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Vážení spoluobčané,
Před čtyřmi roky jsme začínali volební ob- ně a zodpovědně, chovat se jako dobří hosdobí s určitými sliby a představami, které podáři. Dnes si Vám dovolujeme předložit
jsme se snažili z velké části splnit. Snažili výsledky naší práce.
jsme se hájit Vaše zájmy, rozhodovat čestMartin Černohlávek
David Čižinský
Ing. Karel Kopeček
Rudolf Kulhánek
David Kuthan
Vratislav Langr
Roman Lhotský
Josef Mrňák

Vodovod a kanalizace

Ing. Josef Novotný
Ing. Ivana Pivoňková
Ing. Veronika Pokorná
Mgr. Jana Rychlíková
Jan Snížek
David Svoboda
Zdeněk Šibrava
Přípojky na Závisti do 30.11. 2019
Projektová dokumentace pro zbytek obce
do 30.6. 2019
Přípojky pro zbytek obce do 31.12. 2019
Pokud půjdou práce podle plánu, měla by
mít celá obec vodovod do konce roku 2019.
Suchdol: Je vypracováván projekt na chybějící vodovodní řady. V následujících
dnech budou občané Suchdola zkontaktováni pracovníky projekční kanceláře
s nabídkou na vypracování společného
projektu vodovodních přípojek. Výhodou
zapojení do společného projektu je nižší
cena za projektovou dokumentaci, která
je nezbytná pro každého zájemce o připojení k vodovodní síti. V rámci společného
projektu zúčastněným odpadne nutnost
jednání s dotčenými úřady a institucemi.
Další výhodou je i urychlení a návaznost
na realizaci stavby vodovodních řadů, které mohou být, stejně jako v Solopyskách,
realizovány již v příštím roce. Hlavním koordinátorem přípravy společného projektu
bude úřad městyse. Záměrem zastupitelstva bylo zajištění pitné vody do každé domácnosti všech našich obcí.

V tomto volebním období jsme dokončili
výstavbu kanalizace v Dobřeni a započali
přípravu na vypracování projektové dokumentace odkanalizování Vysoké, Malenovic a Solopysk.
Nejdůležitější potřebou našich obyvatel je
zajištění vodovodu do všech částí našich
obcí. Nejhorší situace s nedostatkem vody
je v Solopyskách a Suchdole.
Solopysky: Vlivem suchého léta došlo
k vysychání studní a v současné době je
v Solopyskách bez vody cca 15 domácností.
Přes Solopysky vede přivaděč na Sázavu,
ze kterého budou napojeny obce Rozkoš,
Miletín, Křečovice a Onomyšl. Při jednání
na Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč bylo domluveno, že nemovitosti,
které budou do 10 metrů od přivaděče, se
na něj mohou připojit.
V současné době se dokončuje projekt na
vodovodní přípojky, souběžně je připraven
projekt na vodovodní řád Na Závisti – zde
se čeká na vyjádření dotčených orgánů.
Následně bude zahájen projekt na vodovodní řad ve zbytku obce.
Časový harmonogram realizace by měl být Škola a školka
následující:
Nejdůležitějším úkolem i tohoto volebního
Přípojky z přivaděče do 30.6. 2019
období byla podpora místní základní ško-
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ly. Podařilo se získat dotaci na stavbu nové
školky a v krátké době realizovat i samotnou výstavbu. Její nadstandartní vybavení
slouží malým dětem a pedagogům již třetí
školní rok a bylo více než kladně hodnoceno i odborníky ze střední pedagogické
školy.
Zastupitelé rovněž zahájili jednání a přípravy na další rozšíření základní školy. Po
kompletní rekonstrukci hlavní budovy byl
vypracován projekt na zateplení a modernizaci školní jídelny a ve spolupráci s vedením školy bylo řešeno stanovení podmínek nového projektu na stavbu odborných
učeben a školních dílen. K tomuto účelu by
měla být využita polovina spodního areálu
bývalé traktorové stanice naproti restauraci U Skrblíka, kde by měly rekultivací
vzniknout i školní pěstitelské pozemky.
To vše se týká materiálního zajištění školy.
Neméně důležitou je i vzájemná spolupráce a podpora chodu školy. Za vedení bývalé
paní ředitelky byla vždy na dobré úrovni a
stala se ještě intenzivnější s nástupem ředitelky nové. Nové paní ředitelce přejeme
hodně úspěchů při naplňování koncepce,
kterou si při nástupu vytyčila.

Sociální služby

Kdokoliv z nás se může dostat do nelehké životní situace a problémů. Abychom
všem usnadnili přístup k podpoře a účinné pomoci, navázali jsme spolupráci
s odborem sociální péče, několika spolky
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a neziskovými organizacemi poskytujícími poradenskou a terénní službu na poli
sociálních služeb. Záměrem je vybudování
dvou míst komunitního centra k přiblížení pomoci našim potřebným. Dosud bylo
v našich silách pouze zajištění rozvozu
obědů a zprostředkování kontaktu mezi
seniory a terénními pracovníky. Toto jsme
chtěli rozšířit i o anonymní prostor setkání odborníků s potřebnými občany (nejen
seniory).

