstruované hřiště za kulturním domem
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Úvodní slovo starosty
Vážení Suchovští, milí čtenáři,
čas neuvěřitelně letí a mně pomalu končí druhé volební období, kdy jsem od Vás dostal mandát
a následně od kolegů ze zastupitelstva úkol se starat o naši obec.
Jsem přesvědčený, že poslední roky byly pro naši obec úspěšnými. Povedlo se nám rozjet a
dokončit dlouho plánované projekty. Zmíním například rekonstrukci fotbalového hřiště,
revitalizaci rybníčku, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, nové dětské hřiště, výstavbu
nových chatek, výstavbu nové hasičské zbrojnice atd.
Výše zmíněné projekty bychom nikdy neufinancovali jen z našeho „základního“ rozpočtu, který
se plní v zákonné výši jako určitý podíl celorepublikově vybraných daní přerozdělený na
obyvatele. V našem případě je roční rozpočet obce „jen“ cca 6 mil. Kč, který stačí na provoz a
chod obce, ale těžko z toho něco většího vybudujeme.
Ovšem díky naší aktivitě a možná i šikovnosti dokážeme rozpočet každoročně navýšit o finanční
prostředky získané z dotací a také o zisk z naší podnikatelské činnosti.
Na dotacích jsme od roku 2018 do dnešních dnů celkově získali 15,84 milionu Kč. Když k této
částce připočteme cca 5 mil. Kč zisku z podnikání, jsme téměř na 21 mil. Kč za čtyři roky, o které
se nám povedlo navýšit finanční prostředky s kterými můžeme hospodařit.
Za jeden z dílčích úspěchů tohoto volebního období považuji i to, že se nám podařilo na obci
zaměstnat kvalitní tým lidí. Velkou posilou pro nás je nový vedoucí rekreace pan Miroslav Kejík,
který převzal velení od pana Petra Ondrucha, který je již v důchodovém věku. Stejně tak do
kolektivu našich pracovníků výborně zapadl pan Miroslav Slepánek. Když se k tomu všemu
přidají mnohaleté zkušenosti naší paní účetní, je práce starosty o to jednodušší, a já se tak
mohu soustředit na stěžejní projekty.
Za sebe i za současné zastupitele si troufám říci, že dalšímu zastupitelstvu, které vzejde
z podzimních komunálních voleb, předáme obec v hodně dobré kondici, s množstvím rozjetých
projektů s velkými ambicemi a se zdravým rozpočtem.
Letos uplyne 260 let od první písemné zmínky o naší obci, která je datována v roce 1762.
Společně s našimi dobrovolnými hasiči, kteří v tomto roce slaví 95. výročí od založení, jsme tak
na 27. srpna naplánovali oslavy našich výročí.
Závěrem mi dovolte vyzdvihnout práci a poděkovat Vám všem, kteří se svou energií podílíte na
rozvoji obce. Díky za to, že máme fungující hasiče, můžeme chodit každý víkend na fotbal,
můžeme chodit organizovaně cvičit, jsou pořádány zájezdy nejen pro děti, zde máme nespočet
kulturních vystoupení, jsou pořádány besedy, máme krásnou květinovou výzdobu a mnoho
dalších věcí. Díky, že jste aktivní!
Jsme sice malá obec, ale díky Vám je u nás živo.
Přeji pěkné čtení, mějte se hezky a užijte si, pokud možno, bezstarostné léto.
Ing. Jakub Hlubinka – starosta
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Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
využili jsme možnosti zpravodaje, abychom vás
v krátkosti informovali o činnosti SDH Suchý za
uplynulý rok a nastínili některé plány pro rok
letošní.
Z důvodu vládních omezení v loňském roce byly
všechny kulturní a sportovní akce pořádané
naším sborem zrušeny. To ovšem neplatí o
zásahové jednotce, která musí fungovat i v
nouzovém stavu, a práce bylo dost.
Jednotka vyjela v roce 2021 k 11 událostem.
Jednalo se hlavně o odstraňování následků
působení přírodních živlů, a to nejen u nás
v obci. Naši členové byli dvakrát vysláni na
likvidaci následků tornáda na jižní Moravě,
konkrétně do obce Hrušky. Domů se pak vraceli
nejen fyzicky vyčerpaní, ale také s psychickým
zážitkem, na který asi jen tak nezapomenou.

Fotografie zachycující naše hasiče při likvidaci následků tornáda.

Aby mohli tyto těžké situace zvládat, musí
procházet pravidelnou přípravou. Nejlepší je
vždy spojit příjemné s užitečným, a tak
například při úpravě ledu na rybníce proběhl
nácvik hašení pomocí čerpadla ve vysokých
mrazech, kdy se teplota pohybovala kolem
- 15° C, nebo při likvidaci konstrukce tobogánu
zase členové jednotky vlastnící oprávnění
k práci s motorovou rozbrušovací pilou
prodělali povinný praktický výcvik.

Fotografie ze zásahu při odstiňování následků vichřice.

