SUCHODOLSKÝ
OBČASNÍK
Ze života naší obce…

Vydala obec Suchý Důl dne 8. srpna 2019.

změny přednosti u pensionu Adler v návaznosti na
informaci, že město Police nad Metují uvažuje o
opravě ulice Ledhujská, tedy ulice vedoucí do
Suchého Dolu. Dále jsem se zajímala o možnost
opravy krajské silnice vedoucí na Slavný. S tímto
dotazem byl na žádost pana Červíčka odeslán i
dopis na krajský úřad. Oficiální odpověď pak zní, že
máme pravdu v tom, že stav vozovky je veden jako
nevyhovující, ale oprava není v současné době z
důvodu nedostatku finančních prostředků v plánu.
V dopise nás pan Červíček ujišťuje, že jeho cílem
bude náš požadavek v co nejbližší době zohlednit.
Na Slavném proběhlo v pondělí 10.06. další jednání
s firmou Myška stavby s.r.o. ohledně reklamace
propustnosti nádrže a nedodělků po stavbě
informačního centra na Slavném. Dle domluvy měla
firma v nádrži odbagrovat zeminu a odstranit beton
v místě kudy vede potrubí, a také ve stěně nádrže,
kde potrubí ústí do šachty. V tom místě byly
viditelné díry. Při samotném jednání jsme se
domluvili na konkrétním postupu prací – pro
betonáž použít řídký vodo-stavební beton,
vybagrované místo mělo být doplněno jílovou
zeminou a zároveň měl být opraven i přítok do
nádrže. Bohužel postup prací nebyl dodržen tak, jak
zněla domluva. Starý beton byl sice odstraněn, ale
stále je na dně nádrže, takže hrozí, že bude zasypán
zeminou. Při odstranění betonu došlo i k proříznutí
odtokového potrubí, které bylo následně
neodborně zalaminováno a „opravená“ vrstva se
směrem ode dna nádrže odlupovala. K betonáži byl
sice použit vodo-stavební, ale ne řídký, beton. Od
provedené betonáže se zde nic dalšího neděje. Dne
16.06. jsme firmě odeslali e-mail s připomínkami k
jejich odvedené práci – reakce firmy bohužel nebyla
žádná. Přítokové potrubí zůstalo ve stávajícím
stavu, stejně tak prozatím nedošlo k nápravě ani u
informačního centra.

Telegraficky
04.04.

07.04.
18.04.
23.04.
25.04.
03.05.
09.-10.05.
14.05.
15.05.

20.05.
22.05.
04.05.
05.05.
10.06.
13.06.
18.06.
19.06.
01.07.
12.07.

Setkání starostů v Náchodě
Seminář destinační společnosti v
Broumově
Velikonoční výstava - Sćinavka
Śtredna
Školení Police nad Metují
Setkání s 1. náměstkem hejtmana
a senátorem Martinem Červíčkem
Konference Kladského pomezí v
Úpici
Zasedání okrskové volební komise
Zasedání DSO Policka
Euroregion Glacensis
Školení povodně - MěÚ Náchodě
Prohlídka obce a jednání ohledně
územního plánu se zástupci MěÚ v
Náchodě
Jednání s panem Burešem – knížka
o obci
Jednání Úřad práce v Náchodě
Valná hromada DSO Lesy Policka
Jednání s pověřencem GDPR
Jednání na Slavném se zástupci
Myška stavby s.r.o.
Zasedání ZO Suchý Důl
Zasedání DSO Policka – Žďár n. M.
Jednání na Kladském pomezí –
Náchod
Jednání se zástupcem České pošty
ohledně Pošty partner
Valná hromada MAS
Královéhradeckého kraje

Informace z úřadu
Milí čtenáři,
čas běží a polovina letošního roku je již za námi. Pro
děti začal nejkrásnější čas prázdnin a pro většinu z
Vás i čas dovolených. V obci se od vydání
posledního čísla událo mnoho věcí a o některých z
nich bych Vás chtěla informovat.
V uplynulém období jsem se účastnila mnoha schůzí
a jednání, mezi nejzajímavější patřilo setkání s
radním pro dopravu a 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem,
které se uskutečnilo na radnici v Polici nad Metují.
Představitelé obcí zde měli možnost přednést, co je
na úseku silniční a železniční dopravy trápí. Mě
zajímala především možnost úpravy křižovatky a

Nemilou zprávu jsme obdrželi od nájemce prodejny
pana Lučana, který se rozhodl k 31.12.2019 ukončit
provozování obchodu i pošty partner z důvodu
dlouhodobého prodělku. Situaci nezlepšila ani
dotace z Královéhradeckého kraje na provozní
náklady ve výši 48.000 Kč ani symbolické nájemné
ve výši 1 Kč ročně. Do obchodu chodí podle slov
paní prodavačky nakupovat minimum místních
občanů a málo využívaná je i pošta. Situaci určitě
nezlepší ani autobusová zastávka u Penny Marketu
zřizovaná městem Police nad Metují. Navíc
podmínky pro provozování pošty jsou nastaveny tak
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přísně, že provozovatelé pošty nemají možnost
řádně čerpat ani dovolenou. Nyní hledáme řešení
vzniklé situace a nového nájemce schopného
provozovat i poštu, ale je zde bohužel i možnost, že
od ledna bude prodejna zavřená.

březnu tohoto roku. Dotace se týká výměny všech
oken, včetně střešních, výměny vchodových dveří a
plynových kotlů v pěti bytech.
Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 1.095.311
Kč ze státního rozpočtu obdržíme dotaci ve výši
neuvěřitelných 90 % - tedy 985 779 Kč. Zbylých
109.532 Kč budeme hradit z obecního rozpočtu.
Ještě v měsíci červnu došlo k vyhlášení uzavřených
výběrových řízení, kde byly osloveny konkrétní
firmy k podání cenové nabídky. V polovině července
byly podepsány smlouvy o dílo s jednotlivými
firmami (okna a vchodové dveře – Proplast K, s.r.o.,
střešní okna - MT Střechy s. r. o., a plynové kotle –
Miroslav Sádovský). Samotná realizace stavebních
prací bude probíhat postupně od září 2019.

