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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a konec letošního roku. Roku, který byl v souvislosti s epidemií koronaviru opět
provázen různými restrikcemi a vládními opatřeními, která ovlivňovala naše osobní a pracovní
životy i společenské dění. Přesto přese všechno se událo mnohé a my bychom Vás v tomto
občasníku rády informovali o tom nejdůležitějším. Po zrušených plesech se nám přece jen uvolnila
pravidla a mohli jsme ve spolupráci s hasiči uskutečnit Suchodolský den a stihl se i posvícenský
průvod. Rozsvícení vánočního stromu a jarmark, stejně jako školní besídky už se bohužel opět
konat nemohli. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Při této příležitosti bych Vám chtěla
připomenout, že pokud budete mít v souvislosti s coronavirem problémy s nákupy nebo si nevíte
rady s očkováním, případně jste se dostali do úzkých kvůli krachu energetických společností –
neváhejte se na nás na obecním úřadě obrátit. Rádi Vám pomůžeme.
Na závěr nám dovolte popřát Vám touto cestou krásné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok plný pohody, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
Dovolená na obecním úřadě
Obecní úřad bude uzavřen od 27.12.2021 do 02.01.2022. Budeme se na Vás tedy těšit v pondělí
03.01.2022.
Blanka Klímová, Tereza Kohlová

************************************************************************************************
Vánoční strom

Rekonstrukce účelových komunikací

Vánoční stromy u obecního úřadu a u školy
jsme stejně jako v minulých letech ozdobili
při brigádě zastupitelstva obce. Děkuji všem,
kteří přiložili ruku k dílu a jmenovitě pak
firmě Elpol Police s.r.o. za bezplatné
poskytnutí plošiny.

V průběhu letošního podzimu bylo vypsáno
výběrové řízení na opravu dvou místních
komunikací na Slavném. Jedná se o
komunikaci od Navrátilových směrem k panu
Šimkovi, kterou jsme v loňském roce
odkoupili. A druhá komunikace je
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Vambeřická cesta (z Dolů na Slavný), kde
chybí dokončit poslední úsek. Výběrové řízení
vyhrála firma Strabag s celkovou nabídkovou
cenou 2.231.661,32 Kč včetně DPH. V
listopadu proběhly i přípravné práce, ale
z důvodu
nepříznivých
klimatických
podmínek nedošlo k položení asfaltového
povrchu. Z tohoto důvodu byl sepsán dodatek
smlouvy, dle kterého bude oprava dokončena
do 30.04.2022.

budeme
opět
žádat
z Královéhradeckého kraje
malých prodejen.

o
na

dotaci
podporu

Kadeřnictví
V letošním roce ukončila dlouholetý provoz
kadeřnických služeb v Suchém Dolu paní Věra
Šardová. Jelikož jsme chtěli tuto službu
zachovat, oslovili jsme paní Ivetu Blažíkovou,
zda by o provozování kadeřnictví měla zájem.
Bohužel jsme však zjistili, že budova není pro
tuto službu zkolaudována, museli jsme nechat
vytvořit
pasport
a
celou
budovu
„zlegalizovat“. Současně probíhala úprava
vody a kanalizace, tak aby vše odpovídalo
současným
zákonným
podmínkám.
Kadeřnictví se podařilo po vyřízení všech
náležitostí otevřít v polovině září. V lednu
čeká naší novou kadeřnici milá maminkovská
povinnost, ale věříme, že bude opět brzy pro
veřejnost otevřeno a že si tam najdete cestu.

Instalace dopravních zrcadel
K instalaci dalšího dopravního zrcadla, o
které žádali sami občané, došlo na „Pohoři“
v křižovatce při výjezdu od kravína. Dopravní
situace zde byla dlouhodobě nepřehledná,
navíc se v letošním roce zhoršila v souvislosti
s těžbou a dovozem dřeva.
Údržba restaurace
V suchodolské restauraci došlo k výměně
stropního osvětlení. U původního osvětlení
byla nutná výměna celých svítidel, ne pouze
žárovek, což žádalo odbornou firmu, a navíc
životnost těchto světel nebyla dlouhá. Cena
nového osvětlení byla 7.785 Kč
Provozovatelce restaurace bylo za první
polovinu roku 2021 odpuštěno nájemné,
jelikož byl z důvodu koronavirových opatření
omezen provoz restauračních zařízení.