Dopravně bezpečnostní
opatření

Jak jste již mnozí mohli zaznamenat, bylo
v posledním srpnovém týdnu započato
s plánovaným dopravním opatřením(rekonstrukcí) na silnici III/33347 od křižovatky u NS „Klas“ až na konec obce – směr
na Dobřeň v investici KSÚS K. Hora a Městyse Suchdol.
Tato stavba zahrnuje kompletní úpravu
výše uvedené komunikace.
V rámci stavby dojde buď k částečnému
nebo úplnému uzavření této komunikace
a budou vyznačeny objízdné trasy, které
jsou schváleny orgány státní správy. Harmonogram stavby plánuje postup realizace zahájit směrem od Dobřeně do středu obce. Majitelé dotčených nemovitostí
budou zástupci zhotovitelské firmy včas
informováni o omezení přístupu ke svým
nemovitostem a jakým způsobem bude zajištěna obslužnost (kontejnery, zásobování
apod.).
V rámci stavby bude provedena i revize
povrchové(dešťové) kanalizace, která je na
některých místech v havarijním stavu.
Dále bude provedena úprava parkovacích
míst u NS „Klas“, parkovací místa u ZŠ,
včetně posunu a nasvětlení přechodu pro
chodce, z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů a dětí navštěvujících naši ZŠ.
Před bývalým areálem PIAS proti restauraci „U Skrblíka“ dojde taktéž k úpravě.
Vznikne zde nový chodník, nová parkovací místa s využitím např. pro zaměstnance
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ZŠ a v neposlední řadě dojde k úpravě prostoru, kde jsou umístěny kontejnery.
Kromě výstavby části nového chodníku,
dojde také na rekonstrukci stávajících
– nevyhovujících povrchů na stávajících
chodnících, a to v úsecích od křižovatky
u „Klasu“ (pravá strana) kolem školy až po
bývalý spodní areál PIAS, od restaurace
„U Skrblíka“ vlevo směrem na Vysokou,
úpravu doznají i úseky před vinárnou
„Na Kovárně“ a od vinárny k Dobřeni.
Vzhledem ke stále se zhoršující situaci
s podzemními vodami a k faktu, že po dokončení stavby bude na toto dílo uvalena
stavební uzávěra, byli osloveni majitelé
nemovitostí podél komunikace s pobídkou
na zřízení vodovodních přípojek z veřejného vodovodního řadu, který je v této komunikaci uložen. Někteří majitelé tak již
učinili, další plánují tuto výstavbu v rámci
stavební uzávěry komunikace.
Pro budoucí kabelizaci energetické sítě
ČEZ a VO v daném úseku je plánováno založení ochranných trubek (chrániček) do
chodníků v potřebném počtu tak, aby při
následné rekonstrukci sítí došlo k co nejmenšímu zásahu do chodníků, jako tomu
bylo i při rekonstrukci komunikace k Ratboři.
Bohužel z legislativních důvodů při výběrovém řízení, schvalování a podpisu smluv
o dílo na Krajském úřadě nebylo možné
dodržet na realizaci období letních prázdnin, jak bylo původně plánováno.
Předpokládaný termín dokončení celého
díla je do konce roku 2018.
Předem děkujeme občanům za trpělivost
a toleranci při realizaci, která působí jistá
omezení v provozu a užívání nemovitostí.
Dále prosíme občany, rodiče dětí i děti samotné, kteří denně tuto lokalitu navštěvují o maximální opatrnost, i když ze strany
stavby budou prováděna veškerá ochranná opatření před možným úrazem.
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Radar na Vysoké

Opakovaně jsme se pokoušeli o zpomalení
provozu v obci Vysoká, ale všechny naše
žádosti byly policií a orgány státní správy
zamítnuty. Úspěch jsme slavili s návrhem
řešení bezpečnostního opatření, při kterém je instalováno okamžité měření rychlosti s ukazatelem SPZ hříšníka, který se
dopustí přestupku. Zařízení byla umístěna
na vjezdu do obce ze strany od křižovatky
U Markéty a od Karlova. Zvolená technologie umožňuje přímé propojení s Policií ČR
a dalšími orgány.

Odpadové hospodářství

Od roku 2024 vejde v účinnost nařízení EU
o zákazu ukládání komunálního odpadu na
skládkách. Doposud nebyl určen systém
nakládáni s odpadem, a to jak na celostátní, tak krajské úrovni. Není tedy zřejmé,
jaké povinnosti z nově vydaných nařízení
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v této problematice pro obce vyplynou. Současný stav není ideální, a proto se řešením
odpadového hospodářství zastupitelstvo
zabývalo po celou dobu volebního období. Hledali jsme nové možnosti separování
a systému svozu komunálního odpadu.
Zvažované alternativy byly například třídění odpadu a následný svoz separovaného odpadu od jednotlivých nemovitostí
nebo model vážení jednotlivých popelnic
odváženého komunálního odpadu v okamžiku svozu a vyúčtování poplatku podle
těchto konkrétních dat. Další otázku, kterou jsme řešili, byl návrh zřízení sběrného
dvora. Legislativní, personální a finanční
náklady na jeho provoz jsou bohužel velmi
vysoké, značně by zatížily rozpočet obce
a mohly by se negativně projevit navýšením poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu občanů. Volili jsme
proto variantu vytvoření sběrného místa
a kontejnerový systém. Dokud není známa
koncepce likvidace odpadů, nechtěli jsme
činit větší investice bez jistoty možnosti
využití i v budoucnu.
V problematice řešení bio odpadu obec podala žádost o dotaci na nákup přívěsného
kontejnerového nosiče, šesti kontejnerů
a štěpkovače k obecnímu traktoru. Obec
byla při získání této dotace úspěšná a na realizaci podaného projektu získala 1,2 mil Kč.
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jímá naše základní škola! Vede žáky k ekologicky zodpovědnému jednání, probouzí
zájem a vztah k místu, kde děti žijí, a tak
trošku přes ně vychovává i rodiče. Za tuto
dlouhodobou a mravenčí činnost si od nás
zaslouží 1.

Nákup dvou areálů

Díky velmi dobré spolupráci se společností
PIAS a.s. nám byl přednostně nabídnut odkup obou areálů v Suchdole. Vzhledem ke
skutečnosti, že se nacházejí v centru městyse a v těsné blízkosti školy, záleželo nám
na jejich dalším využití. Zájemci zamýšleli vybudovat autoopravnu s vrakovištěm,
opravnu autobusů a nákladních automobilů, výrobnu pelet, prodej řeziva nebo sklad
uhlí. Všem těmto záměrům chtěli zastupitelé zabránit a mít oba areály tzv. pod kontrolou, s možností jejich začlenění do dalšího rozvoje obce. S vedením PIAS Suchdol
a.s. byla sjednána cena podle znaleckého
posudku. V současné době oba areály plně
slouží pro potřeby městyse.

Sport

Byl vypracován projekt kompletní rekonstrukce sportovního areálu v Suchdole. Zahrnuje stavbu nových kabin, multifunkční
Voda a čistota v krajině
hřiště s umělým povrchem nové generaZáleželo a záleží nám i na životním prostředí a přírodě vůbec. Naši občané se ce, travnatou běžeckou dráhu, zpevněné
v naprosté většině chovají velice slušně plochy a oplocení. Vzhledem k finanční
a zodpovědně. Až na malé výjimky u nás náročnosti realizace celé stavby, bylo přinevnikají černé skládky, nejsou zde po- kročeno k etapové realizaci. Díky dotaci
házeny pytle s odpadky apod. To, co nám z fondu Středočeského kraje bylo již pozde zanechají „přespolní“, okamžitě odklí- staveno nové hřiště. K demolici starých
zejí pracovníci obce. I přesto je ale třeba
a stavbě nových kabin zatím nedošlo, projednou, dvakrát do roka projít a douklidit
tože jsme upřednostnili jiné investice typu
vše, co do přírody nepatří. Městys se proto opakovaně zapojuje do celorepublikové vodovod, chodníky apod. To však neznaakce „Ukliďme Česko“, kdy hlavně spolky mená, že jsme na stavbu kabin rezignovali,
organizují výpravy do všech koutů naší do poslední chvíle hledáme dotační zdroj
přírody. Zvláštní místo v této činnosti zau- na finanční podporu dokončení této akce.
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tohoto vybavení obec získala prostřednictvím dotace od Středočeského kraje v hodnotě přes 200 tisíc Kč. V současné době
má obec podanou žádost na Generálním
ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky o dotaci na pořízení nového zásahového vozidla, které důstojně nahradí dosluhující dopravní automobil Avia.