V červnu zasáhla obec silná bouřka s krupobitím a
přívalovými dešti, která způsobila škody na
soukromém i veřejném majetku. Ráda bych touto
cestou poděkovala členům SDH za spolupráci a
nasazení při likvidaci následků povodně a při
následném úklidu. Děkuji i všem dalším občanům,
kteří přiložili ruku k dílu a pomohli. Náhradu škody
v současné době řešíme s pojišťovnou.
Ve spolupráci se SDH se uskutečnila v sobotu 29.06
Suchodolská pouť. Počasí nám přálo a návštěvníků
přišlo mnoho. Netradičně a vůbec poprvé zahrála
cimbálová kapela z Moravy a sklidila zasloužený
úspěch. Pro děti byly přichystány atrakce a soutěže
o ceny a pro dospělé výborné občerstvení a hudební
program. Věřím, že si každý našel svoje.

Strategický dokument obce Suchý Důl
Ve středu 26.06.2019 se od 16.00 hodin na sále
kulturního domu konalo první veřejné projednání k
příležitosti tvorby strategického dokumentu obce
Suchý Důl. Dokument vzniká v rámci projektu DSO
Policka s názvem „Efektivní a profesionální veřejná
správa
regionu
DSO
Policko“
reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0./16_058/0007403. Veřejnému
projednání předcházelo zhruba hodinové setkání
zástupců firmy Envipartner s.r.o., kde jsme se
společně s paní starostkou snažily definovat silné a
slabé stránky obce, případné příležitosti k rozvoji
atd.
Samotného veřejného projednání se bohužel
neúčastnilo mnoho obyvatel, diskuze k vybraným
tématům však byla na první projednání dostatečná.
Veřejná projednání budou ještě dvě, předcházet jim
však bude dotazníkové šetření, které je součástí
tohoto občasníku.
V dotazníku zhodnotíte jako obyvatelé například
kvalitu dostupných služeb, infrastruktury či
bezpečnosti a můžete přispět svým názorem k
dalšímu rozvoji obce. Dotazník je vytvořen v
elektronické i papírové podobě, samozřejmě je
anonymní. Pro vyplnění dotazníku v elektronické
podobě můžete použít odkaz na webových
stránkách obce www.suchydul.cz, v levém sloupci
dole s názvem Dotazník – strategické plánování,
nebo
přímý
odkaz
https://www.survio.com/survey/d/H9P7B3N1T9D
6H7I6X. Po vyhodnocení dat z vrácených dotazníků
proběhne druhé veřejné projednání, kde budeme
moci nad „výsledky“ diskutovat.
Dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci při tvorbě
strategického dokumentu, který nám pomůže nejen

Děkuji také spolku SPONA za reprezentaci obce na
Polické zelňačce. Zatím sice ještě zlatá medaile
nedopadla, ale snad se zadaří příště.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné léto plné
příjemných zážitků.

ÚZEMNÍ PLÁN
Z důvodu změny zákona a neaktuálnosti
současného územního plánu musí obec Suchý Důl
vydat územní plán nový. Do dnešního dne proběhlo
schválení návrhu zadání územního plánu Městským
úřadem v Náchodě a v současné době probíhá
výběrové řízení na jeho zpracovatele. Lhůta pro
podání nabídek končí 28.8.2019. Na nejbližším
veřejném zasedání obce proběhne schválení
zpracovatele a zadání územního plánu. Prosíme
Vás, pokud máte k novému územnímu plánu
připomínky, či chcete u některých Vašich pozemků
změnu, abyste nás o tomto nejlépe písemně
informovali.
Blanka Klímová, starostka obce

Dotace na obnovu bytového domu č. p. 129
v Suchém Dole
V polovině měsíce června jsme obdržely sdělení z
Ministerstva financí o poskytnutí dotace na obnovu
bytového domu č. p. 129 o kterou jsme žádaly v
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při případném čerpání dotačních prostředků, ale
napoví nám, jakým směrem by se naše obec mohla
v budoucnu vydat. Uvítáme Váš názor nejen v
dotazníkovém šetření, ale i osobně při dalším
veřejném projednání. Jakmile bude znám přesný
termín konání, vyvěsíme plakáty a budeme Vás
informovat obecním rozhlasem stejně, jak tomu
bylo u prvního veřejného projednání.
Tereza Kohlová, místostarostka obce

•

Náklady na likvidaci odpadů 2018
Obec Suchý Důl

Druh odpadu

Uhrazeno
celkem
svozové
firmě

Příjmy za
tříděný
odpad

Papír

34 517,00 Kč

10 996,95 Kč

Plast

68 755,00 Kč

34 614,16 Kč

6 120,00 Kč

8 927,82 Kč

Sklo
Nebezpečný
odpad
Bioodpad

•

Výdaje
celkem za
likvidaci
odpadů

•

4 866,00 Kč

•

3 835,00 Kč

Komunální odpad
Velkoobjemový
odpad

237 316,00 Kč

Celkem

368 690,00 Kč

•

13 281,00 Kč

Příjem od občanů a chalupářů
Doplatek obce za likvidaci
odpadů

54 538,93 Kč

314 151,07 Kč

243 697,00 Kč

•

70 454,07 Kč

V roce 2018 nebyl v obci Suchý Důl evidován žádný neplatič poplatku
za komunální odpad.

•

Přijatá usnesení z r. 2019
•
•

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce na období 2019-2023.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Suchý Důl na rok 2019. Jedná se o rozpočet
schodkový. Závaznými ukazateli pro schválení
rozpočtu byly stanoveny transferové vztahy pro
příjmy a paragrafy pro výdaje. Zastupitelstvo
obce schvaluje příspěvky pro:
- PO ZŠ a MŠ SSuchý Důl ve výši 680.000 Kč
- SDH ve výši 13.000 Kč
- TJ Sokol ve výši 20.000 Kč
- MS Koruna ve výši 5.000 Kč
- Suchodolské ženy výši 10.000 Kč
- Sponu ve výši 7.000 Kč
Zastupitelstvo obce Suchý Důl pověřuje

•
•

•
•
•
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starostku Blanku Klímovou podpisem smluv o
poskytnutí
neinvestiční
dotace
s výše
uvedenými spolky. Návrh rozpočtu je nedílnou
součástí zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku na nákup
knih do výměnného fondu knihovny města
Police nad Metují v celkové částce 4.620 Kč a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání
svatby v lomečku dne 22. června 2019 za
poplatek ve výši 1.000 Kč a pověřuje starostku
uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
povolení letního tábora Wakan Praha na
pozemku číslo 1062/1 v k. ú. Suchý Důl od
24.06.2019 do 21.07.2019. Nájemné včetně
svozu komunálního odpadu činí 2.000 Kč
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
směrnici o oběhu účetních dokladů č. 1/2019.
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
navýšení členského příspěvku Euroregionu
Glacensis na 5 Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí členství
obce Suchý Důl ve Společnosti pro destinační
management Broumovsko a schvaluje paní
Radku Beranovou jako členku dozorčí rady
v SDMB.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy
s firmou Agri-wood Filip Šofr na uložení BRO na
kompostárně v Polici nad Metují a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová
opatření provedená starostkou obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet
obce Suchý Důl za rok 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce Suchý Důl sestavenou k 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační
zprávu za rok 2018
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
výsledek hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola

•

•

•

•

•

Suchý Důl za rok 2018 bez výhrad a souhlasí
s převedením zlepšeného výsledku hospodaření
ve výši 4550,25 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje účetní
závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchý Důl
sestavenou k 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje žádost
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Suchý
Důl, okres Náchod o povolení výjimky z počtu
dětí/žáků v základní škole pro školní rok
2019/2020 na minimální počet 10 žáků na třídu.
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje přijetí
neinvestiční
dotace
z dotačního
fondu
Královéhradeckého kraje č.19RRD10-0024 na
realizaci projektu s názvem „Podpora prodejny
v Suchém Dole“
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje přijetí
dotace na akci „Suchý Důl – obnova bytového
domu č. p. 129 VPS-223/2019-00046 a
prohlašuje, že realizace akce je ve finančním
plánu investičního rozvoje obce v roce 2019.
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
dodatek č. 11 ke Smlouvě o pronájmu lesních
pozemků uzavřené dne 27. 2. 2008 s DSO Lesy
Policka.

SPONA Suchý Důl

Taneční v Suchém Dole

Spona, z.s. pořádá v Suchém Dole další ročník
kurzu společenského tance.
Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé.
Nejdříve zopakujeme základní taneční kroky,
následně přidáme nové variace.

Termíny lekcí:
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.
(závěrečný věneček se živou hudbou)

Z činnosti suchodolských žen
Dne 30. dubna jsme na hřišti pořádali čarodějnický
rej s již tradičním programem. A tak ani letos
nechybělo stále populární malování na obličej, opět
nás navštívil čarodějný klaun se svým programem a
podle množství dětí, které se kolem něj nestále
rojily, se jim toto vystoupení líbilo. Opět se prodaly
všechny připravené klobásy i hermelín. Tak snad
byli všichni spokojeni.
Naše nová členka Petra Kozlíková, kterou znáte z
prodejny, se rozhodla vytvořit kroužek mažoretek.
Trénovat by se mělo začít od září v tělocvičně
základní školy. Přihlásit se mohou všechny děti od 5
do 15 let a to nejen holčičky, ale i kluci. Přihlášky a
další případné informace jsou k dispozici přímo u
Petry v obchodě.
Přejeme všem občanům krásné léto plné sluníčka a
letní pohody.
Suchodolské ženy

Začátek vždy ve 20.00 hodin.
Cena - bude rozpočítána
dle počtu přihlášených párů.
Hodinami tance i společenské výchovy nás opět
provedou Iva a Míra Kulichovi.
Podmínkou účasti je taneční nálada, dále pak
společenské oblečení.
Občerstvení zajištěno restaurací Kačáma.
Závazné přihlášky do 9. 9. 2019 na adrese
istokova.h@seznam.cz či osobně u Heleny
Ištokové, tel. 728 509 303
4

druhý den večer ho bourali. Odpoledne ještě stihli
vyčistit požární nádrž vedle obecního úřadu. Prošli
jsme STK s hasičským vozem Avia.
Jednotka se rozrostla o další dva členy, kteří
úspěšně prošli základním kurzem hasiče ve Velkém
Poříčí. Starosta hasičů se zúčastnil strojnického dne
v Broumově a setkání starostů ve Velké Jesenici.
Z kulturních akcí proběhlo v neděli 21. 4. úspěšné
Velikonoční Dunění. Musím připomenout jedenáctý
ročník festivalu Dunění rockových tamtamů.
Tentokrát jsme vybrali termín 11. 5. a doufali, že
nám počasí bude nakloněno víc než na podzim.
Bohužel, fesťáku příroda opět nepřála. Dvě stovky
příznivců kvalitní hudby je na takovou akci málo.
Přesto již připravujeme ročník dvanáctý.
Zatím poslední kulturní akcí byla pouť. Tentokrát
vyšla na 29. 6. Krásné slunečné odpoledne oživila
skupina Dam trio, cimbálovka Šatava z Moravy a
kapela Slaveňáci. Nechyběla dětská soutěž ve zpěvu
a další atrakce. Vše se vydařilo a věřím, že všichni
přítomní byli spokojeni.
Nyní si snad trošku odpočineme a po dovolených
nás už čekají přípravy Suchodolského posvícení, na
které si Vás dovoluji jménem hasičů srdečně pozvat.
Luděk Thér - velitel SDH

Zpráva velitele o činnosti SDH Suchý Důl
Dne 3. dubna naše jednotka vyrážela k požáru lesní
hrabanky do lesa na Pohoři směrem na Bělý.
Společně s jednotkami Police, Bukovice a PS Náchod
jsme požářiště prokopali a prolili vodou. Bohužel
oheň se druhý den vzpamatoval, takže ráno jsme
opět mohli vyrazit a požářiště dohasit. Zde jsme
předali les majitelům k hlídání.
Dne 5. dubna jsme vyráželi k požáru lesní hrabanky
kolem Barešovy lípy směrem na Slavný. I toto
spáleniště bylo druhý den zkontrolováno. Místo
bylo v pořádku, ale o kousek dál bylo zjištěno další
doutnající ohniště. S pomocí cisterny z PS Náchod
byl oheň uhašen.
Dne 16. 4. v odpoledních hodinách jsme byli vysláni
k požáru hrabanky směrem nad Ochozí. Tentokrát
nás před příjezdem k místu požáru odvolali zpět na
základnu. Oheň zahasili kolegové z Police a PS
Náchod .
Dne 19. 4. jsme vyjížděli k požáru hrabanky v lese
směrem k Hlavňovu. Spolupráce probíhala opět s
hasiči Police nad Metují a PS Náchod.
Dne 22. 4. jsme vyjížděli opět. Pátrání po ztracených
osobách v okolí Kovářovy rokle bylo posléze
ukončeno nalezením turistů.
V sobotu 15. 6. jsme vyjížděli k rozvodněnému
potoku v naší obci. Na několika místech proběhlo
odčerpání vody. Použili jsme stroj PS 12, plovoucí
čerpadlo a kalové čerpadlo. Druhý den se
pokračovalo v úklidu. Děkujeme všem členům i
nečlenům, kteří se podíleli jak na noční záchranné
akci, tak i na nedělním úklidu. Všichni doufáme, že
tato povodeň byla na dlouhou dobu poslední.
Soutěžní sezonu jsme začali na Radešově. Obsadili
jsme 8. místo. Další soutěž následovala v České
Metuji. Zde jsme v memoriálu Ludvy Kracíka zvítězili
a v okrskové soutěži vybojovali druhé místo.
Ostašsko-Borská liga pokračovala 11. 6. v
Bezděkově – 6. místo. V sobotu 18. 5. jsme obsadili
pěkné 2. místo ve Žďáru nad Metují. V sobotu 25. 5.
opět bedna. Tentokrát třetí místo na Pavlišově.
Stejné místo naše parta vybojovala ve Žďárkách
prvního června. Zatím poslední soutěž byla v
Martínkovicích. V této noční soutěži jsme skončili
pátí.
Nesmím zapomenout na brigády. Dne 3. 5. byl
uskutečněn sběr železného šrotu. V pátek 24. 5.
jsme suchodolské škole pomohli při organizaci
mezinárodního branného závodu. Dne 7. 6. jsme
byli stavět obecní stan na Polickém náměstí. Hned