Covidová opatření bohužel omezila i mladé
hasiče. Až v červenci se nám tak pro děti
podařilo uspořádat letní pobyt ve Svojanově a
od září začaly pravidelné schůzky, během
kterých se děti učili a zdokonalovali mimo jiné
ve vázání uzlů. Takto získané dovednosti pak
úspěšně prověřily při soutěži nazvané
„Suchovský Šmodrch“.
Soutěž proběhla v sobotu 2. 4. 2022 v naší
sokolovně a naše děti ji naprosto ovládly.
V kategorii starších žáků obsadilo naše družstvo
3. místo a v jednotlivcích skončila Nikol
Staňková na prvním místě. V mladších žácích
byly výsledky ještě lepší. Naše dvě družstva
skončila na 1. a 2. místě, v jednotlivcích pak
obsadili suchovští hasiči prvních 5 míst v čele s
Pepíkem Kolářem. Další námi pořádaná soutěž
tentokrát v požárním útoku proběhne v červnu.
Náš sbor budou v letošním roce provázet dvě
velké události. Ta první, stavba nové požární
zbrojnice v kempu u sokolovny, už začala. Nová
zbrojnice nahradí dosavadní zázemí jednotky v
garážích v obecním úřadě. Druhou událostí jsou
oslavy 95. výročí založení SDH Suchý, které
proběhnou společně s oslavami založení naší
obce koncem prázdnin.
Závěrem vám chceme poděkovat za podporu
našeho sboru, ať už osobní pomocí při různých
událostech, tak i vaší návštěvou námi
pořádaných akcí.
Sbor dobrovolných hasičů Suchý
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Dlouho slibovaná hasičská zbrojnice pomalu roste
Po letech příprav a vyjednávání finanční
podpory pro stavbu nové hasičské zbrojnice
jsme se konečně dostali do fáze samotné
výstavby.
Bohužel skutečnost, že stavebnictví zažívá
velice turbulentní období způsobené mnoha
faktory, od pandemie covidu, nedostatku
kvalifikovaných pracovníků, až po aktuální
válku na Ukrajině, nám negativně ovlivnila
cenu celého díla.
Předpokládané náklady v roce 2018, kdy jsme
se projektu začali intenzivně věnovat, činily
14 mil. Kč, tedy cca 11,6 mil. Kč bez DPH.
Nakonec je vysoutěžená cena díla, za kterou
zhotovitel staví, 19 118 297 Kč bez DPH.
Tedy o cca 7,5 mil. Kč dráž. Paradoxem je, že
7,5 mil Kč je právě výše dotace, na kterou
jsme čekali a kvůli které jsme nezrealizovali
dílo již v roce 2019. Když připočteme DPH,
platíme cenu ve výši 23 133 134 Kč.
Dále musíme připočíst technický dozor,
bezpečnost práce a projektovou přípravu.
Celková částka je tedy 24 mil Kč.

Probíhající výstavba hasičské zbrojnice.

Pokud si shrneme výše uvedené, tak dotace ze
státního rozpočtu, konkrétně Ministerstva
vnitra, činí 4,5 mil. Kč, z Jihomoravského
kraje 3 mil. Kč, celkově tedy 7,5 mil Kč.
Navýšení rozpočtu stavby oproti roku 2018 je
celkem 10 mil. Kč. Kdybychom tedy postavili
hasičku hned v roce 2018, mohli jsme
teoreticky ušetřit kolem 2,5 mil. Kč.

Samozřejmě, že je tento pohled velice
zjednodušený a neodráží mnoho faktorů jako
například hodnotu peněz v roce 2018 a nyní
atd., ale krásně to demonstruje k jak
obrovskému a skokovému zdražování za
poslední 4 roky ve stavebnictví došlo
a dochází.
Po několika poradách se zastupiteli a se
zástupci SDH jsme došli k závěru, že i přes
nepříznivou situaci projekt zrealizujeme.
Důvodů pro toto rozhodnutí je několik.
Nepředpokládáme, že ceny budou v budoucnu
příznivější. Obec to finančně ustojí, byť si
bude muset vzít financování v předpokládané
výši okolo 7 mil. Kč. Obec dále nutně
potřebuje prostory pro svoji techniku, které
následně uvolní hasiči.
Důvod, který ovšem nejvíce rezonuje
v zastupitelstvu, je skutečnost, že hasiči si za
svoji dlouhodobou činnost opravdu zaslouží
prostory odpovídající dnešním standardům,
které jim slibujeme už několik let a jsme
v tomto ohledu pozadu za ostatními obcemi.

Původní zázemí pro jedno z hasičských vozidel

Překladiště pod hřištěm u kulturního domu
je otevřeno každou středu od 15:00 do
18:00. Zde můžete po celý rok ukládat
velkoobjemový odpad. V případě potřeby
je možné na obecním úřadě domluvit i jiný
termín.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka
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Krátké ohlédnutí za roky 2020 a 2021 v obecní knihovně
Obecní knihovna je kulturní institucí obce. Roky 2020 a 2021 byly poznamenané omezením
společenských kontaktů, nouzovým stavem a karanténami. Z epidemických důvodů byl provoz některé
měsíce úplně uzavřen. Čtenáři však nebyli o nic ochuzeni. Zájemci o půjčení knížek mohli knihovnu
navštívit individuálně po domluvě s knihovnicí. Samozřejmostí bylo dodržování hygienických nařízení.
V roce 2021 byla kromě měsíce března knihovna otevřena pravidelně – to je ve čtvrtek a v pátek.
K 31. 12. 2021 bylo v knihovně celkem 2 221 knih.
V roce 2020 bylo zakoupeno a zapsáno 23 nových knih
a v roce 2021 42 knih. V knihovním seznamu přibyla
další díla současných českých a světových autorů
(Bryndza, Klevisová, Lednická, Mornštajnová,..).
Zájem čtenářů je také o knihy z výměnného fondu
z Boskovic, které jsou dvakrát ročně obměňovány.
V roce 2020 bylo po poradě s Regionální knihovnou
v Boskovicích vyřazeno 134 starých knih.
V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 35 registrovaných
čtenářů, většina z řad starší a střední generace. Bohužel
zájem mládeže a dětí o čtení je velmi malý. V průběhu
roku bylo půjčeno 604 knih.