časné době jsou zahájeny práce na obdobných projektech v obci Solopysky.

Hasičárna v Dobřeni

Po dlouhých jednáních se zástupci dobřeňských občanů byl dokončen projekt na
rekonstrukci staré hasičárny. V současné
době je zastupiteli schváleno výběrové řízení a podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavby. Stavba samotná bude zahájena v nejbližších dnech. Nové prostory jsou
určeny k činnosti všech místních spolků
a zájmových skupin občanů. Rekonstrukce je naplánována tak, aby hasičárna mohla sloužit nejen při tradičních akcích jako
je dětský den, loučení s prázdninami a taneční zábavy, ale i pro sportovce na novém
plánovaném multifunkčním hřišti. Kromě
těchto aktivit by rekonstruovaná hasičárna
měla být i komunitním centrem pro poskytování poradenských sociálních služeb.

Obnova elektrické sítě a veřejného osvětlení

z důvodu modernizace a nutné rekonstrukce sítě zahájila spol. ČEZ Distribuce
a.s. projekt na ukládání elektrického vedení do země ve velké části obce Suchdol.
Důsledkem toho vyvstala potřeba obnovy
i sítě veřejného osvětlení, jehož kabelové
vedení je umístěno na sloupech určených
k likvidaci. Energetická společnost vyhověla naší žádosti a svolila s připoložením
našich kabelů do svých výkopů. Tímto
nám vznikla velká úspora finančních prostředků, která bude ještě navýšena o 600
tis Kč po vyúčtování získané dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V sou-
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Bezpečnost

Chodník k Ratboři
Krajská správa a údržba silnic jako správce komunikace provedla kompletní rekonstrukci silnice k Ratboři v Suchdole, která
byla ve velmi špatném stavu. Byla dosud
dlážděná a v ní těžkou dopravou vyježděné hluboké koleje. Před zahájením prací
zastupitelé schválili a rychle připravili
projekt také na přilehlé chodníky. Připojili
jsme se ke stavbě, a protože se jedná o nepřehledné a nebezpečné místo, realizovali
se chodníky po obou stranách komunikace. Tato akce nebyla bohužel investorem
koordinovaná s připravovaným ukládání elektrické sítě do země, nechtěli jsme
poničit nový povrch komunikace, a proto
jsme na náklady obce uložili „chráničky“
do tělesa silnice k následnému uložení
kabelů el. vedení. Tyto náklady budou následně vyúčtovány jejich vlastníku.

Důležitým partnerem obce v oblasti bezpečnosti a zajištění pořádku je Policie ČR.
Vzhledem k tomu, že městys není zřizovatelem obecní policie, veškeré úkony k zajištění pořádku plní výhradně Místní oddělení policie v Uhlířských Janovicích. Za
poslední roky se spolupráce mezi úřadem
městyse a policií ještě více prohloubila
a je velmi účinná. Dokladem toho je úplné
zamezení pohybu nabízečů služeb a zboží pochybné kvality, značné snížení počtů
případů rušení nočního klidu s následným
ničením obecního a soukromého majetku
a minimální trestná činnost. Úřad městyse zve policii k většině místních šetření
v oblasti přestupkového jednání. Velmi
významná je i konzultační pomoc při posuzování jednotlivých životních situacích
našich občanů, kdy úřad zprostředkovává
vzájemnou komunikaci mezi občany a policií, i případnou následnou pomoc o to zejména u osob sociálně slabších.

Demolice domu služeb
a čekárny

Ne vždy se vše podaří a musíme přiznat, že
k naší lítosti jsme nestihli odstranit dům
č.p. 118 v Suchdole. Jedná se o budovu
s čekárnou a bývalým kadeřnictvím, která je v havarijním stavu. S vědomím toho,
že se bude jednat o změnu centra městyse, která určí jeho ráz na desítky let do budoucna, věnovali jsme vypracování studie
nového řešení maximum času. V důsledku
toho se nestihla realizace demolice, stavba nové čekárny a provedení kompletních
Požární ochrana
parkových úprav.
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně Protože jsme ale záměr demolice nefunkčukládá obcím povinnost zajištění požární ního „domu služeb“ a čekárny mysleli vážochrany na jejich území. Naše obec je zřině, nechtěli jsme místní připravit o kazovatelem Jednotky požární ochrany kadeřnictví a chtěli nabídnout i něco navíc,
tegorie JPO V. Jednotka byla před dvěma
lety kompletně vybavena ochrannými pro- zahájili jsme přestavbu přízemního bytu
středky v podobě zásahových oděvů, zása- v budově pošty na centrum služeb. Dnes
hové obuvi, nových přileb, nepromokavých zde mohou místní občané již druhým rooděvů a suchých obleků pro zásah v zapla- kem využívat kadeřnictví, masáže a konvených oblastech. Prostředky na pořízení zultace zdravého životního stylu.
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Veřejný rozhlas

Dlouhodobě se naše místní části potýkají
s problémem špatného pokrytí signálem při
hlášení veřejného rozhlasu. Zastupitelstvo
schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování nového veřejného rozhlasu. Žádost
byla podána v rámci dotačního programu,
který pokryje až 90 % celkových nákladů
investice. Veřejný rozhlas bude mít propojení na operační středisko integrovaného
záchranného systému s možností varování
obyvatelstva v případě krizových situací.

Nákladní automobil a nové
parkování u zdravotního
střediska

Zastupitelstvo delší dobu čekalo na vyhlášení dotačního titulu na pořizování komunální techniky. Protože ale byla situace
s technickým stavem nákladního automobilu neúnosná, schválilo zastupitelstvo
nákup z prostředků městyse. Výběrové řízení vyhrál Peugeot Boxer, byl objednán
a čekalo se na dodávku. Dodavatel nedodržel termín dodání a bylo mu vyměřeno
penále. S dodavatelem bylo dohodnuto náhradní plnění zápočtem za provedení náhradního díla, tzn., že dlužné penále bude
vyrovnáno realizací zpevněné plochy pro
parkování pacientů pod zdravotním střediskem. Stavba bude provedena zatravňovacími tvárnicemi a dokončena do konce
roku.

