ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL
3/2022

Vážení občané,
Dovolte mi, abych vás všechny pozdravil a to
v období těsně před komunálními volbami.
Volby se konají jak jistě všichni víte 23. –
24.9.2022, hlasovací lístky vám byly
v minulých dnech doručeny do vašich
schránek.
Dovolím si, abych jako starosta uvedl některé informace o akcích, které
pokládám za důležité a které se uskutečnily za poslední čtyři roky. Za velký
úspěch považuji výstavbu a dokončení několik etap výstavby chodníku podél
krajské silnice III.třídy,který zvýšil bezpečnost chodců v obci. Zbývá dokončit
poslední úsek mezi návsemi, jenž jak věřím se podaří zrealizovat v roce 2023.
Poděkování patří majitelům přilehlých pozemků,kteří vyšli obci vstříc a to na
úkor některých částí jejich pozemků a bez jejichž souhlasů by nebylo možné
tuto výstavbu realizovat. Vám všem ostatním dík za respektování dopravních
omezení,která jsou s výstavbou spojena.
V budově ZŠ a MŠ Suchodol byly za poslední čtyři roky postupně provedeny
rekonstrukce kuchyně včetně nového zařízení nebo obnovy zařízení, dále
rekonstrukce učeben,sociálního zařízení.
U víceúčelového hřiště se vybudovala část pro volnočasové aktivity s krásným
workoutovým hřištěm, na jehož pořízení a výstavbu se nám podařilo získat
dotaci a v letošním roce byl vyroben nový domeček na hřišti u školy pro
nejmenší.
Průběžně se opravovaly místní komunikace a někde byly vybudovány nové
asfaltové povrchy. Bylo rozšířeno veřejné osvětlení v Lize i Suchodole. Byla
provedena generální oprava Lihovské kapličky a márnice na hřbitově
v Suchodole. Novou fasádu dostal společenský sál a salonek.
Na konci loňského roku jsme podepsali smlouvu na dotaci na pořízení
hasičského vozíku pro zásahovou jednotku JSDH Suchodol,jehož výroba
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probíhá. Je rozpracována smlouva se Středočeským krajem na získanout dotaci
na úpravu veřejného prostranství před hřbitovem kde již probíhají stavební
práce. Ve schvalovacím procesu je stále dotace na nákup konvenktomatu do
školní kuchyně o tom jsem informoval již v minulém zpravodaji.
Nicméně máme akce, které jsou stále nedořešené. Na podzim tohoto roku
bude obec již potřetí žádat o dotaci na přístavbu školy. Vzhledem k počtu dětí
ve škole a školce je to nutnost a doufám, že se ji pořadí získat a začne se se
stavbou již v příštím roce. Jen na přiblížení musím uvést, že největším
problémem je kapacita a velikost kuchyně, nedostatečná kapacita šatny pro
děti mateřské školy a v neposlední řadě školní jídelna. Následně pak technické
zázemí (sklady,sociální zařízení)
Již cca před půl rokem jsme požádali o bezúplatný převod kostela do majetku
obce. Zastupitelstvo se jednoznačně s panem farářem shodlo na tom, že
nejlepším hospodářem je obec. Bohužel zatím se nám nedostalo odpovědi.
Možná, že se někdo pozastaví nad tím, proč bezúplatně a tak vyslovím svůj
osobní názor, který je pro mne zároveň odpovědí. Kdo dal pozemek na
výstavbu kostela a kdo peníze. Často vzpomínáme na historii naší obce. No,
pozemek dal nějaký vladyka, který zde vlastnil tvrz a pozemky a na kterém mu
pracoval – robotoval zadarmo chudý lid. A proto je zde jednoduchá odpověď
,kostel se postavil z peněz našich „předků“ a proto by měl být znovu náš. Je nás
dost pamětníků, kteří dobře pamatují, že nebýt vás a obce, tak kdo ví jestli by
zde kostel ještě stál.
Samozřejmě zde nesmím zapomenout na akce společenské a kulturní ,které
nám sice poslední dva roky brzdila covidová opatření. Nicméně jsme se myslím
snažili zpříjemnit nám situaci, ve které jsme se ocitli a v rámci aktuálních
opatření společenský a kulturní život v našich obcích udržet. Nově se začal
pořádat s kladným ohlasem (organizátorům a osobám zúčastněným jsem své
díky již vyjádřil) Přívesnický tábor, snažili jsme se zachovat „obecní brigády“
spojené nejen s úklidem obce,ale např. výsadou zeleně, letos jsme znovu
přivítali naše občánky a doufám,že v zimě se budeme moci opět sejít se seniory.
Závěrem mi dovolte, abych zde poděkoval všem současným zastupitelům za
jejich práci. Vám všem poděkoval za podporu a prosím přijďte k volbám,kdo
bude, nebo nebude zvolen, je ve vašich rukou.
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Zvláštní poděkování věnuji tomu, kdo již mandát neobhajuje a to panu Václavu
Horkému, který je členem zastupitelstva obce nepřetržitě 20.let. Vždy si své
úkoly plnil svědomitě a pomáhal spolu s rodinou při údržbě a pořádku obce.
Věřím, že tato aktivní účast na dění v obci mu zůstane. Děkuji mu nejen za sebe,
ale i za vás a přeji mu hlavně zdraví do dalších let.
Emil Tabaček, starosta