Momentka z letošního hrkání

Z epidemických důvodů knihovna zrušila většinu akcí pro děti. Letos, stejně jako v minulém roce jsme
uspořádali spolu s hasiči „velikonoční hrkání“. Ve venkovních prostorách se také konala naučná hra pro
děti s velikonoční a jarní tématikou a menší „Uspávání broučků“ v říjnu.
Na další setkávání se stálými i novými čtenáři se těší knihovnice obce Suchý.
10.5 2022 | Růžena Kolářová

Projekt kanalizace a čističky odpadních vod čeká „jen“ na peníze
Dne 26. 1. 2022 se starostové Žďárné
a Suchého účastnili podpisu smlouvy o dílo na
realizaci ČOV a kanalizace pro obec Suchý
a obec Žďárná. Tímto jsme se dostali po letech
příprav, vyjednávání s dotčenými institucemi
a projektování do konečné fáze, čímž je
samotná realizace.
Jedná se o stavbu, jejíž vysoutěžená cena činí
1/4 miliardy. Stavba, která bude pro naši obec
velkou výzvou, a to nejen z ekonomického
hlediska. Dva roky bude ochromen život
v obci, v zimě bahno, v létě prach, budou se
komplikovat přístupy k nemovitostem, budou
objížďky, všechno bude rozbité, budovy se
budou muset přepojovat na novou kanalizaci.
Zkrátka to pro nás všechny bude hodně
náročné období.
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Vytištěná projektová dokumentace ČOV a kanalizace

I přes všechny nepříjemnosti, které se během
stavby jistě objeví, považujeme realizaci
projektu odkanalizování a výstavby čističky
pro 2 500 ekvivalentních obyvatel za
rozhodnutí správné, které nás posune
www.obecsuchy.cz

z pohledu nakládání s odpadními vodami na
úroveň odpovídající dnešním standardům.
Podle našeho názoru není normální v 21.
století vypouštět splašky do potoka.
Z pohledu takto velké investice jsme rádi, že
obec je součástí svazku vodovodů a kanalizací,
který byl založen právě za účelem zabezpečení
zásobování vodou, odvádění a čištění
odpadních vod a rozvoje vodárenských
soustav, kanalizací a ČOV obcí, které jsou ve
svazku sdruženy.
Dobrovolný svazek zahrnuje v současné době
76 členských obcí a má ve správě 725,238 km
vodovodních sítí a 276,492 km kanalizací, 14
čističek odpadních vod, pět úpraven vod, 3
odkyselovací stanice, 199 jímacích objektů na
84 vodních zdrojích o celkové minimální
vydatnosti 366 l/s, a také 133 vodojemů o
celkovém objemu 30 363 m3.
Z čísel uvedených výše je tedy zřejmé, že
zaměstnanci svazku by měli být dostatečně
erudovaní a mít bohaté zkušenosti
s budováním předmětné infrastruktury. Také
vzhledem k hodnotě spravovaného majetku
v rámci svazku je pro nás snazší dosáhnout na
financování takto velkých investičních
projektů.
Investorem stavby ČOV a kanalizace pro obec
Suchý a obec Žďárná je tedy svazek, stejně tak
je i žadatelem o dotaci. Naše obec, stejně jako
Žďárná, bude mít se svazkem uzavřenou tzv.
smlouvu o financování. To zjednodušeně
znamená, že svazek pro nás infrastrukturu
vybuduje a my jim ji následně zaplatíme.
Předpoklad je, že z cca 250 mil. Kč získáme
dotaci ve výši 70 % a zbytek se podělí mezi nás
a Žďárnou, tj. 42 % zaplatí Suchý a 58 %
Žďárná.
250*0,3*0,42 = 31,5 milionů Kč jsou tedy
předpokládané náklady na stavbu, které půjdou
za naší obcí.

Požadavek z naší strany směrem ke svazku je
samozřejmě takový, že jsme schopni splácet
max. cca 1,5 mil Kč ročně, aby to obci
nekomplikovalo běžný život. Na konkrétní
návrh financování ze strany svazku však stále
čekáme.
Samotná realizace je závislá na přiklepnutí
peněz ze státního rozpočtu, které nabralo pro
letošek zpoždění z důvodu neschválení
státního rozpočtu ve standardních lhůtách
a z toho vyplývající rozpočtové provizorium,
které skončilo teprve k 21. 3. 2022.
Optimistický odhad začátku realizace stavby je
ze strany svazku stanoven na tento podzim.
Náš osobní předpoklad začátku realizace,
vzhledem ke zkušenostem, které s termíny
a státem máme, je jaro 2023.

Obecní úřad pomáhá s přepisem
energií
Divoký trh s energiemi, kdy některým
dodavatelům elektrické energie nevyšla
jejich podnikatelská strategie a zkrachovali,
poslal mnohé z nás k dodavatelovi poslední
instance, zkráceně DPI.
Naší obci se tato nepříjemnost také
nevyhnula a po zkrachovalé Bohemia
Energy jsme hledali vhodného dodavatele
pro našich 15 odběrných míst.
Vzhledem k tomu, že jsme museli a měli
problematiku s energiemi nastudovanou, tak
jsme nabídli místním, že jim rádi v případě
potřeby pomůžeme.
Nakonec se na nás obrátilo několik
suchovských občanů a občanů z okolních
obcí, kterým jsme poskytli asistenci při
přepisu energií a vyvázání se z režimu DPI.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Obec se aktivně zapojuje do organizace a údržby běžkařských tras
Společně se sousedními obcemi se dlouhodobě
snažíme udržet tradici běžkování na Drahanské
vrchovině. Během roku se několikrát
potkáváme na úrovni starostů sousedních obcí a
s lidmi, kteří se u nás o běžkařské tratě starají.
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Už v minulé sezoně jsme se bavili o tom, že
technika (dva skútry), která se pořizovala
v roce 2009, těžce dosluhuje a pokud chceme
udržovat tratě na nějaké úrovni, bude nezbytné
do nové techniky investovat.
www.obecsuchy.cz

Proběhlo několik porad s kompetentními
lidmi, co by nám doporučovali, až jsme se
nakonec dostali k myšlence a možnosti pořídit
rolbu. Jednat se mělo o starší dovezený stroj ze
Švýcarska a dostali bychom ho do procesu za
cca 750 000 Kč bez DPH.
Protože jsme spádově blízko Brna, tak k nám
na běžky pravidelně jezdí i tisíce lidí z okolí.
S argumentem, že není fér chtít po našich
malých obcích, aby údržbu tratí platily ze
svého rozpočtu, jsme začali oslovovat
Jihomoravský kraj a potenciální sponzory
a vyjednávat podporu pro naše běžkování.