Výstavba bytů

Po odstěhování místní praktické lékařky
byla, stejně jako v prostorách zrušené ordinace pediatra, zahájena rekonstrukce
nevyužitého bytu lékaře. Místo nadstandartního velkometrážního bytu měly opět
vzniknout dva menší. Celá akce proběhla
v letošním roce a můžeme konstatovat,
že jsou stoprocentně uspokojeny žádosti místních občanů o přidělení obecního
bytu.
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Voda na hřbitov

Realizace stavby na modernizaci a rozšíření elektrické sítě a veřejného osvětlení
v Suchdole nám umožnila ulehčit situaci
všem návštěvníkům místního hřbitova,
kteří musejí nosit vodu od vzdálenější
studny s ruční pumou. Fyzická náročnost trápila hlavně starší občany. Využili
jsme proto situace a položili i nové vedení vodovodu. V brzké době si tak budou
moci načerpat vodu ze stojanu u hřbitova.

Kultura

K aktivnímu odpočinku patří také kultura a společenský život. Městys Suchdol se opakovaně zapojoval a podporoval dění v obci. Kdybychom procházeli
celým rokem, můžeme jmenovat celou
řadu akcí, které jsme pořádali nebo spolupořádali. Rok jsme pravidelně zahájili
novoročním výběhem na vrch Vysoká
a slavnostním novoročním přípitkem,
následně jsme oslavili Mezinárodní den
žen, podíleli se na organizaci Masopustu, každoročně pořádali Suchdolské slavnosti a posvícenskou zábavu, bavili děti
na Mikulášském odpoledni a rozloučili se
s rokem rozdáváním Betlémského světla.
Mezitím proběhla řada výstav a menších
akcí, jako přednášky cestovatelské a zájmové, různé besedy a amatérská divadelní představení pro děti nebo dospělé,
výtvarná a „vyráběcí“ odpoledne. Dalším
kulturním stánkem našeho městyse je
místní knihovna. Po etapách se zdařila
modernizace hrazená z dotačních prostředků a naše knihovna získala zcela
jinou tvář. Vzniklo samostatné oddělení
pro děti, které pravidelně využívá i škola
a školka, byl aktualizován a doplněn knihovní fond a probíhá velice dobrá spolupráce s okresní knihovnou v Kutné Hoře,
která nám rozšiřuje knižní nabídku.
Nestaráme se jen o kulturu ducha, ale
také o kulturu těla, a proto jsme každoročně organizovali pravidelné, občany
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velmi oblíbené, lyžařské zájezdy do Vítkovic v Krkonoších.

Oddych a odpočinek

Kromě školy a školky podporujeme další
rozvoj našich dětí a mládeže. Přispíváme spolkům na jejich aktivity pro děti
– sport, soustředění malých hasičů, dětské dny apod., zároveň myslíme i na jejich odpočinek, vyžití a odreagování od
všednodenních povinností. V Dobřeni
a v Solopyskách jsme postavili dvě nová
dětská hřiště a v Suchdole byly průběžně
vyměňovány nepoužívané a instalovány
nové dětské prvky. Všude jsou pro dospěláky připraveny lavičky.

Zajímá nás také aktivní odpočinek našich občanů. Podporujeme sportovní
i společenské spolky a jejich aktivity,
investovali jsme do rozvoje našeho okolí. Ve spolupráci s pozemkovým úřadem
byly vybudovány nové cesty z Dobřeně
do Malenovic a ze Suchdola na Vysokou.
Jsou vysazovány aleje, solitérní stromy
a obnovovány původní sady, jako například v Suchdole za hřbitovem u rybníčku Skála. Na všech vycházkových trasách mimo Dobřeně, zde si to vzali za své
místní hasiči, jsme k odpočinku instalovali oddechové lavičky.

Veřejné zakázky a finance

Všechna uskutečněná výběrová řízení
byla realizována v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách. Všechny větší akce a akce financované z dotačních
prostředků byly zveřejněny nad rámec
zákona i na profilu zadavatele, u všech
ostatních zakázek byly přednostně oslovovány místní firmy a živnostníci a realizováno poptávkové řízení.
Musíme neskromně konstatovat, že příštímu zastupitelstvu předáváme hospodaření městyse ve velmi dobré kondici.
Většinu velkých investic jsme zrealizovali s příspěvkem dotačních programů.
Předsevzali jsme si, že se nedopustíme
hospodaření v záporných číslech a řídili se tím po celé čtyři roky. Každoroční
bilance hospodaření končila navýšením
finančních prostředků na účtech, čímž
byla vytvořena dostačená zásoba na financování příštího rozvoje našich obcí.
Na dotacích jsme čerpali celkem 20,3 mil
Kč (investičních 16,6mil Kč a neinvestičních 3,7 mil Kč), 1,8 mil Kč máme na dotacích nově přiděleno a zatím nečerpáno.
Začínali jsme s 17.028 919 Kč a končíme
s 32.203 765 Kč.
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Suchdolské slavnosti
Při volbě tématu letošních Suchdolských
slavností jsme se rozhodli věnovat 100. výročí vzniku republiky. Toto výročí jsme pojali troštu netradičně.
Ve slavnostně vyzdobené sokolovně byla
pro návštěvníky připravena retrospektivní
výstava Sto let u nás. Vystavené exponáty příchozím přiblížily dobu meziválečnou
a poválečnou, až do současnosti. Svou historii zde prezentovala škola, největší podnik působící na našem území (JZD Družba Suchdol a PIAS Suchdol, a.s.) i všechny
místní spolky. Vystaveny byly nejdůležitější dokumenty, které pro nás měly významný vliv. Pomyslnou třešničkou na
dortu bylo velké množství fotografií, které
zachycovaly okamžiky vzdálené i blízké
minulosti. Příchozí znovu a znovu poznávali a vzpomínali na své přátele, spolupracovníky a sousedy, které už dávno ne-
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viděli, vybavovaly se jim zážitky a střípky
vzpomínek z minulosti. Byli jsme opravdu
mile překvapeni zájmem a velmi kladným
hodnocením této výstavy ze strany návštěvníků, kteří se často opakovaně vraceli během celého víkendu.
Suchdolské slavnosti pokračovaly zábavným odpolednem pro děti a tradičním posezením s hudbou. Tentokrát se o program
postarala hudební skupina Pepíno Band,
jejíž hlavní člen Pepíno Matura k nám, na
přání místních fanynek, zavítal již opakovaně.
Po zkušenosti z minulých let jsme věřili v pěkné počasí a večerní Posvícenskou
zábavu nachystali na sokolské zahradě.
Počasí nám opravdu přálo a my jsme zde
strávili krásný večer s hudbou V.I.P. až do
pozdních nočních hodin.
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Škola – dílna lidskosti