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VOLBÁM A HLASOVÁNÍ
1. Volby do zastupitelstva obce Suchodol se uskuteční :
v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb, resp. volební místností je salonek v budově Obecního
úřadu Suchodol, Suchodol 8, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu Suchodol, Liha
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4.

Hlasování a úprava hlasovacího lístku (informace k úpravám
hlasovacích lístků platné k volbám kadidátů do zastupitelstva obce
Suchodol)
 do zastupitelstva obce se volí 7 členů
 vybraní kandidáti se označí KŘÍŽKEM (při jiném označení je hlas
pro kandidáta neplatný)
 na hlasovacím lístku máme pro naše zastupitelstvo 9 nezávislých
kandidátů, tzn. na hlasovacím lístku můžete KŘÍŽKEM označit
minimálně 1 a maximálně 7 kandidátů
(pokud nebude označen žádný kandidát je hlasovací lístek neplatný,
bude-li označeno více než 7 kandidátů je hlasovací lístek neplatný)

5. Hlasování do přenosné volební schránky (Suchodol, Liha)
jako volič můžete požádat ze závažných důvodů obecní úřad (tel.
318 626 859) a v den voleb okrskovou volební komisi o to, abyste mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Budete-li
potřebovat tuto možnost využít , neváhejte se na nás obrátit
(oú)
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OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI AKCEMI……
Přívesnický tábor obce Suchodol 2022
TERMÍN ČERVENEC – SUCHODOL – PUTOVÁNÍ SE STROJEM ČASU
Třetí červencový týden bylo v obci
opravdu rušno. Z důvodu velkého
zájmu při jarních registracích jsme
se rozhodli pro letošní rok navýšit
kapacitu červencového termínu.
Znamenalo to nejen zajistit dvě
zázemí s potřebným vybavením,
ale i organizačně a programově
upravit chod tábora. To se díky
spolupráci všech zúčastněných
včetně zapojení školy podařilo a
18. července tak do STROJE ČASU
mohlo naskočit bezmála 50 dětí.
„Před mnoha a mnoha lety záhadně zmizel poklad. Legenda praví, že nikdo
neví, kam se poděl. Existují ovšem indicie, které byly postupem času
rozmístěny po celém světě. Jelikož se jednotlivé indicie vyskytovaly nejen na
různých místech, ale i v různých dobách, nebyl nikdy nikdo schopný je všechny
sesbírat. Tedy až doteď… „
Stroj času děti zanesl do daleké budoucnosti na
cestu po planetách, na putování do pravěku,
kde při lesní hře KATAN museli sbírat a chránit
suroviny důležité pro své přežití i stavění
příbytků. Dostaly se do přestřelky s indiány na
divokém západě a zahrály
si na bizony. V druhé
polovině týdne se plavily
pro tajemné indicie, obchodovaly se záludným pirátským
překupníkem i pašovaly drahokamy přes nepřátelské
území. To vše, aby nakonec přišly na to, že je pouze jediná
správná cesta k pokladu a každý k ní zná pouze kousek. Co
s tím? Je potřeba spojit síly! Na to, aby táborníci na tuto
skutečnost přišli, stačilo pouhých pár vteřin (tak moc byly
děti šikovné a bystré) a cesta k pokladu byla otevřena! �
Co závěrem? Zbývá už jen poděkovat…
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Holkám „krotitelkám“ a všem pomocníkům velké díky za skvělou práci, kterou
zvládli na jedničku. Hodilo by se napsat: „Byla to opravdu jízda!“ Není to klišé,
jak se může zdát, protože toto opravdu jízda byla. �
Velké poděkování patří i všem ostatním, kteří se na táboře podíleli,
svačinářkám za výborné dobroty, kterými nás celý týden zásobovaly a také
rodičům za výbornou spolupráci a zapojení.
Tak zase za rok na viděnou �
Fotogalerie z tábora zde:
https://suchodol8.rajce.idnes.cz