Jsme ochotni do údržby tratí dát nějakou
energii, pomoci po organizační stránce, ale
nepovažujeme za férové to platit ze svých
rozpočtů. Do další zimní sezony tedy
přetrvává úkol vyjednat pro naše běžkování
finanční podporu.
Je pravdou, že jsou zimy, které běžkování
přejí a také zimy, kdy se u nás běžkovat skrz
nedostatek sněhu prostě nedá.

Bohužel ze strany kraje nebyla naše iniciativa
podpořena a myšlenka rolby nás tímto
prozatím opustila. Letošní zimu jsme si
nakonec museli vystačit se starými skútry.
Díky tipu našeho zastupitele, Lukáše
Ošlejška, jsme vyzkoušeli stroj pro úpravu
povrchu sněhu, tzv. sněhovou nesenou frézu
SNOW-LINER, kterou lze připojit za běžný
traktor. Když se potkají vhodné podmínky,
jako dostatek sněhu a rovný nerozmáčený
podklad, tak fréza udělá hodně parády.
Na zastupitelstvu probíhaly diskuse o možném
nákupu frézy. Cena se pohybuje okolo
320 000 Kč bez DPH. V zásadě se všichni
zastupitelé shodli na tom, že projekt údržby
tratí a s tím spojené investice do techniky je
ukázkový příklad projektu, který přesahuje
působnost o úkoly obecní samosprávy a měl by
být tedy podporován krajem.

Čerstvě upravená lyžařská trasa

Předešlá zima patřila mezi ty, která
běžkování moc nepřála. Trasy byly
v provozu jen necelý týden, ale i tak jsme se
mohli sklouznout na cca 80 kilometrech
udržovaných tras mezi Suchým, Žďárnou,
Benešovem, Pavlovem, Protivanovem,
Okrouhlou a Kořencem. Ohlasy z řad
běžkařské veřejnosti byly nadšené a vděčné.
To vše díky dobrovolné práci několika
„bláznů“, pro které je údržba tras srdcovou
záležitostí. Byť tito lidé nestojí o nějaké
veřejné zviditelňování, přesto si dovolím je
zmínit a touto cestou jim poděkovat.
Jedná se o Milana Fabiánka, místopředsedy
představenstva ZD Skály, a Tomáše Minxe,
ředitele společnosti MP Lesy, kteří osobně
sedají za skútry a trasy pro nás vyjíždějí.
Na závěr ještě zmínka, že by byla velká
škoda, kdyby do budoucna došel dech a tato
tradice u nás zmizela. V Jihomoravském
kraji se totiž na běžkách na toliko
kilometrech sklouzneme jen u nás.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Zapojení obecní techniky při vyjíždějí lyžařských tras
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Naše školka informuje
V posledním roce naši mateřskou školu navštěvuje 26 dětí. Náš program a činnosti byly ovlivněny
opatřeními týkajícími se prevence šíření koronaviru.
Podařilo se nám i tak vymyslet pro děti
spoustu akcí, je ale pravda, že nebylo
možné z tohoto důvodu realizovat všechny
akce, zejména pro veřejnost. Těšili jsme se
na jarmark, který byl už domluvený, ale
museli jsme ho odvolat. Snad příště.
Během letních měsíců byl na zahradě
mateřské školy zrekonstruován domeček,
ve kterém si děti hrají s novou kuchyňkou
a chlapci tam mají svůj ponk s nářadím.
Pomoc poskytla naše obec a její šikovní
zaměstnanci, obec Ludíkov, a také pan
Martin Krejčíř. Děti se mohou těšit
z nových zahradních prvků – nové
houpačky a průlezky. Také jsme v rámci
projektové činnosti s panem truhlářem vytvořili vyvýšený záhon, kde s dětmi pěstujeme bylinky,
jahody a také okrasné kytičky.
Zavítalo k nám divadélko, pořádali jsme
barevné dny plné úkolů a her, jeli jsme na výlet
do Domu přírody, navštívili jsme farmu „Na tý
louce zelený“ ve Velenově, slavnostně jsme se
rozloučili s naší předškolačkou.
Užili jsme si s rodiči podzimní slavnost
s dýňovou polévkou a horkým čajem za
odměnu, měli jsme besedu o tom, jak lidé
v dávných dobách psali, přišel k nám Mikuláš
s čertem a letos i s andílkem, za pár dnů poté
jsme se naladili na vánoční atmosféru
u Vánočního stromu. Masopust jsme oslavili
průvodem v maskách přes naši vesnici.
Pro rodiče jsme zorganizovali zajímavou
besedu s PhDr. Pešovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Boskovicích, která byla věnována
otázkám školní zralosti předškoláků.
Děti i rodiče si oblíbili tvořivá odpoledne s keramikou s naší paní keramičkou Lenkou Strakovou.
Do konce školního roku nás čeká ještě pár akcí, např.
exkurze se živými zvířátky ve spolupráci s MŠ Němčice,
vystoupení na „Posezení se seniory“, Tvoření s dětmi ke
Dni matek, Medouškovo divadélko a výlet do ZOO
v Olomouci.
Snažíme se pomoci dětem z Ukrajiny, které jsou
ubytované v naší vesnici se svými rodinnými příslušníky,
nabídli jsme jim možnost pohrát si ve školce po skončení
provozu a povedlo se to, maminky s dětmi si myslím užili
příjemné chvíle v přátelské atmosféře. Poděkování patří
také p. Halině Jasinkové, která nám pomohla při prvním
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setkání překládat do ukrajinštiny, a p. Blance Veselé, která nás v této aktivitě také podporuje. Dále
jsme zrealizovali ve školce humanitární sbírku zdravotnického materiálu pro Ukrajinu ve spolupráci s
Českým červeným křížem. Pravidelně pořádáme i sběr papíru, z jehož výtěžku pak financujeme dětem
nákup hraček a alespoň částečně výlet v závěru školního roku.
Děkujeme všem, kteří podporují naši školičku, moc si vážíme každé podpory a pomoci.
Přejeme všem ze srdce krásné a klidné jarní dny:)
Za celý kolektiv MŠ s pozdravem
Mgr. Markéta Blahová