SPOLEK BARTOLOMĚJ

Dne 28. října 2018 proběhne slavnostní odhalení pamětních kamenů k vysazeným
lipám na vrchu Vysoká a u Dobřeně na
Borku. Zároveň děti s nadšením napsaly
a nakreslily vzkazy budoucím generacím
,uložily je do schránky, která bude zakopána s kameny a bude čekat na možné
objevitele. S elánem, nadšením a radostí
připravujeme další akce, programy a veřejnost budeme vždy včas informovat.
A co říci závěrem? Úkolem školy je vzdělávat, vychovávat, rozšiřovat obzory,ale vždy
záleží i na mnoha dalších okolnostech,
a protože víme, že žáci i učitelé zde tráví
velkou část dne, budeme se snažit vždy
postupovat ve všech našich činnostech
s hlubokým lidským aspektem, se zaujetím a osobním přístupem ke každému
žákovi, aby všichni zúčastění měli pocit
smysluplnosti nad svou prací a abychom
dostáli slovům J. A. Komenského – učiA co chystáme v nejbližší době?
Dne 25.října 2018 bychom chtěli pozvat tele národů, že škola by měla být - dílnou
rodiče a zástupce veřejnosti do místní so- lidskosti.
kolovny k oslavám stého výročí založení
Mgr. Renata Novotná
republiky.

Tříletá existence spolku přinesla značné
oživení kulturního života nejen v Solopyskách, ale i v dalších obcích Suchdolska.
Veteránská jízda s bohatým programem
každoročně přiláká desítky spokojených
návštěvníků a stala se místní srpnovou
tradicí. Spolek pořádá novoroční vycházky, koncerty, besedy, adventní setkání, výstavy, akce pro děti i dospělé, zapojuje se
do Noci kostelů či Suchdolských slavností.
Letošní stoleté výročí vzniku Československé republiky přímo vybízelo k uspořádání
výstavy a připomenutí významné historické události.
Sdružení se zajímá také o zvelebování krajiny a prostředí kolem nás, podporuje pravidelný úklid odpadků, udržuje pomník
padlých v obci či revitalizuje lesní studánku. Ta je po svém obnovení častým cílem
procházek a poskytuje příjemné místo
k zastavení a relaxaci.
Jedním z hlavních záměrů při zakládání spolku Bartoloměj bylo aktivně se podílet na opravě kostelní věže a následně
i celého kostela, který je dominantou obce.
Úspěšně se podařilo zrenovovat kostelní varhany, které by bez nutného zásahu
byly odsouzeny k trvalému poškození. Je
pochopitelné, že s touto snahou je spojena
spousta práce a úsilí mnoha lidí, především patrona p. Josefa Mrňáka, který nad
rekonstrukcí věže převzal stavební dohled.
Celá oprava je velice nákladná. Financování probíhá jednak z prostředků spolku
– ty jsou získávány z kulturních akcí či
sponzorských darů – a dále z dotací, které
poskytlo Ministerstvo kultury z Programu
záchrany architektonického dědictví.
Spolek v letošním roce přispěje na opravy věže částkou 100 000,- Kč. Práce na věži
probíhají s přestávkami po celý rok 2018,
fotografie z kontrolních dnů již byly vystaveny. V současné době probíhá bednění
bání, které bude překryto kontaktní fólií.

Naše ZŠ a MŠ se nachází uprostřed malebné obce Suchdol v blízkosti obecního
úřadu, místního obchodu, kostela, a tak
bychom i nadále svou činností chtěli patřit
do centra veškerého dění.
1.8.2018 došlo k výměně na místě ředitele
školy, a tak přišel čas i pro „rozjezd“ nové
školy.
Naší snahou je budovat moderní, dynamickou školu 21. století, která samozřejmě poskytne žákům základy všeobecného
vzdělání, ale bude rozvíjet i jejich životní
dovednosti a dobře je připraví a nastartuje ke kvalitnímu prožití své další profesní
i lidské stránky. Budeme se snažit zviditelnit práci školy, která je nemalá, stále
více se prezentovat na veřejnosti a efektivně komunikovat s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy.

Centrum prevence a masáže v budově
pošty Suchdol Vás zve do příjemného
prostředí poradny civilizačních nemocí, kde díky diagnostice s měřením
na osobním analyzátoru a podrobným
rozborem životních zvyklostí můžete
popřemýšlet a zhodnotit, jak se vyhnout nemocem. Zdravotní stav, ovlivňuje z 60-70% náš životní styl! K dis-
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pozici je i relaxace při vůni bylinek,
zábalech a masážích s možným prodejem dárkových poukazů, přírodních
a bylinných produktů. Na Vaší návštěvu se těší Bc. Alena Dvořáková masér
a poradce zdravého životního stylu.
Tel.: 606 188 777, bližší info na stránkách obce či zdravezij.cz