Dobročinný fond pro pozůstalé
Vážení čtenáři,
chtěla bych Vás krátce seznámit s činností a
významem Dobročinného fondu pro pozůstalé, z.s.
v Polici nad Metují.
DFP byl založen v r. 1924 na podporu pozůstalým po
členech hasičských sborů v Polici nad Metují a okolí,
kteří zahynuli při požáru.
Základní myšlenkou je humanistická a charitativní
činnost.
Zároveň se fond věnuje kulturní a společenské
činnosti pro své členy. Spatřuji v této činnosti velký
smysl, protože skupině lidí nad 65 let je umožněno
zažívat hezké chvíle při akcích a poznávání na
výletech, pořádaných fondem, soudružnost se
společností.
Bohužel, členů ubývá a získávání nových členů je
velice obtížné. V současné době je 834 členů. Pro
porovnání např. V roce 1966 měl fond 1 000 členů a
při pořádání výletu jelo 5 autobusů i za deštivého
počasí.
Spatřuji v šíření osvěty za účelem získávání nových
členů v této komerční době velmi důležité.
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Velice si cením myšlenky, že lidé přemýšlí o
podzimu života a svým rodinám umožní etické
rozloučení při odchodu z pozemského života.
Věřím, že některé z Vás tato myšlenka osloví a
stanete se členy DFP.
Je to naše přání a velice děkuji.
S úctou Věra Kašíková, jednatelka

Tentokrát se zúčastnilo 48 závodníků bez děti z
Vambeřic, které museli odjet už v 15 hodin domů.
Závodilo se za slunečného počasí a mírného větru a
skákalo se poprvé do nového doskočiště, které jsme
dodělali ve čtvrtek 23 května, takže tak tak. Už jsem
si říkal, že místo písku přivezu z domu peřiny, ale
nakonec se to všechno stihlo a povedlo. Celkové
výsledky jsou na stránkách obce pod spolkem Sokol,
kde si je můžete prohlédnout, proto Vás seznámím
jen s těmi nejlepšími. Předškolní žákyně I: 1.
Vlachová Barbora Machov, 2. Včelišová Majdalena,
3. Šrůtková Viktorie obě Suchý Důl, předškolní žáci
I: 1. Skopeček Mikuláš Vejprnice, 2. Kozár Jiří Žďár
n/Met., 3. Podstata Matěj Police n/Met., předškolní
žákyně II: 1. Kozárová Anežka Žďár n/Met., 2.
Baldrychová Adéla Suchý Důl, 3. Geislerová Lenka
Slavný, předškolní žáci II: 1. Křišťál Matěj Broumov,
2. Mědílek Samuel Hronov, 3. Šembera Matěj
Broumov, nejmladší žákyně: 1. Beranová Ema, 2.
Raková Aneta obě Suchý Důl, 3. Vlachová Anna
Machov, nejmladší žáci: 1. Jirků Petr Suchý Důl, 2.
Borna Jan Slavný, mladší žáci I: 1. Rotter Filip Suchý
Důl, 2. Hrůša Ondřej Bělý, 3. Burian Matěj Suchý
Důl, mladší žákyně I: 1. Vávrová Štěpánka, 2.
Baldrychová Karolína obě Suchý Důl, 3. Mědílková
Rozárie Hronov, mladší žáci II: 1. Plíhal David Suchý
Důl, 2. Hrůša Jakub Bělý, 3. Vítek Tomáš Suchý Důl,
mladší žákyně II: 1. Hlušková Karolína Slavný, 2.
Lučanová Vendula, 3. Bašová Nela obě Suchý Důl.
Starší žákyně: 1. Vítková Veronika Suchý Důl,
dorostenci mladší: 1. Thér Michal Suchý Důl,
dorostenky mladší: 1. Langhamerová Aneta Žďár
n/Met., muži A: 1. Thér Tomáš, 2. Thér Jan oba
Suchý Důl, muži B: 1. Vávra Filip Suchý Důl.
V loni byla „Čertovka“ zrušena kvůli kalamitě, která
zasáhla Ticháčkův les. Proto jsme letos poprvé
běželi na nových tratích, které jsou určitě
náročnější, ale podle odezvy byli závodníci asi
spokojeni. Za teplého slunečného počasí startovalo
36 závodníků převážně z Police. Výsledky jsou také
na stránkách obce, tak také jen ti nejlepší. Žáci
předškolní: 1. Klíma Matyáš, 2. Beran Martin oba
Suchý Důl, žákyně předškolní: 1. Hůlková Eliška, 2.
Hornychová Marie obě Police n/Met., žáci do 8 let:
1. Hornych Ivan, 2. Kovář Jakub, 3. Kříž Raphael,
všichni Police n/Met., žákyně do 8 let: 1. Lučanová
Eliška, 2. Beranová Ema obě Suchý Důl, 3.
Michálková Adriana Police n/Met., žáci do 10 let: 1.
Hornych Oldřich, 2. Scholz Bohumil, 3. Beran Matěj,
všichni Police n/Met., žákyně do 10 let: 1. Pohlová
Matylda, 2. Hůlková Adéla, 3. Klímová Lucie všechny