Tobogán 18 let věrně sloužil, nyní už patří do starého železa
Už před cca dvěma roky jsme spustili malou
anketu na facebooku a otevřeli diskusi ohledně
budoucnosti tobogánu. Téměř všichni
diskutující se shodli na tom, že nejlepší řešení
by bylo tobogán nadobro zrušit. Tento názor
byl v souladu s dlouhodobým názorem
zastupitelstva. Požádali jsme tedy naše
dobrovolné hasiče, jestli by se úkolu zhostili
a s likvidací nám pomohli.
V sobotu 18. prosince 2021 přišel ten správný
čas a jednotka SDH Suchý provedla likvidaci
tobogánu. To obnášelo stržení celé ocelové
konstrukce a její postupné rozřezání.
„Členové jednotky s osvědčením pro práci s
motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou
musí podstupovat každoroční praktický
výcvik. Zatímco práce s řetězovou pilou je v
rámci naší činnosti poměrně běžná, příležitostí
pro řezání motorovou rozbruškou zas tolik
není. Proto jsme tuto možnost uvítali.“ Řekl
k zásahu člen jednotky suchovských hasičů
Radek Ošlejšek.

Naši hasiči při práci na demolici tobogánu

Tobogán byl postaven v roce 2004, cena
tobogánu s úpravnou vody činila něco málo
přes 2 mil. Kč.
Za 18 let existence už vyžadoval značné
investice, které by se nikdy nevrátily. Provoz
byl každoročně ztrátový. Nicméně svůj úkol
za roky služby jistě splnil, mnozí z nás jsme
se na něm jako děti a puberťáci vyřádili,
spálili zadky, rozrazili čela a užili hodně
srandy. V roce výstavby nebyly tyto atrakce
tolik rozšířené jako dnes a z tohoto pohledu
to jistě zatraktivňovalo naše rekreační
středisko.
Nyní bude celé místo po tobogánu
zrekultivováno a osázeno travním porostem.
Toliko vzpomínku na již bývalou
specifickou, možná trochu kontroverzní,
dominantu Suchého, která je postavena
v sousedním Velenově.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Konstrukce tobogánu padající k zemi

Zdroj: https://www.sdhsuchy.org/cinnost-jednotky-likvidacetoboganu/
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Ohlédnutí za kulturou
Kultura je důležitou součástí společnosti, ať je to hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění,… Stává se
tak věrným společníkem na cestě životem.
Pandemie zastavila téměř všechny plánované kulturní a společenské akce.
Budeme věřit tomu, že tento rok bude lepší a že si v něm vynahradíme to, co jsme si v uplynulých
dvou letech byli nuceni odpustit. Vždyť všechny
formy osobního setkávání jsou tolik potřebné pro
naši pozitivní mysl a psychickou pohodu.
Tradičně se konávalo posezení seniorů vždy
v předvánoční době, a protože to našim seniorům
již dva roky nevyšlo, uspořádali jsme v pořadí páté
setkání netradičně v jarním termínu v pátek 13.
května.
Snažili jsme se jim také udělat radost alespoň
malým dárkem, stejně tak i paní Anežce
Sekaninové a panu Jiřímu Ošlejškovi, jimž jsme
poslali do domova důchodců vánoční pozdrav
v podobě dárkového balíčku.
V předvečer Štědrého dne jsme se sešli v hojném
počtu u vánočního stromu. Starosta obce přivítal
malé i velké a po několika jeho úvodních slovech
předvedly svůj program děti z mateřské školy. Pro
všechny bylo připraveno občerstvení a teplé nápoje.
Sváteční setkání bylo zakončeno také již tradičním
velkolepým ohňostrojem.

Vánoční pozdrav pro naše občany do domova pro seniory
v domově

Své šťastné výročí – ZLATOU SVATBU oslavili
14. srpna loňského roku manželé Zdeňka a Jiří
Vykličtí. Za obecní úřad a sbor pro občanské
záležitosti se připojujeme ke gratulaci a přejeme
hodně společných roků prožitých ve zdraví a
v kruhu svých nejbližších.
Vítání občánků je dlouholetá tradice, ve které rádi Manželé Vykličtí při slavnostním podpisu
pokračujeme. Slavnostní okamžik si užili vloni 19. září rodiče pěti občánků. Byli jimi Vojtěch
Vybíhal, Lukáš Ošlejšek, Amálie Žilková, Filip Ošlejšek a Jan Bohatý. Starosta obce popřál rodičům
hodně radosti a úspěchů při výchově dětí, celým rodinám pak hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
10.4 2022 | Jarmila Sekaninová

Revitalizace malého rybníčku dokončena
V minulém roce byla dokončena kompletní revitalizaci malého rybníčku. Celkové náklady činily
3,4 mil. Kč. Z toho samotná stavba si vyžádala 3 mil. Kč a 400 tis. Kč stála inženýrská a projektová
činnost spojená s touto akcí (projektová dokumentace pro stavební povolení, technický dozor
investora, administrace veřejné zakázky od advokátní kanceláře atd.).
Povedlo se nám získat finanční podporu ve formě dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 2 mil. Kč
a 400 tis. Kč dotaci z Jihomoravského kraje.
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Je přirozené, že stavba uprostřed obce vzbuzuje pozornost a všichni máme zájem na tom, aby celé
prostranství pěkně vypadalo. Během stavby tedy proběhlo několik porad, kdy jsme si s občany
a stavbyvedoucím vyříkali jejich připomínky.
Nervozita je o to větší, že člověk do poslední chvíle neví, jak stavba bude nakonec vypadat a jak
zapadne do prostředí. Při stavbě domu si z projektové dokumentace představíte zhruba výsledek,
u stavby rybníka to pro nás bylo těžší.
Naštěstí výsledek podle našeho názoru splnil očekávání, projektant stejně jako zhotovitel stavby
splnili naše zadání a nyní jsme rádi, že si můžeme odškrtnout další splněný úkol.
Teď už si jen počkat, jak se okolí zazelená.