Dáša Štveráková Hejduková

TERMÍN SRPEN – LIHA – DIVOKÝ ZÁPAD
V týdnu od 15.- 19.8.2022 proběhl v
Lize U Dubu další přívesnický tábor.
Letos ve znamení Divokého západu.
Děti si vymalovaly totem, který
předkreslila Verča a svýma šikovnýma
rukama, připravil a předřezal, Pepa
Doležal .Již má své místo a je k vidění
právě U Dubu.
Počasí přálo celý týden, proto se
mohlo dělat vše, co bylo v plánu. Přijel
za námi pan Řehka s dravci. Více jak
1,5 hodiny vyprávěl, ukazoval, odpovídal. Děti i dospělí
byli nadšení. Hrálo se, klouzalo se, chodilo se do přírody a
získávaly se body a indicie kvůli pokladu, který si děti na
konci tábora našly. Jedlo se z ešusu, vařil se ve středu
kotlíkový guláš, který si děti připravovaly samy, poté
následovalo letní kino a přespalo se venku. Myslím, že si
děti tento týden moc užily.
Jménem mým bych ráda
poděkovala všem rodičům, za
pomoc se svačinami, doplňováním ovoce, zeleniny a
jiných dobrot a za to, že nám jejich ratolesti svěřili.
Dále bych chtěla poděkovat všem vedoucím a to
Verunce, Adélce, Filipovi a Honzíkům Smetanovi a
Husákovi, za to že jsou a mohlo se to díky ním
zorganizovat. Děkujeme za možnost pronajmutí prostoru u Tylichů
Těšíme se na další rok, který bude zase plný překvapení.
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Rozloučení s prázdninami 2022
28.8.2022 se konalo Rozloučení s
prázdninami a to velmi netradičně na
téma, Vánoce v létě...I sníh nám napadl
....:)Začínalo se na návsi, kde se děti
zaregistrovaly a pokračovalo se okruhem
pod Kosovcem, až zpět k Dubu. Na okruhu
se nacházelo devět stanovišť na téma
zima a Vánoce. Děti si mohly vykrájet
cukroví, chytit kapra, zabalit dárek a
nakonec si vybraly dárek pod stromečkem u Ježíška. Kofola tekla proudem a
všude voněl dobrý páreček. Nakonec dorazilo 38 dětí, které se zaregistrovaly.
Všem dobrým sousedům děkujeme za pomoc
Štěpánka Sůsová

Noc kostelů 2022
Úplně poprvé jsme se letos v červnu
zapojili do celorepublikové akce Noc
kostelů.
10.6. tak mohli návštěvníci kostela Sv.
Lukáše v jeho prostorách po slavnostním
zvonění a úvodním slovu starosty,
vyslechnout nejen poutavé vyprávění
Josefa Štveráka o historii kostela,ale též
se zaposlouchat do koncertu souboru
Codex Temporis a žáků ZUŠ TGM Příbram.
Program
v kostele
zakončil
malým
koncertem na trubku Mojmír Špak a celým
podvečerem milým slovem provázela
Markéta Sosnovcová. Pro zájemce byly
otevřeny běžně nepřístupné prostory
kostela včetně zvonice a každý zúčastněný
obdržel jako památku na tuto akci malý
dárek a pro mnohé byla překvapením ochutnávka mešního vína.
(oú)
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POZVÁNKA
NA
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ V LIZE

Sobota 24.9.2022
20.00 h -posezení s Pěknou hodinkou „U Dubu“

Neděle 25.9.2022
12.30 h - mše svatá v Lize u kapličky
14.00 h - sousedské posezení s živou hudbou „U Dubu“

Všichni jste srdečně zváni
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ,KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT
V NEJBLIŽŠÍCH TÝDNECH:
8.10. 2022 sobota – DÝŇOVÁ SLAVNOST
15.10.2022 sobota – BĚH PRO DOBROU VĚC (ZŠ a
MŠ Suchodol
22.10.2022 sobota – Posvícení Suchodol
v „tradičním kabátě“ (mše v kostele sv. Lukáše, chození
po hnětynkách, večerní zábava)

Přesné programy jednotlivých
zveřejněny před jejich konáním

akcí

budou

Dále můžete počítat s :
- sběr vysloužilých elektrospotřebičů a kovového
odpadu
- podzimní brigády

Obecní úřad, Suchodol 8, 261 01 Příbram
Tel 318 626 859
e-mail:ousuchodol@volny.cz
www.obecsuchodol.cz
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