Z činnosti TJ Sokol
V prvním občasníku letošního roku jsem psal, co nás
do školních prázdnin čeká. Rozšíření „antukového“
hřiště jak na délku, tak i na šířku do travnatého
hřiště, 24. května atletické závody na našem hřišti a
v pátek před poutí 28 června BĚH OKOLO
ČERTOVKY.
Nejprve něco kolem rozšiřování hřiště. Jak se říká
„kdybych býval věděl“, tak bych se do rozšiřování
hřiště asi nikdy nepustil. Původní Vaška Kohlovýho
ml. „uděláme si jeden víkend a bude to hotový“ se
protáhlo bezmála na tři měsíce, kdy můžu říct, že je
skoro hotovo a dá se hřiště používat. Nějaké
nedodělky tam samozřejmě jsou, ale snad je
postupně doděláme. Rozšířili jsme hřiště jak na
délku rozbouráním tanečního podia a posunutím
koše na basket až ke stráni, tak i na šířku do
travnatého hřiště s posunutím kůlů držících síť za
brankou. Posunuli jsme středový sloup osvětlení
hřiště a připravili místo pro instalaci sloupu
osvětlení u stráně pod Vévodovými. Velké
poděkování patří fy. Václav Kohl zemní práce za
provedení všech zemních prací, včetně poskytnutí
různých materiálů a strojů, odvoz přebytečného
materiálu po bagrování a dovoz potřebného mastku
na hřiště. Nejvíce času při tom na hřišti strávil
„Švéd“ Michal Baldrych za pomoci „Kanďase“
Davida Kaněry. Jak asi všichni víte, tak 15 června
nám třetinu hřiště spláchla voda se dřevem a
slámou a mohli jsme začít znovu a docela se nám to
zase povedlo. Veškeré finanční náklady ještě
nemáme vyčíslené, stejně jako nemám spočítány
brigádnické hodiny, ale to by bylo psaní ještě na dvě
stránky, což si připravím buď do příštího občasníku,
nebo spíš na naší Valnou hromadu, protože ne
každého v obci to zajímá.
Teď k závodům, které jsme uspořádali. První byly
Atletické závody v pátek 24 května, které jako již
tradičně probíhaly na našem hřišti po dopoledním
branném závodě pořádaným místní školou.
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které to řeší slušnou prosbou většinou starosty k
občanům, aby v těchto dnech nepoužívali v obcích
hlučné pily, sekačky a stroje. Sám sobě jsem si dal pak
úkol, že budu sledovat, jak budou probíhat Velikonoce.
Na Velký pátek, největší svátek všech křesťanů celého
světa, řvala na protějším kopci tři hodiny motorová pila.
Na Velikonoční neděli jsme šli meditovat do katastru
obce Slavný, ale již u Ringlova kříže na Trhovici nás
překvapily silné detonace, kovové rány, mým odhadem
přes 100 decibelů z tohoto směru. Za chviličku pak vidíme
terénní úpravy u rodinného domku. Člověk v mém věku
chce být hodně tolerantní k mládí, ale když máte
pravidelný koncert v době, když jde Pepík zvonit poledne
a v mé části obce dvě sbíječky pravidelně opracovávají
kámen, to je i pro mě silná káva. To by o svého vnuka paní
Tereza slovenské národnosti, dříve spolumajitelka
hospodářství určitě nejméně přerazila hrábě. Mohl bych
pokračovat a popsat mnohé, ale spoléhám na paní
starostku a místostarostku, že nějakou prosbu občanům
předloží, protože mají velké možnosti, kterým se říkalo
před revolucí Rada obce Suchý Důl. A když ani to
nepomůže tak se asi uplatní zákon přírody s
napomenutím ve formě Desatera v bodě tři, který platí
již 2 580 let a mohl by tak zjednat nápravu, hlavně pro ty,
kteří to asi dělají schválně, aby asi upozornili na svoji
důležitost. Je něco jiného, když si doma v neděli někdo
třeba pleje mrkev nebo pečuje o zvířata.
27.4. 2019 Miloš Kubeček

Police n/Met., žáci mladší: 1. Vítek Tomáš, 2. Plíhal
David oba Suchý Důl, žákyně mladší: 1. Pohlová
Adéla Police n/Met., 2. Lučanová Vendula Suchý
Důl, žáci starší: 1. Khun Matěj Police n/Met., žákyně
starší: 1. Vítková Veronika Suchý Důl, Dorostenci
starší: 1. Thér Michal Suchý Důl, muži 1970-2000 1.
Pohl Jan Police n/Met., muži 1969 a st. 1. Kvapil
Vojtěch Police n/Met., ženy 1970-2000 1. Brátová
Kateřina, 2. Hornychová Marie obě Police n/Met., 3.
Jelínková Michaela Suchý Důl.
Od měsíce dubna jsme chodili na Sokol na hřiště v
různých počtech dětí, které chtěli sportovat a hrát
kopanou. Jednou místo kopané chtěli i brigádničit,
tak pomáhali s rozvozem mastku po hřišti a zapojili
se do úpravy nového hřiště. Ke konci školního roku
to už bylo s účastí na Sokolu horší, ale přičítám to
tomu, že už se viděli všichni na prázdninách. V době
školních prázdnin Sokol není, ale hřiště je
samozřejmě k dispozici ke sportování a kdo z
menších by si chtěl zahrát fotbal, tak je možnost
každý čtvrtek od 17 hodin na našem hřišti s
přípravkou z Police do začátku měsíce srpna.
Všem přeji pěkné prožití prázdnin, slunečnou
dovolenou a začínáme po prázdninách ve čtvrtek 5
září.
za TJ Baldrych Jiří

O domově důchodců píši letos naposled. O klienty je tam
pečováno vzorně, srovnatelně s péčí třeba v Hronově, a
blíží se domácí péči v rodině. Byl jsem tam na velikonoční
výstavě a pro jistotu tohoto tvrzení ještě hned v neděli
odpoledne.
Na výstavu jsme vstupovali bočním vchodem a narazili
na ženu v civilních šatech, která se hned ptala jestli
jdeme na výstavu, že nás tam dovede, nejlepší když
pojedeme výtahem. Hned nás informovala, máme dnes
napečeno pro klienty i pro vás, určitě budete spokojeni a
už jsme s ní stáli u vystavených výrobků. Pracovat s
klienty je jistě velmi důležité a bylo se na co dívat, co ještě
dovedou ruce asi více babiček než dědečků. Koupili jsme
si kruhovou chaloupku zhotovenou asi z nějaké cívky,
stříškou polepenou korkovými kroužky a vyzdobenou
umělými jarními květy, holubičkou a kávovými zrny.
Kdybych znal autorku určitě bych ji věnoval čokoládu.
Tak vzkažte a já Vám ji přinesu.
27.4. 2019 Miloš Kubeček