Fotografie zachycující proměnu malého rybníčku

10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Obec stále pokračuje v rekonstrukci našich ubytovacích kapacit
Už několik let po sobě veškerý zisk z našeho podnikání vracíme zpět ve formě investic do rekreační
infrastruktury. K opraveným chatkám u recepce tábořiště přibyly dva nové apartmány, které mají
svoje sociální zařízení a plně vybavenou kuchyňku. Nyní dokončujeme rekonstrukci obytné bílé
buňky, kterou jsme dispozičně rozdělili na dva oddělené pokoje vždy po dvou lůžkách a s vlastním
vchodem, které mohou být pronajímány samostatně.
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V chatové osadě u kulturního domu byla
letos postavena kompletně nová třílůžková
chatka.
Opravy chatek, díky řemeslné zručnosti
a schopnostem
našich
zaměstnanců,
můžeme provádět svépomocí. Ušetříme tak
stovky tisíc korun, které bychom zaplatili,
kdybychom museli najímat na opravy
externí firmy.
Za poslední 3 roky jsme jen do obnovy
našich ubytovacích kapacit nainvestovali
cca 3 mil. Kč a opravili 14 objektů
k pronájmu. Ve všech případech se jedná o
téměř nové objekty, žádné převlečené
mrtvoly.

Fotografie zachycující naše zaměstnance při práci na rekonstrukci chatky

Fotografie zachycující proměnu ubytování na loděnici, kde vznikly dva nové apartmány včetně sociálního zázemí
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno, pomoz a bude Ti ……?
Přísloví z nadpisu tohoto článku známe snad všichni. V tomto duchu a v souladu s hodnotami,
v jakých jsme, troufnu si říct, většina z nás vychováni, jsme vždy jako obec nabídli pomocnou ruku.
Vždy v takové míře, kterou si můžeme dovolit a která nás nijak neomezí, a to ani ekonomicky ani
kapacitně. Před několika lety jsme poskytli dočasné zázemí paní bez domova, půjčili ji 5 tis. Kč na
zálohu na ubytování do ubytovny v Boskovicích a nakonec jí pomohli zorganizovat její umístění do
domova pro seniory.
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Do tornádem zasažených obcí jsme neposílali peníze, ale po
konzultaci s vedením postižených obcí jsme ve spolupráci
s obcí Žďárnou, zorganizovali přímo opravu jejich zničeného
majetku. Domluvili a objednali jsme místní firmu, která
v Mikulčicích provedla opravu hřbitova a klubovny, faktura za
provedené práce pak šla za námi a sousedy ze Žďárné, celkově
jsme takhle darovali 70 tis. Kč.
Stejně tak jsme nestrčili hlavu do písku před následky ruské
agrese na Ukrajině, která odstartovala v evropských poměrech
nebývale rozsáhlou migrační vlnu a která se samozřejmě
nevyhnula naší republice a ani naší obci.
Stejně jako většina z Vás jsme se zastupiteli vývoj na Ukrajině
s nervozitou sledovali a hned 24. 2. 2022 jsme v rámci
zastupitelstva komunikovali a jednohlasně jsme se shodli, že
pokud bude potřeba, jsme připraveni poskytnout naše
ubytovací kapacity.
Paní Karabašové jsme před lety také pomohli

O týden později jsme na Suchým poskytli zázemí
sedmi rodinám z Ukrajiny. V současné době, kdy píšu
tento článek, je u nás ubytováno 22 osob, 11 dospělých
z toho 10 žen a 11 dětí.
Na úřadě následně vzniklo sběrné místo materiální
pomoci. Kam jste nanosili velké množství darů ve
formě potravin, základního vybavení pro fungování
v chatkách atd.
Tímto bychom chtěli všem našim občanům a dárcům
velice poděkovat, že jste pomohli a pomáháte. Lidé,
kteří naši pomoc dostali, si ji nesmírně váží a jsou
vděční, že jsme jim pomohli se u nás zorientovat.
Myslím, že si nikdo z nás nedokáže představit jejich
situaci a doufám, že nic podobného nikdy nikdo z nás
nezažije.
Sběrné místo materiální pomoci na chodbě OÚ

Největším problémem na celé situaci je skutečnost, že nikdo z nás neví, kdy tato sprostá válka skončí.
Vzhledem k tomu, že nás naše podnikání v rekreaci živí, a na léto již máme zaplacené rezervace
v chatkách, které jsme poskytli k ubytování rodin z Ukrajiny, budeme muset tyto chatky na začátku
sezony vystěhovat a nachystat pro naše letní klienty.
Každý z nás žije v různé sociální bublině a má různé kontakty a možnosti. Každý rok je několik
případů, kdy se na obecní úřad obrátí lidé s žádostí o pomoc s jejich starostmi. Někdy pomůže dobrá
rada, někdy je potřeba vyvinout více energie, ale nikdy se nestalo, že bychom se alespoň nesnažili
pomoci. Vzájemná pomoc je podle mého názoru jeden ze znaků vyspělé a zdravé společnosti a
v tomto duchu se snažíme s kolegy spravovat i naši obec.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka
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Distributor EE, společnost EG.D, odsouhlasil obnovu distribuční soustavy
V souladu s našim dlouhodobým plánem
rozvoje obce zařadil distributor elektrické
energie, firma EG.D (dříve E.ON), do
investičního plánu na rok 2024 stavbu pod
názvem
„Obnova
rozvodů
nízkého
a vysokého napětí v obci Suchý“.
Vize je taková, že při jedněch „porodních
bolestech“, kdy bude probíhat stavba
kanalizace a obec bude celá rozkopaná
a vzhůru nohama, se udělají kompletní nové
rozvody elektrické energie v celé obci, včetně
nového veřejného osvětlení.
Zjednodušeně řečeno, vlastník elektrických
drátů vyšel vstříc naší obci a za několik
desítek milionů korun, které nepůjdou
z našeho
rozpočtu,
vybuduje
novou
elektrickou rozvodnou síť.
Většina z vás je s technickými detaily
projektu seznámena, protože příprava této
stavby probíhá již několik let, a mnozí z nás
jsou i účastníky stavebního řízení. V minulém
roce jsme vykoupili poslední pozemky, kde