Kiosek na Slavném
V únoru letošního roku započala přestavba
kiosku na Slavném. Stavbu prováděla firma
SMI-ČR group s.r.o., která vyhrála výběrové
řízení s nabídkovou cenou 2.999.507,08 Kč a
dobou realizace 155 dní. Na přelomu června a
července bylo vypsáno výběrové řízení na
provozovatele kiosku na Slavném, ve kterém
byl vybrán pan Martin Exner. Stavba byla
zkolaudována dne 23.09.2021 a slavnostní
otevření se uskutečnilo v pátek 24.09.2021.

Parkoviště na Slavném
Letošní turistická sezóna na parkovišti na
Slavném byla ohledně vybírání parkovného
opět úspěšná a podařilo se vybrat 362.219 Kč.
Náklady na provoz parkoviště včetně mezd
přitom činily 158.607,43 Kč. Děkujeme všem
našim pracovníkům, kteří se na obsluze
parkoviště podíleli.
Prodejna potravin
V prodejně potravin dochází v prosinci opět
k výměně provozovatele. Současná paní
prodavačka má problém s dojížděním a péčí o
děti. Bohužel si ale také stěžuje na malou
návštěvnost obchodu a nízké tržby. V letních
měsících byla v prodejně instalována
klimatizace,
aby
nedocházelo
ke
znehodnocování zboží. Obec nadále financuje
veškeré výdaje na energie v obchodě a

Přestavba byla financována z rozpočtu obce a
oproti nabídkové ceně nebyla navýšena. Dále
byly do kiosku zakoupené vybavení kuchyně
(sporák, pracovní stoly, regály, myčka atd…)
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nutné pro zkolaudování objektu v ceně
344.480 Kč a žaluzie a sítě do oken v ceně
13.092 Kč.
Na přestavbu jsme obdrželi dotaci ve výši
1.109.738,78 Kč, kterou bychom měli mít
vyplacenou do konce tohoto roku.
V souvislosti s rekonstrukcí objektu kiosku
došlo k dlouhodobému problému s veřejným
osvětlením. Původní stmívací čidlo bylo
odpojeno a neúmyslně zakryto při zateplení
obálky budovy. Zjišťováním příčiny a
opravou jsme strávili opravdu mnoho času,
ale nyní je již vše v pořádku. Omlouváme se
tímto všem občanům Slavného za způsobené
nepříjemnosti.

Pošta
Pošta v Suchém Dolu má od 01.12.2021
novou otevírací dobu:

INFORMACE PRO PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Změna poplatku za svoz odpadu
Z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., musela obec nejpozději do konce letošního roku vydat
novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, byla schválena na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 09.11.2021. Znění celé vyhlášky je k dispozici na www.suchydul.cz.
V roce 2020 doplácela obec na odpady necelých 72.000 Kč. V letošním roce jsou náklady na svoz
odpadu ke dni uzavírky občasníku 481.744,10 a příjmy 368.547 Kč. Doplatek za letošní rok tedy
činí již 113.197,10 Kč, což je přibližně 251 Kč na poplatníka. V příštím roce navýší firma Marius
Pedersen cenu za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu o 6,6 – 7,8 % a dále o 3,1 %
za svoz separovaného odpadu. Dalším problémem je zvýšení poplatku za skládkování nad limit
stanovený zákonem. Jak vidíte v tabulce v letošním roce jsme mohli uplatnit slevu na 200
kg/osobu/rok a v příštím roce bude možné uplatnit slevu jen na 190 kg/osobu a rok, zatímco
poplatek se zvýší ze současných 800 Kč/t na 900 Kč/t.
Vzhledem k tomu, že naši zákonodárci chtějí do roku 2035 snížit podíl skládkovaného odpadu na
max. 10 %, bude i v dalších letech docházet ke snižování limitu na obyvatele, a naopak bude
zvyšován poplatek za skládkování. V letošním roce jsme limit na jednoho obyvatele překročili
v září a od té doby platíme zvýšený poplatek.

Vzhledem k navyšování nákladů
je poplatek nově stanoven na 850 Kč/osobu či rekreační objekt.
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Aby nedocházelo k dalšímu razantnímu
navyšování poplatků je nutné, aby všichni
občané třídili svědomitě. Bohužel systém tak
jak je nastaven neumožňuje zatím zohlednit
to, že někteří pečlivě třídí a někteří naopak
netřídí vůbec. Je smutné, že se v kontejnerech
na směsný odpad nachází skleněné lahve
dokonce i s kompoty, pneumatiky, železo,
papír, a naopak v bioodpadu jsou naházené
plasty a obec je pak nucena platit
v kompostárně
pokuty.
V popelnicích
z domácností tomu je bohužel podobně.
K občasníku opět přikládáme tabulku, jaké
odpady a jak správně třídit.
Protože se u kontejnerů pořád objevují oleje
v plastových nebo skleněných kanystrech,
znovu upozorňujeme, že oleje je možné
ukládat pouze v PET lahvích, jinak nebudou
svozovou firmou odvezeny.