Příspěvky od spoluobčanů
Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat redakci
občasníku, že provedla první krůček v informovanosti
občanů a v mnohém se snaží přiblížit v této oblasti
okolním obcím, kde jsou občané o všem důležitém dění
informováni. Sám jsem vybral několik událostí nebo
připomínek občanů o dění v obci od posledního vydání
zpravodaje.
Dodržování tradic platí i v neděli. Tradiční plesy,
posvícení, svatováclavské soutěže, možná někde ještě
dožínky, hudební festivaly, školní besídky a podobné
skutky se dodržují a je to jen dobře. Ale co takhle klidná
neděle a svátky? To bylo po staletí ctěno, nic hlučného
se nedělalo, lidé se oblékli do svátečního po návštěvě
kostela besedovali se sousedy, nebo sporné věci řešili v
hospodě. Dnes tomu tak mnohdy není. To si asi také
myslela, jako já, i mladá paní od dětí, která mě
překvapila, když mě kontaktovala právě v neděli 7.4. v
půl dvanácté dopoledne s dotazem, jestli nevím, platí-li v
obci nějaká klidová vyhláška a jak toto řídí v ostatních
obcích. Odpověděl jsem hned, že takovou vyhlášku není
možné nikde vyhlásit, ale vím o třech obcích v regionu,

O třídění odpadů, likvidaci a změnách v budoucnosti
je možné psát v každém občasníku, ale málo platné,
řádné třídění odpadů v naší obci stále pokulhává a
pokud se do pěti let nezlepší, ucítí to každý občan
ve své peněžence. Dle úřadů se bude moci
skládkovat jen popel a směsi tomu podobné. Vše
ostatní se bude muset třídit do barevných popelnic
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a recyklovat a zbytek převážet do spaloven. Budou
jistě narůstat vzdálenosti převozů odpadků a to si
jistě každý dopravce naúčtuje. Skládka v Křovicích
již jen slouží jako překladiště a odpad se zase převáží
k uložení na skládku v Kryblicích u Trutnova. Na rok
2019 již svozová firma Marius Pedersen zvýšila
platbu za svoz odpadů o 3,5 %. Pro Vaši informaci
jsem připravil srovnání vyúčtování svozu odpadů
obce Suchý Důl se sousední obcí Bukovice.

podle zákona povinností obce, ale v Bukovici je
možné tento odpad ukládat ve sběrném dvoře za
úplatu. Když jsem tento článek začal psát tak po
prvních dvou větách mě najednou něco říkalo: běž
se podívat do popelnic, abys nepsal nějaké
nesmysly. Na Slavném běžný stav, tedy plastové
lahve v komunálu, plastové chrániče obličejů v
komunále, u Šorfových to bylo horší, čtyři plastové
kanystry se zbytky asfaltových nátěrů, velká
celoplastová autosedačka v komunále. Tak jsem to
vytáhl a jel do Police, a když jsem jel z Police nic tam
nebylo. Nahlédnu opět do popelnice: a světe div se,
kanystry již znovu uložené do popelnic. Tak jsem je
znovu vytáhl a označil jako výstrahu, jak to nemá
být.
12.6.2019 Miloš Kubeček
Určitě jsem nešetřil, kdo to udělal, ale je nutné
vědět, kam to mají občané ukládat, když potřebují
doma urychleně místo. Sběrný dvůr obec nemá a
řešení je vždycky nějaké možné. Paní starostka má
možnost, poprosit místostarostku, která je
spolumajitelkou buněk u potoka ve skladišti
stavebního materiálu a jsou nevyužité. Tedy zaplatit
a používat.

Odpady výdaje:
Suchý Důl
Bukovice
1.Svoz komunálního a velkoobjemového odpadu:
250 597 Kč
248 507 Kč
2. Likvidace nebezpečného odpadu:
4 866 Kč
22 529 Kč
3. Likvidace bioodpadu
3 835 Kč
48 319 Kč
4. Příjmy za sklo, plasty papír/8927,34614,10996/
54 537 Kč
57 495 Kč
4. Platby od občanů i chalupářů /216 797+26 900/
243 697 Kč
180 936 Kč
5. Rozdíl v příjmech a výdajích
minus - 15 601 Kč
minus - 80 924 Kč
6. Celkem platících Suchý Důl 446 doplatek na občana 35
Kč, 338 platících Bukovice doplatek 239 Kč.

Strom také pro další generace. Je to lípa v místě
označovaném místními jako Na kopci. Musím
přiznat, že mě poněkud vystrašila letos na jaře, když
rašila, ale jen do poloviny její výšky. Bylo jasné, že
se něco děje. Hned mě napadlo, že ji poznamenal
loňský suchý rok a já jí nijak nepomohl zaléváním z
vodovodu, protože jsem vyslyšel výzev na šetření
vodou. V tomto stavu jsem již nelenil a napustil na
její kořeny asi 3000 l vody. Zdálo se, že po třech
týdnech se stav zlepšuje, přesto jsem požádal paní
ředitelku CHKO Broumovsko o posouzení stavu.
Reakce, až jsem se podivil, byla velmi rychlá, kdy
pověřila pana ing. Kunu, aby s námi dohodl termín
návštěvy. To bylo do čtrnácti dnů. Jediné co jsem
udělal špatně bylo, že jsem v dopise uvedl, že se
jedná o památnou lípu. O tom mě hned po příjezdu
poučil pan Kuna, že tento výraz bych mohl používat,
kdybych souhlasil se zařazením mezi chráněné
stromy, kterých je na jejich území 25. Zároveň mě
však upozornil, že by to mělo pro nás i nějaká
omezení, především v ochranném pásmu v
poloměru 18 m a tím případné komplikaci výstavby
třeba rodinného domku na základech bývalé
stodoly. Měřením pak pan Kuna zjistil, že obvod
kmene ve výšce 1,3 m je 566 cm, vrchol koruny