budou vedeny kabely, a také prodali pozemky
pro výstavbu trafostanic.
Níže na obrázku se můžete seznámit s trasami
nového vedení elektrické energie.
Společně s výše popisovanou investicí, která
jde nákladově celá za firmou EG.D, obec
nechá vybudovat kompletně nové veřejné led
osvětlení.
Kde to bude možné, využijeme možnosti
připoložit kabel veřejného osvětlení do
výkopu firmy EG.D, kdy náklady na zemní
práce uhradí EG.D. Obec uhradí pouze
materiál spojený s nově budovaným veřejným
osvětlením, včetně montážních prací (kabely,
chráničky, svítidla...), dále zajistí protlaky pro
vedení veřejného osvětlení (mimo startovací
jámy - hradí EG.D) a provedení veškerých
definitivních úprav terénu v předmětné části
obce (zapravení
překopů, definitivní
zadláždění chodníků, zapravení zeleně).
Demontáž stávajícího vedení nízkého napětí
včetně veřejného osvětlení kabelované části
obce hradí EG.D.

Kontejnery pořád hoří!!!
I přes každoroční značný apel
směrem k občanům, aby do
kontejneru
nedávali
čerstvý
nevyhaslý popel, tak se pořád
nedaří požáry kontejnerů na
komunální odpad zastavit nebo
alespoň minimalizovat.
Možná to na první pohled nemusí
být patrné, ale škody na kontejner
způsobené požárem a výdaje na
hašení jdou do desítek tisíc korun
ročně a jsou to zcela zbytečně
vyhozené peníze.
Peníze nás všech.

10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Trasy nového vedení elektrické energie v hladinách nízkého (zeleně vyznačeno) a vysokého napětí (červeně vyznačeno)
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Nové dětské hřiště i na velenovské straně rybníka
Během minulého léta jsme dodělali třetí a teď
už doopravdy poslední dětské hřiště na
velenovské straně rybníku . Na počet obyvatel
jich máme možná nejvíce v České republice,
ale alespoň rodiče s dětmi můžou svůj výběr
přizpůsobit třeba podle toho, kde jim více
chutná pivo, zda na stánku na naší straně nebo
velenovské nebo v hospodě u malého
rybníčku. Když připočítáme relativně nové
travnaté fotbalové hřiště, plus dvě
multifunkční hřiště s umělým povrchem,
můžeme považovat úkol vybudování
sportovní infrastruktury za splněný.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Nové dětské hřiště na velenovské straně rybníka

Koupací sezóna je u nás
celoroční

Každonedělní ranní koupel

V roce
2021
vznikl,
řekněme
samovolně, klub otužilců. K tomuto
vzniku vedlo školení profesionálního
školitele Wim Hofovi metody, která
vedla k ukázce dýchacích metod,
duševní rovnováhy a otužování. Toto
školení bylo zakončeno ponorem do
vody o teplotě 4°C po dobu 2 minut.
Všichni účastníci tento proces zvládli
a logickým vyústěním tak je pravidelné
otužování při postupném snižování
teploty vody. V otužování nám nebrání
ani zamrzlá plocha našeho rybníku,
pokračujeme v něm nepřetržitě i přes
zimní období.
Pokud má někdo zájem, tak pravidelný
ponor je vždy v neděli v 9:15 hod.

10.5 2022 | Stanislav Sekanina

Někdy koupání komplikuje vrstva ledu a sněhu
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Nové multifukční hřiště v areálu chatové osady
Během minulého roku se povedlo vystavět nové multifukční hřiště v areálu chatové osady. Výstavba
umělého hřiště přišla na 2,4 mil. Kč. Na stavbu se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 1,7 mil. Kč. Jak se projekt povedl, můžete zhodnotit na obrázku níže.

Fotografie zachycující proměnu hřiště v chatové osadě

Cestovatelská přednáška
Filipa Vítka
Ve středu 30. 3. 2022 spoluorganizovala obec
Suchý společně se Žďárnou přednášku
dobrodruha a expedičního průvodce z Kunic na
Blanensku Filipa Vítka.
Filip posluchače seznámil se svými zážitky, kdy
vezl klienty dodávkou přes Západní Saharu,
Mauretánii a Senegal až do Gambie, trekoval
na Špicberkách, jako druhý na světě přešel
zamrzlé jezero Khovsgol v Mongolsku,
vystoupil na kopec Muztagh Ata 7.546 m.n.m.
a v létě 2021 se pokusil zdolat osmitisícovku
Gasherbrum 2. To vše jako kuřák, milovník piva
a v zásadě nesportovec. Jeho nejoblíbenější
trasa je čundr údolím řeky Oslavky. Je mu 41
let, má trpělivou ženu a dvě děti.