Začátkem října bude lešení demontováno. Opravy by měly být dokončeny příští
rok oplechováním bání měděnými plechy,
následovat bude pozlacení makovice a vrcholového kříže.
Nyní se zpracovává projekt na opravu fasády a střechy kostela a také na odvodnění
lodi kostela. Tyto přípravné práce je nutné zhotovit včas, abychom mohli zažádat
o další dotace a nedošlo k tomu, že kostel
sv. Bartoloměje bude vyřazen z Programu
záchrany architektonického dědictví.
Jsme rádi, že vám není lhostejný stav kostela v Solopyskách a že nám pomáháte
s jeho záchranou. Děkujeme za podporu
a hojnou účast na našich akcích, při nichž
se setkáváme, bavíme, inspirujeme, udržujeme staré tradice, vytváříme nové a budujeme i „něco navíc“, odkaz dalším generacím.
Těšíme se na vás i příště, do konce roku
ještě plánujeme:
10.11. koncert skupiny TRAMPOTY
1.12. výstava betlémů
(můžete se účastnit i aktivně tím, že zapůjčíte své betlémy jakéhokoliv druhu)
15. 12. adventní koncert
Marie Horáková, Křečkovi
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mě „potomci“ původních buků, i když je
tam jeden – přímo u kaple, který majestátně vítá příchozí od východní strany, který
by dle odborníků mohl i pana Šporka pamatovat.
ze smíšeného zdiva (cihla, kámen..). V letošním roce budeme mít dokončené opravy téměř veškerých stěn. Nyní se zvažuje
ještě doplnění masivních pískovcových
soklů, které mají samozřejmě na budoucí
statiku také vliv.
Následně nás čekají práce terénu, jak
uvnitř stavby tak v okolí. Máme již rozbor
od specialistu na zahrady (z NPÚ), který
nám doporučil náletové dřeviny a stromy,
které tam nemají co dělat, skácet. Toto již
řešíme s Městysem Suchdol (majitel kaple), a je předpoklad, že letos v době vegetačního klidu se začnou nevhodné dřeviny
kácet. Možná málokdo ví, ale Špork si vybral strom BUK, jako svoji „značku“. LatinZa krátké období se nám podařilo zachránit sky buk je totiž FAGUS a je to i Šporkovo
klenby, které doslova držely na jedné cih- jméno ve zkratce jeho iniciál - Franz Anle, zajistit korunu (věnec) obvodových stěn ton Graf von Sporck. Proto je na „kopečku“
a vůbec zpevnit nestabilní stavbu, která je buk i několikráte zastoupen. Jsou to zřejZřejmě již nemusíme představovat Belveder – spolek, který se snaží o záchranu kaple sv. Jana Křtitele na vrchu Vysoká
– zvanou též Belveder. Název spolku jasně demonstruje, že kaple je hlavní důvod
vzniku tohoto sdružení.
Snažíme se již osm let o záchranu něčeho,
co bylo kolem roku 1700 hlavní dominantou našeho prostředí, kde žijeme. Kaple,
která byla zvenčí i uvnitř úžasně zdobená.
Ten, kdo stavbu zadal byl totiž František
Antonín Špork – milovník umění a velký
mecenáš. Bohužel již roku 1834 tato výjimečná stavba zaniká úderem blesku…..
a od té doby chátrala….
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Sdružení získalo pro kapli první dotaci od
společnosti TPCA. V následujících letech,
se podařilo získat dotace z Havarijního
programu Ministerstva kultury ČR. Příspěvek získává též od městyse Suchdol a obce
Miskovice.
Veškeré prováděné práce jsou velmi dobře hodnoceny NPÚ (národní památkový
ústav). Dnes se dá již s jistotou říci, že tato
úžasná stavba bude zachována dalším generacím a nedojde k její destrukci.
A že to, co spolek dělá, dělá dobře, demonstruje i nabídka, aby se spolek Belveder
ujal další historické památky….
Lidé spjatí s Belvederem, pořádají různé
akce pro veřejnost : Šporkovské slavnos-
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ti jsou již téměř za dveřmi - a to, v sobotu
20.10. 2018 od 15.00 hod.
Jedná se o tradiční setkání u rozhledny,
zábava pro děti – soutěže, opékání vuřtů
a hlavně již tradiční závod běhu na rozhlednu pro všechny kategorie.
Uvítáme jakoukoliv reakci, námět či podnět každého, komu není osud kaple lhostejný. Rádi Vás přivítáme ve svém středu,
ať už jako aktivní členy, sympatizanty, pomocníky, sponzory či donátory.
Prosíme každého, kdo má nějaký materiál
vztahující se ke kapli a je ochoten ho zapůjčit, darovat či prodat, aby se nám ozval
na mail či telefon.
Děkujeme Belveder, z.s.
www.belvedercz.eu
mail : info@belvedercz.eu
tel : 602 202 939
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SDH Suchdol v roce 2018
Také v letošním roce začala činnost SDH
Suchdol výroční členskou schůzí. První
únorovou sobotu jsme hodnotili činnost
spolku v roce 2017 a zároveň jsme plánovali, co se bude dělat a pořádat v roce 2018.
V únoru jsme pak uspořádali již tradiční
a úspěšné akce Dětský karneval a Hasičský bál. Kdo přišel, nelitoval, ostatní mohou jen závidět. Takže opět za rok!
V březnu jsme se ještě vyřádili na dětském
karnevalu v Miskovicích.
Tradiční jarní sběr železa se konal v dubnu. Díky všem, kdo si uklidili a zbavili se
šrotu v náš prospěch.
V květnu jsme se již vrhli na požární sport
a 19.5. jsme pořádali 1. kolo 20. ročníku Kutnohorské hasičské ligy. Muži se zúčastnili
4 závodů KHL a celkově obsadili 8.místo
z 15 soutěžních družstev. Dále na dvou
okrskových
soutěžích
skončili
na
2. a 4. místě. Smíšené družstvo žen Suchdol

– Kořenice se účastnilo všech 7 závodů KHL
a celkově obsadily 3. místo. Na dvou okrskových soutěžích byly dvakrát první. Máme
také dětská družstva, celkem 16 dětí, která
se zúčastnila 4 závodů a ve svých kategoriích zatím nepoznali porážku. V období
5.-8. července proběhlo v kempu ve Zbraslavicích dětské hasičské soustředění.
V sobotu 9. června jsme společně s našimi
nejmenšími oslavili jejich svátek Dětský
den. Bylo to příjemné odpoledne plné her,
soutěží a zábavy.
Na suchdolskou pouť 14.července se konal již 20.ročník hasičské srandasoutěže,
samozřejmě s doprovodným programem,
ohňostrojem a letní taneční zábavou.
Na závěr roku pak ještě plánujeme oblíbený čertovský rej po vsi.
Roman Lhotský

SDH Dobřeň
chom v naší obci a v jejím okolí chtěli vysazovat stromy, kterých není nikdy dost.
Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem
významného výročí, jsme se rozhodli vysazování stromů spojit s výročím vzniku
Československa. Tím pádem padla volba
na náš národní strom, kterým je lípa.
Po únorové schůzce s paní starostkou
jsme v vybrali vytipovaná místa na obecních pozemcích, kde by se stromy mohly
sázet. Samotná výsadba proběhla v sobotu 14.4.2018, sázelo se na Vrších Borek
a Vysoká, u dobřeňské Bumbálky a také
– po jednom stromě – přímo v SuchdoHned zkraje roku, jsme začali realizovat le, Solopyskách a Dobřeni. Akce proběhla
myšlenku, která nás zaměstnávala již nad očekávání. Mimo samotné výsadby
delší dobu. Tou myšlenkou bylo to, že by- jsme si udělali čas i na posezení u plápoLetošní rok je rokem „osmičky“. Osmičky,
kolem které se v naší zemi v uplynulých
sto letech děly významné události, které
nás ovlivnily jak pozitivně, tak i negativně. Jedná se o roky 1918 – vznik Československa, 1938 – Mnichovská dohoda,
1948 – nástup komunistické totality, 1968
– pražské jaro s následnou okupací nejen
sovětských vojsk, 1998 – Nagano a rok
2018–100 let od vzniku Československa.
Ta první a poslední osmička letošní dění
dobřeňských dobrovolných hasičů dosti
ovlivnila.
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lajícího ohýnku, na kterém jsme si opekli
připravené buřty, které jsme zalili zrzavým mokem, či limonádou.
Na výsadbě se sešli nejenom samotní
hasiči, ale i ostatní obyvatelé Dobřeně
a Suchdola, včetně dětí z naší Základní
školy, které doprovázela paní učitelka
Novotná. Celkem se zasadilo 24 stromů,
které darovali jak jednotlivci, tak i spolky
Dobrovolní hasiči Dobřeň, Lověna Dobřeň, Sdružení rodičů a přátel Základní
školy Suchdol a také Městys Suchdol.