Zatím, jak vidíte, není výsledek u nás v porovnání
vůbec špatný. V Bukovici vyúčtování zveřejnili již na
konci minulého roku a já jsem si pro tento článek
zažádal vedení obce podle paragrafu 106. Později
jsem ještě požádal paní místostarostku, aby
zveřejnila počet neplatičů. Mohlo by se tedy stát, že
by toto vyúčtování za naši obec mohlo být ještě
lepší. Řádně třídit odpad se tedy obci vyplatí a třeba
plasty sešlapat a prodat. Obec Bukovice si dává
zhotovit druhý kontejner na bioodpad a bude tak
třídit větve a listí, trávu zvlášť a vozit do
kompostárny v Polici a ušetří tak za každý svoz 3 000
Kč. Obec Suchý Důl nevytříděný odpad tak bude
vozit do Velkého Poříčí. Nikde není dořešeno
odkládání drobného stavebního odpadu. Není to
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dosahuje 24 m. Průměr koruny kmene dvojáku je
20x16m. Poslední ošetření bylo provedeno v roce
2004, kdy byla zřízena také šindelová stříška větve.
Pan Kuna slíbil, že CHKO Broumovsko i on osobně
udělá vše pro to, aby sehnal prostředky na
provedení ošetření ještě v tomto roce. Plánuje
provedení těchto prací: provedení zdravotního řezu
v koruně, odstranění všech suchých a odumírajících
větví a také nevhodných z hlediska dalšího růstu,
odstranění sekundárního obrostu výše na kmeni,
redukční řez za odlehčení silných kosterních větví
druhého řadu a výměnu stříšek z prken modřínu
nebo smrku natřených lazurou tmavě hnědé barvy.
Je jasné, že se bude jednat o dost velkou akci, kdy
se bude také jednat o likvidaci odstraněného
materiálu. Dovoluji si také tímto požádat sousedy a
občany o pochopení této akce, která je velmi nutná
pro zachování zdravého vývoje stromu. Bude třeba
dbát zvýšené pozornosti při chůzí obecní cestou. Je
to krásný strom starý prý 200-300 let a není jen náš
ale i váš. Po provedení úprav bude i chůze po obecní
cestě bezpečnější. Jsme rádi, jak SCHKO současný
stav řeší.
12.6. 2019 Miloš Kubeček

návštěvníci si mohli odnést velmi pěknou brožurku
o historii. Potkal jsem tam také Suchodoláky včetně
učitelek naší mateřské školky. Školkou prošlo za léta
1979 do dneška 3832 dětí. Dvě budovy postavila
Veba za 14 měsíců, tehdy s maximálním počtem
dětí 140, a jak píše výstřižek z novin, museli chodit
na brigády i zaměstnanci podnikového ředitelství a
soudruzi a soudružky z Kuby, odpracovali také více
jak tisíc hodin. Celkově bylo odpracováno 78 tisíc
hodin a náklady na stavbu činily necelé čtyři
miliony. To je opravdu, bomba´ za 14 měsíců
postaveno, materiál 4 miliony, 78 tisíc
brigádnických hodin. V závěru píše dnešní ředitelka
paní Dana Baláková: dovolte mi poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli na tom, aby se dětem v naší
školičce líbilo a rády na ni vzpomínaly. Toto
poděkování tedy patří i textilákům ze Suchého Dolu,
kteří na stavbu školky pomáhali vydělat, chodili na
brigády nebo během čtyřiceti let tam pracovali.
Některá jména jsou mi povědomá: první ředitelka
Jaroslava Komersová 1979-2000, Eva ŠvorčíkováKapuciánová 1980-86, Alena Švorčíková 1999-2007,
Lenka Vévodová 1979, Milada Ticháčková 1979,
Jana Kolbová 1990-93, Božena Soumarová 19831993, v současnosti Iveta Vítková 2010-, Jana
Fulková 2014-, Hana Scholzová-Martincová1998-.
Klaním se Vaší dobré práci! Až do roku 1992 byla
mateřská škola závodní- n.p. Veba, od tohoto data
je zřizovatel Město Police.
M. Kubeček 12.6. 2019
Horké červnové počasí asi ovlivnilo i některá
jednání v naší obci. Jen několik postřehů z
veřejného jednání zastupitelstva a později 26.6.
veřejného jednání a připomínek k tvorbě
strategického dokumentu obce pro budoucnost.
Na veřejnou schůzi zastupitelstva jsem šel s
rozhodnutím, že dnes nebudu vyjímečně diskutovat
na předložená témata. Nemohl jsem však mlčet,
když diskuze začala zprávou, že paní prodavačka
chce ke konci roku končit, protože nemá potřebné
tržby na přežití. Následovalo 10 vteřin hrobové
ticho nikdo nic neříkal, někteří odpovědní za obec
sklopili hlavu a jednání se postupně přeneslo i na
problematiku znovuotevření kiosku na Slavném,
kde byli aktivní všichni zastupitelé Slavného. Co se
týkalo prodejny, zachránil docela trapnou situaci
zastupitel J.H., který uvedl, že vzniklou situací se
budou ještě zabývat a další problém by byl také co
s poštou. Můj diskusní příspěvek byl asi takový, že
je nutné prodejnu zachovat, někteří starší lidé ji

Textilní závod Veba v posledních letech nemá moc
valné výsledky a čeká na záchranu nového majitele.
Někdy čtu v tisku, že nejhorším hospodářem je stát.
Veba je asi výjimka, protože dříve pod státním
dohledem si mohla z výsledků hospodaření klidně
postavit školku v Polici nad Metují. Ta slavila v
minulém měsíci čtyřicet let od uvedení do provozu.
Při této příležitosti byl předveden slavnostní
program dětí, setkání dřívějších pracovníků a
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nutně potřebují, že nechápu proč i mnoho velmi
movitých lidí si tam nechtějí něco koupit.
Také protiargument, že v okolí vesnice také nemají
prodejnu se mě nelíbil. Vždy jsem se domníval, že v
Suchodole usilujeme o to být víc než ostatní obce.
Co jsem řekl ke kiosku Slavný tak i dnes co toto píši
si za tím co stojím. Tedy, když občané Slavného a
zastupitelé za Slavný se službami pana vedoucího
nebyli spokojeni tak proč již rok před listopadem
2018 nepožádali o zrušení nájemní smlouvy? Proč
to muselo spoluřešit i udání na hygieně? Výpovědní
doba byla dva měsíce. Jak jednoduché že ano.
Zájem o kiosek měl pan Š.L.. I když nakonec hygiena
zařízení uzavřela tak proč příchozí v sezoně 2019
jsou na suchu? Mohl tak klidně podnikat. Stačilo
nahlásit rychlé občerstvení do kelímků. Tedy pivo,
limonádu, kávu, alkohol, víno, balené zboží jako
různé tyčinky, v lednici nanuky, párek v rohlíku,
ohřátý párek na papírový tácek a pod. Navíc teplá a
studená voda tam teče. A k brigádě k tomu není
zapotřebí ani žádné výběrové řízení a mohl
podnikat i třeba pod hlavičkou prodejny a tím i
přispět do rozpočtu rodiny. Takových rychlých
občerstveních jsou v Čechách tisíce. Sám jsem se
týden přesvědčoval, když jsem nechtěl pivo do
kelímku, tak vytáhli sklo. Sice si něco brnkali do
počítače, ale nikdo vyúčtování na lístku nenabídl.
Připadá mi ten Slavný, že je to postaveno tak, že
buď tam bude stavební úprava a vybavení co říká
šuškačka/dříve jsem používal termín ,hlásné trouby‘
co vědí všechno/ a ty říkají že výše takové investice
je 1.250,000 Kč nejméně a potom by tam mohli
chodit hosté i na svíčkovou nebo Pavlišovský řízek.
A nebo nic. Odhaduji, že by nájemné za kiosek
musel být minimálně 7000 Kč měsíčně. Také jemnej
Pepa již mnoho let říká, že z turistů velký příjem v
penzionu není. Tak ať rozhodnou zastupitelé. K
takovému rozhodnutí je zapotřebí řádný projekt a
konečná cena a ne malůvky na sáčku od svačiny. Pak
vznikla neřízená diskuse a tak jsem usoudil, že je
lepší jít domů. To již na mě a mou ženu čekalo
několik mladých mužů před hospodou, kdy jejich
mluvčí nám sprostě nadával a přikazoval mě, abych
se okamžitě vrátil, že se mě zastupitelé chtějí něco
zeptat. Dost ubohé, když oni celou dobu schůze
rušily jednání se svými mobily a hlasitým hovorem
bez napomenutí řídícím schůze.
Tvorba
strategického plánování obce-účast občanů i
zastupitelů byla opravdu žalostná celkem 7 osob a
tři přednášející. Takové zastoupení nemůže
připomínkovat za dalších 400 občanů. Přesto jsem