10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Stolní tenisté informují
Oddíl stolního tenisu má dvě mužstva A a B. Naše
A mužstvo hraje druhou nejnižší soutěž a v roce
2021 jsme si nevedli vůbec špatně. Konečné 5.
místo se stejným počtem bodů jako čtvrtý tým
nám dává optimismus do další sezóny, kdy se
budebudeme snažit bojovat o postupové místo do
vyšší soutěže.
B mužstvo (s jednou ženou) hraje nejnižší soutěž a
dlouhodobě si nevede příliš dobře. Nezbývá než
pilně trénovat a výsledky se jistě brzy dostaví.
Výsledky je možné sledovat pod odkazem:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz420701/rocnik-2021/soutez-4667
10.5 2022 | Stanislav Sekanina

I přes menší účast, která byla možná
zapříčiněna termínem konání nebo malou
propagací akce, bylo Filipovo publikum z
přednášky nadšené a lidé už dávají podměty,
zda bychom Filipa nepozvali ještě jednou.
Třeba se nám poštěstí najít termín a pro změnu
ho pozveme třeba k nám na Suchý.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Paní Marie Učňová se nám každoročně stará o květiny
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Každý rok navyšujeme obrat a ziskovost naší ekonomické činnosti
Výsledek našeho podnikání za rok 2021, po započtení příjmů a výdajů bez odpisů, činí cca
1 850 000 Kč, což je historicky nejlepší výsledek. Svojí aktivitou si tak dokážeme výrazně navýšit
obecní rozpočet cca o 30 %. (Daňové příjmy jsou v našem případě jen 6 mil. Kč).
Náklady na zaměstnance, které nese na svých bedrech obecní úřad (lidé placeni z daňových příjmů
obce) jsou jen mzdové náklady na účetní a na volené zástupce obce. Z tohoto pohledu je provoz naší
obecní samosprávy hodně úsporný.
Zbytek zaměstnanců, kteří mají primárně na starost rekreaci a technické služby, jsou placeni v rámci
ekonomické činnosti obce – našeho podnikání. Množství zaměstnanců se mění v průběhu roku podle
potřeby a pohybuje se od 4 do 18 lidí, kteří pro obec pracují.
Do každoročně se navyšujícího obratu podnikatelské činnosti se pozitivně promítají investice do
rekreační infrastruktury, které jsme v minulých letech provedli.
10.5 2022 | Jakub Hlubinka

Naši fotbalisti těžko hledají konkurenci
Ročník 2021 byl pro SK VIKTORIA Suchý opět zlatým. Tým, který se jen vhodně doplnil, předváděl
velmi pěkné výkony a na hráče se začalo chodit dívat stále početnější publikum. Na zvětšujícím se
počtu návštěvníků má svůj podíl i zrekonstruovaný areál, který nabízí velmi příjemné prostředí a patří
k nejlepším na Blanensku!
Od prvního kola se
VIKTORKA rozjela ve
velkém stylu a porazila
doma Kozárov 5:1 a venku
Křetín 10:2, následně ve
velmi náročném utkání
vítězila na půdě Újezdu
u Kunštátu 3:2. Do konce
jarní části sbírala výhru za
výhrou, kdy mezi největší
vítězství můžeme řadit
výhry 12:3 v Rašově nebo
15:3 ve Vážanech.
Fotbalová ikona, mistr světa v malé kopané Jan Koudelka, při údržbě nového travnatého hřiště

V souboji o první místo VIKTORKA porazila doma SADROS Boskovice 8:5. Odvetná část pak
začala velmi nervózním zápasem v Kozárově a remízou 1:1. Potom ale opět vítězila a titul potvrdila
zápasem v Boskovicích se SADROSEM, kterého porazila vysoko 9:1. V celém ročníku bylo mužstvo
VIKTORKY poraženo jen 2x a zcela zaslouženě tak oslavilo další triumf v nejvyšší soutěži
Blanenska.
SK VIKTORIA SUCHÝ „A“
Sestava: NOVOTNÝ David – BURGET Hubert, KOUDELKA Jan, VYBÍHAL Matěj, POSPÍŠIL
František, TAKÁČ Michal, FLÁDR Zdeněk, MATOUŠEK Petr, VYBÍHAL Radek, KUCHARČUK
Pavel, RUS Aleš, JAMRICH Jakub, MUZIKANT Radim, STUDENÝ Filip, LEVČÍK Patrik,
ZAPLETAL Michal, OPRCHAL Zbyněk, ŠKRABAL Tomáš
10.5 2022 | Matěj Vybíhal
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Trenér suchovské rezervy Stanislav Sekanina: „Do následující sezóny
vstupujeme s lehkým optimismem.“
Ročník 2021 nebyl jen o A týmu a nejvyšší okresní soutěži. Svou premiéru si připsal i nově vzniklý
„B“ tým, kde se skloubilo dravé mládí a zkušenosti. Nově vzniklý tým hledal svou tvář, a tak si první
bod do tabulky připsal až ve 4. kole po remíze s týmem DL Lysice 2:2, ovšem hned v dalším kole
poprvé hráči okusili pocit vítězství, když zvítězili nad B týmem Karolína 4:2. Celkově v jarní části
sezóny tým za dvě výhry, dvě
remízy a pět porážek posbíral
8 bodů. V odvetách se tým
dlouho nedokázal prosadit a i
přes zlepšené výkony oslavil
vítězství až v pátém zápase,
kdy podruhé v sezóně porazil
tým Karolín „B“ 4:2. Do
konce sezóny se podaří
porazit ještě týmy Brněnce
(4:3) a Olešnice 5:1 a nasbírat
dohromady 17 bodů, které
stačily na hezké 7. místo
nejnižší soutěže.
„Oddíl malé kopané SK
Viktoria Suchý „B“ v roce Hráči suchovské rezervy při sledování zápasu A týmu a taktické přípravy na vlastní zápas
2021 pokračoval ve své
činnosti v rámci nejnižší okresní soutěže. Výsledkově to nebyla žádná sláva, ale vzhledem
ke covidové situaci to bereme spíše jako „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Do roku 2022
nicméně vstupujeme s lehkým optimismem a rozhodně chceme více promluvit do pořadí v konečné
tabulce. Hracím dnem bude pro domácí zápasy sobota 17:00 hod.“ Sdělil pro vydání tohoto
zpravodaje trenér suchovské rezervy Stanislav Sekanina.

Rozpis zápasů naleznete
pod
odkazem:
https://www.smfbl.cz/
V rámci možností se budou
organizátoři
u domácích
zápasů
snažit
zajistit
občerstvení, aby nalákali
fanoušky nejen na fotbal.

10.5 2022 | Jakub Hlubinka
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Ze světa internetu a sociálních sítí
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