Začátkem srpna, v pátek 3.8.2018, ve večerních hodinách, jsme za naší hasičárnou provozovali „Letní kino Dobřeň“, kde
jsme promítali jednu českou komedii ze
současnosti. I díky počasí se promítání
zdařilo – volné místo k sezení byste těžko hledali. Toto letní promítání se pomalu stává tradicí. Snažíme se vybírat takové filmy, aby si v nich něco našel každý,
kdo přijde. Vy, co jste u nás na promítání
ještě nebyli, přijďte, budete překvapeni
atmosférou večerního promítání. A vy, co
jste u nás již byli, tak přijďte také – vy už
V červnu jsme společně s Karamelkami – ale překvapeni nebudete.
našimi hlavními tahounkami programu,
bez kterých bychom to ani pořádat ne- Na konec prázdnin, konkrétně na sobomohli – pořádali u naší hasičárny oslavu tu 1.9.2018, vyšla naše krásná akce Rozloučení s prázdninami – projížďka na
Dětského dne, která se konala v sobotu
historických kolech. Hlavním tahounem
2.6.2018
příprav i akce samotné byl opět náš haTak, jako v minulých letech, přišlo mnosičský starosta pan Jiří Hásek, kterému
ho dětí, doprovázených jejich rodiči
tímto patří VELKÉ díky. Pro účastníky
a dalšími příbuznými, a to nejen z nabyl připraven tradiční vyjížďkový okruh
šich městysových obcí, ale i z obcí okolpřes naše obce, ale kvůli extrémně špatních. Všichni byli nadšeni s tím, že příští
nému počasí, kdy nám pršelo a byla velrok opět dorazí. Pro děti bylo připraveno
ká zima, jsme projížďku museli zkrátit
mnoho atrakcí, soutěží a dovedností, po
na trasu Dobřeň – Solopysky – Dobřeň.
jejichž skončení dostalo každé dítě ba- I přes špatné počasí se vyjížďky zúčastlíček s „překvapením“. Nechyběla ani nilo téměř padesát cyklistů + doprovod
tradiční vyjížďka na povozu taženého traktoru s povozem. Tento pěkný počet
traktorem. Pro děti bylo samozřejmě při- je pro nás povzbuzením a zároveň poděpraveno i pohoštění (limonáda, párek kováním, že takováto akce má smysl. Co
v rohlíku, hranolky atd.), přibyla i škrába- se složení účastníků týče, na projížďce
ná zmrzlina od dětí ze Solopysk. Veškeré bylo více přespolních než místních, a tak
pohoštění bylo pro děti – tak, jako každý bychom byli rádi, kdyby se této akce zúrok – zdarma, až jsem si říkal: „Škoda, že častnilo více našich spoluobčanů.
už nejsem dítě.“
Kdo se bude chtít příště přidat, může si
A protože už dítě nejsem, mohl jsem se u našich nadšenců, vlastních sbírky hisvečer, spolu s dalšími bývalými dětmi, torických kol a oblečení, potřebné vybazúčastnit posezení u hasičárny, včetně vení zapůjčit, a i tím se vrátit o pár desínezbytného posezení u ohně, kde jsme si tek let zpět...
udělali „Dětský den“ tak nějak po dospěI když byla zima, tak jsme v akci polácku... Jsme rádi, že přišlo i mnoho mi- kračovali i večer při společném posezení
modobřeňských hostů. Poslední účastní- u hasičárny. Tentokrát – kvůli počasí
– bez muziky.
ci se rozešli po půlnoci.
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Jako „třešničku na dortu“ jsme pro tento
osmičkový rok připravili slavnost odhalení památného kamene u na jaře vysazených lip na vrchu Borek. Akce proběhne
v den stého výročí založení Československa, tedy v neděli 28. října 2018, ve 14:00
hod. Všichni jste zváni, bude připraven
pestrý a poučný program, do kterého se
zapojí jak dobřeňáci, tak i paní učitelky
s dětmi z naší Základní školy. V koordinaci se školou proběhne o hodinu dříve,
tedy ve 13:00 hod., slavnost odhalení památného kamene u na jaře vysazených
lip na vrchu Vysoká. I tam jste srdečně
zváni.
A nyní přelomová informace. V těchto dnech, po cca dvou letech jednání,

VYDÁNÍ 102
příprav a zařizování – ze strany hasičů
a obecních pracovníků – začíná rekonstrukce naší dobřeňské hasičárny. Jsme
přesvědčeni, že nám tato přestavba přinese další možnosti společného setkávání a organizaci dalších aktivit. V příštím
roce tedy v novém...
Děkujeme všem kolegům hasičům, kteří
přes celé jaro a léto na Borku vysazené
lípy vytrvale zalévali. Bez jejich pomoci
by lípy uschly.
Děkujeme zastupitelstvu Městyse Suchdol za finanční podporu našich aktivit.
Milan Dvořák

Rozloučení s prázdninami
v Dobřeni
Tradičně jsme pořádali vyjížďku na starých kolech, která letos vyšla na sobotu
1.9.2018, byl to již 7. ročník.
Trochu nás zklamalo počasí, ale i přesto se sešlo 46 nadšenců, kterým trochu
vody nevadilo. Z důvodu deště jsme letošní okruh zkrátili jen do sousední obce
Solopysky, která pořádala v hasičárně
výstavu ke 100 letům Českého státu.
Na místním plácku je dostatek stromů,
které nám umožnily se skrýt před deštěm. Po focení jsme se vydali zpět do
Dobřeně, proto se omlouváme všem těm,
kteří na nás čekali v Suchdole. Toto rozhodnutí bylo vzhledem k situaci nutné.
Po návratu na všechny čekalo občerstvení, které nám připravil na objednání pan
Karban. Tímto mu děkuji. Vše bylo moc
chutné a chutnalo všem.
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Také bych poděkoval Městysu Suchdol
a všem, kteří pomohli s touto akcí. Navštívil nás i fotograf Svoboda info. a Kutnohorský deník.
Místo večerní zábavy bylo posezení u hasičské zbrojnice a sousedská diskuze.
Děkuji všem účastníkům a vzdávám hold
těm, kteří to s námi jeli i v nepříznivém
počasí.
Tímto všechny zvu na 8.ročník, který se
bude konat 28. srpna 2019 s novou trasou
mezi dvěma okresy //Dobřen, Solopysky,
Malenovice, Těšínky, Suchdol, Dobřen//.
Na tento rok 2019, vychází 40.vyročí Závodu míru, který se jel přes obec Suchdol.
A též 150.let exhibiční jízdy Velocipedů
o závod v Kutné Hoře. To jsou akce, o kterých vím na příští rok v našem okolí.
Doufám, že svatý Florian zařídí hezké
počasí.
Jiří Hašek
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TJ Sokol Družba Suchdol
Vážení čtenáři, rád bych v tomto článku
stručně představil aktuální činnost TJ Sokol Družba Suchdol. V srpnu jsme zahájili novou sportovní sezonu 2018/2019 a to
hned s několika změnami. Náš spolek přibírá do všech našich oddílů stále nové členy. Členem se může stát, každý kdo bude
respektovat stanovy a pravidla našeho
spolku. TJ Sokol Družba Suchdol, z.s. eviduje 210 členů.
Do nové sportovní sezony jde TJ se třemi
oddíly:
1.Volejbal
Oddíl volejbalu má čtyři týmy
a) Smíšený tým
b) Ženský tým B – okresní soutěž
c) Ženský tým A – krajská soutěž
d) Mládež
2. Volnočasové aktivity
3. Fotbal
Pro sezonu 2018/2019 má Suchdol násle-