vzal vše na vědomí. Obec plánuje převzít hřiště do
svého vlastnictví a zvelebit kabiny sprchou. Bývalý
uznávaný komunální politik a bývalý starosta se
rázně zastával zachování obchodu a pošty v obci. V
obci nikdy nebude kanalizace, ale paní starostka
slíbila, že by za úvahu stálo s pomocí dotace
připravit dokumentaci na obnovu septiků, budování
domovních čistíren a filtrů, kdy by lidi dostali
zdarma projekt a úpravu by hradili sami. Stavební
místa obec ve vlastnictví nemá, ale jsou
soukromníků. Veškerý rozvoj a plány by měly být
konzultovány s CHKO. Na podzim dostanou všichni
občané dotazník od organizátorů tvorby strategie
pro vyjádření k dalšímu postupu. Slabou účast také
přičítám špatné propagaci. Rozhlasem to nebylo
vyhlášeno a plakátek na hlavní tabuli zněl že se to
koná na obci a druhý vedle že je to v kulturním
domě.
V předchozích článcích jsem Vás informoval o
plánovaných krocích na záchranu památné lípy.
Dnes 9.7. je zákrok dokončen. Byl to kvalitní koncert
prací pod vedením pana ing. Kuny z CHKO. Ke
všemu jsem se mohl vyjádřit, moje připomínky
zařadil nebo řádně vysvětlil. Přizval ještě dalšího
odborníka na plán jak vše provést a jejich diskuzí
jsem mohl být také přítomen. Jako rodina
děkujeme. Prořezáním vzniklo velké množství
odpadu které, budeme likvidovat snad celý měsíc.
Dva dny po schůzi ke strategickému dokumentu
rozvoje obce, kde byla malinká poznámka k
sociálním službám tak jsem ještě raději zašel do
Domu pečovatelské služby v Polici, abych se
přesvědčil jak tam klienti žijí. Dobře. Je o ně
postaráno vzorně. Zastihl jsem je při asi
každodenním zasedání na jedné části domova v
počtu asi dvanácti. Bylo tam mě mnoho známých
jmen, třeba bývalý pracovník technických služeb
pan T.H.,nebo z Hlavňova velmi vážená žena M.K..
Pokud budete mít před sebou na podzim dotazník
strategického plánu obcí a v kolonce sociální služby
budete váhat co vyplnit, mohu Vám potvrdit, že
současný i plánovaný systém je dobrý.
Vážení spoluobčané.
Když Vás tisk tohoto
občasníku zastihne ještě v době, kdy budete mít
dovolenou, tak přeji přiměřeně sluníčka, klid od
každodenních starostí, radost ze svých dětí a
vnoučat. Tak hezké dny, Přeje
Miloš Kubeček 10.7. 2019.
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Cyklobusy Kladského pomezí vyjíždějí
Nechte se od června do září 2019 dovézt společně s
vaším kolem do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí, Krkonoš a do polských Stolových
hor.
Po krátkých jarních vyjížďkách se opět blíží čas na
pořádné výlety, které otestují schopnosti i výdrž
nejednoho příznivce cykloturistiky. Pro snazší
objevování vzdálených míst jsou určené cyklobusy,
které také letos zavezou cyklisty do Adršpašskoteplického skalního města, Stolových hor, Pece pod
Sněžkou i na Pomezní boudy.
Jízdní řády cyklobusů jsou v papírové formě k
dostání v informačních centrech Kladského pomezí.
Letos kromě časového plánu nabízí i tipy na výlety a
podrobnou mapu s cyklotrasami a turistickými
atraktivitami. Díky tomu se snadno cyklisté
dostanou ze skal k loupežníku Lotrandovi, z města
papíru za babičkou a vojáky do Josefova či z nebe do
Pekla. V elektronické podobě je jízdní řád k dispozici
na webu www.kladskepomezi.cz

Suchodolský tým ze spolku Spona soutěžil opět o
nejlepší zelňačku 2019 na Polickém náměstí. Porota
je sice neposlala na stupně vítězů, ale jejich výtvor
ve velkém kotli vyprázdnili návštěvníci velmi brzy a
v čase oběda, kdy každý chtěl jíst byl kotel prázdný.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci obce.
M. Kubeček

Euroregion Glacensis
Euroregion Glacensis vydal
novou publikaci s názvem
„Historický atlas Euroregionu
Glacensis aneb Euroregion
Glacensis ve starých mapách“.
Jedná se o rozsáhlou 144
stránkovou publikaci, která zobrazuje česko-polské
pohraničí ve starých historických mapách a najdete
v něm mapy již od 15. století. Publikace je
obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze
současnosti. Jedná se o neprodejnou publikaci,
která slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost.
Atlas k zapůjčení pro běžné občany je možný na
obecním úřadě. Pro zvýšení dopadu mezi občany je
atlas map zveřejněn v elektronické podobě na
webových stránkách www.euro-glacensis.cz

Cyklobusy jezdí v období 1. 6. až 30. 9. 2019 vždy v
sobotu, neděli a státní svátky. V době letních
prázdnin (1. 7. – 1. 9. 2019) jsou v provozu každý
den.
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