dující týmy: Mini přípravka, Mladší přípravka, Starší přípravka, Mladší žáci, Starší žáci, Dorost, Dospělý tým B a Dospělý
tým A. Začátkem září jsme udělali nábor,
díky němuž nám přišly nové děti, většinou
do fotbalové školičky, ale také děti do volejbalu. Za zmínku určitě stojí, že dva mládežnické týmy hrají krajskou soutěž, kde
se rozhodně neztrácejí.

TJ v letošním roce slaví 100 let od založení a na den založení plánujeme uspořádat
oslavu. Také fotbal letos oslavil své jubileum a to 90 let.
Plány, které jsme si v roce 2016 dali, se nám
daří pomalu plnit. Chceme, aby TJ byla zárukou možnosti sportování pro všechny.
Fotbal není jistě pro všechny. Aby zde byl
prostor pro děti, které neholdují tvrdému
kontaktnímu sportu, jako je fotbal, založili jsme mládežnický oddíl volejbalu. Nezapomínáme ani na ty, kteří se chtějí jen
nezávazně hýbat, proto jsme založili oddíl
Volnočasových aktivit.
Naše TJ získává pravidelně finanční prostředky nejen od Městyse, ale aktivně shání sponzory a uchází se o většinu dotačních titulů. V jejich získávání jsme docela
úspěšní, a proto máme dostatek prostřed-

ků na provoz i na údržbu.
Od nového roku veškeré informace o našem spolku, včetně fotografií, najdete na
nových webových stránkách www.tjsuchdol.cz . I na náš spolek dopadla problematika GDPR, což znamená změnu mnoha
dokumentů a nastavení nových vnitřních
pravidel. Také v této otázce jsme zcela
v souladu s tím, co nám zákon ukládá.
Hlavní úkol, který nás však čeká, je výstavba nových kabin. Otázka nových kabin je
z důvodu stavu těch současných opravdu
klíčová. Neradi bychom totiž vše, co tu léta
budujeme, hodili za hlavu a museli jakkoliv naši činnost omezit či zastavit. Dobře
si uvědomujeme, kolik akcí se na fotbalovém hřišti odehrává, kolik lidí tam chodí
a v jakém stavu zázemí je. Výstavba nových kabin je pro nás klíčová a budeme

Práce TJ

Novinkou pro tuto sezonu je „B“ tým dospělých, který vznikl především z toho
důvodu, aby hráči, kteří hrají nebo budou
končit v dorostu, měli kam pokračovat za
předpokladu, že se nedostanou na soupisku „A“ týmu. Již první kola ukázala, že to
byl dobrý krok, nejen proto, že již všichni
z dorostu měli možnost nastoupit, ale vrátili se k nám také hráči, kteří Suchdol z důvodu neuplatnění opustili.
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hledat všechna možná řešení financování. Je zapotřebí se rozhlédnout po okolních obcích a městech, jak sport upadá
a jak jednotlivá TJ zanikají. Není to tím,
že by bylo málo dětí, je málo těch, kteří se
o ně chtějí starat a těch, kterým jako odměna stačí jejich radost z pohybu. My takové
lidi máme a patří jim rozhodně můj dík.
Jen díky nim máme stále více a více členů
a lidí, kteří chtějí trávit volný čas sportem.
Tudíž naším cílem musí být vytvořit zázemí, aby bylo kde fungovat, kde se rozvíjet
a za které se nebudeme stydět.

nuje se mládeži, vytváří možnost, jak děti
mohou v dnešní době plnohodnotně trávit volný čas. Kolik z nich bude sportovat
v pubertě či v dospělosti nikdo neví, ale pro
nás je hlavní, že je sport baví a mají z něj
radost. Zveme všechny nejen na zápasy
dospělých, ale i dětí. Věřte, že tam zažijete
okamžiky radosti, smíchu i pláče a uvidíte,
jak si to děti užívají. Děti si určitě zaslouží
Vaši podporu, protože ty naše jsou nejlepší. Těšíme se na shledání s vámi již brzy
na Suchdolském hřišti, v sokolovně nebo
v Kolíně v hale.

Toto je krátký sumář aktivit, které TJ
v našem Městysi zastává. TJ pracuje a vě-

Zdeněk Šibrava

Poděkování
Vážení spoluobčané,
jménem všech zastupitelů bych Vám ráda
poděkovala za podporu, pomoc a spolupráci, kterou jste nám projevovali po celé čtyři
roky. Pravidelně jsme se setkávali při příležitosti různých společenských, kulturních a sportovních akcích, žili společným
životem.
Věřím, že Vám všichni zastupitelé byli
oporou i v těžších chvílích, kdy jste je požádali o pomoc při řešení různých životních
situací. Určitě se našli jednotlivci, kteří se
neztotožnili se všemi přijatými rozhodnutími, vždy jsme se ale snažili hájit Vaše
zájmy, vždy jsme měli při rozhodování na
mysli spravedlnost, Váš prospěch a snahu
nikoho nepoškodit.
Ráda bych poděkovala všem zastupitelům

za jejich činnost a zodpovědné rozhodování.
Stejně tak bych ráda poděkovala a ocenila
práci všech zaměstnanců městyse. Svou
práci, často psychicky a fyzicky náročnou,
plní obětavě a svědomitě i nad rámec povinností a pracovní doby. Úřad městyse
Suchdol je moderním a otevřeným úřadem, připraveným pomoci každému.
Nově zvolenému zastupitelstvu přeji klid
na práci a mnoho zdaru při prosazování
zájmů obyvatel všech obcí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám mnoho
spokojenosti a úspěchů v životě a věřím,
že se budeme i nadále setkávat při různých příležitostech.
Jana Rychlíková

Obecní zpravodaj městyse Suchdol

Občasník městyse Suchdol a jeho přidružených částí – říjen 2018
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