Penzion ve Mlejně
V letošním roce se naskytla příležitost ke
koupi „Penzionu ve Mlejně“ čp. 34 na parcele
102/1, p.č. st. 129, p.č. 60, 61, 63/1, 63/2,
1376/6, 1474/1, 1474/3, 1474/4, 1474/5
vše v k.ú. a obci Suchý Důl od pana Radka
Lamky za celkovou cenu 10.500.000 Kč.
Objekt bude zakoupen včetně vybavení. Mezi
kupované nemovitosti patří i náhon vedoucí
od restaurace směrem ke „Mlejnu“.
Podle znaleckého posudku č. 2035/65/2021,
který si nechala obec vypracovat znalecem
Ing. Michalem Danielisem, je tržní cena
nemovitosti
11.400.000
Kč.
Koupě
nemovitosti bude financována úvěrem od
České Spořitelny. Obec bude na koupi čerpat
úvěr s délkou splatnosti 20 let a fixní sazba
činí 2,96 %. Od ledna 2022 bude výše měsíční
splátky 10.000 Kč, od března 2024 (po
splacení úvěru na kulturní dům) by se
navýšila splátka na 40.000 Kč, a od srpna
2028 (po splacení druhého úvěru na kulturní
dům) by se měsíční splátka úvěru navýšila na
55.000 Kč. Vždy tak dojde k navýšení splátky
pouze na tu výši, kterou už obec splácela
z předchozích úvěrů. Obec tak bude ohledně
splátky zatížena pouze 10.000 Kč měsíčně
navíc a samozřejmě pak splátkou úroku.
Původně jsme chtěli nákup zafinancovat
dotací na opravu a výstavbu bytového fondu
z ministerstva financí. Dotace nám však byla
zamítnuta, jelikož na kupované nemovitosti
vázla zástava.
Obec nedisponuje žádným pozemkem pro
výstavbu obecních bytů, nemovitostí či
místem pro uskladnění techniky ani vybavení
apod. např. školní lavice jsou uskladněny
v technických službách v Polici nad Metují,
protože pro ně nikde není místo.
Co udělat s budovou penzionu zatím
zvažujeme. Nejpravděpodobnější variantou
je, že nejprve penzion pronajmeme jako celek.

Svozový kalendář pro rok 2022
SVOZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DATUM
3.1.
17.1.
31.1.
14.2.
28.2.
14.3.
28.3.
11.4.
25.4.
9.5.
23.5.
6.6.
20.6.

SVOZ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DATUM
4.7.
18.7.
1.8.
15.8.
29.8.
12.9.
26.9.
10.10.
24.10.
7.11.
21.11.
5.12.
19.12.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů zůstává pro rok 2022 beze
změny.
výše poplatku je 200 Kč za jednoho
psa + 300 Kč za každého dalšího psa
Oba poplatky je možné uhradit v hotovosti na
obecním úřadě nebo na účet vedený u České
spořitelny, a.s. číslo účtu: 1184064379/0800
VS: číslo popisné nemovitosti
Zpráva pro příjemce: uvést o jaký poplatek se
jedná a za koho je hrazen

Mobilní rozhlas
V polovině letošního roku jsme pro Vás
zavedli novou službu – Mobilní rozhlas. K této
službě se můžete dostat stažením aplikace do
mobilního telefonu nebo registrací. Tu
můžete
provést
např.
vyplněním
registračního
formuláře
na
adrese
suchydul.mobilnirozhlas.cz nebo letákem,
který je k tomuto číslu občasníku přiložen.
Podle typu přihlášení se Vám zprávy budou

Splatnost obou poplatků je do 31.3.2022.
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buď zobrazovat v mobilní aplikaci, nebo Vám
přijdou e-mailovou zprávou. Pakliže nemáte
chytrý telefon, je možné hlášení zasílat i
formou SMS. To zejména v naléhavých
případech. Zasílání zpráv je podmíněno
souhlasem se zpracováním osobních údajů,
který ale můžete kdykoli odvolat.

Suchodolské pouti na hřišti v Suchém Dole, v
srpnu předvedla svůj um na schůzi " Přátel
žehu " na sále Suchodolské restaurace a v
neposlední řadě se děvčata měla možnost
předvést v průvodu na Suchodolském
posvícení.
Věříme, že příští rok bude již příznivější a na
nějaké naši akci se společně sejdeme.

Rok 2021 u Suchodolských žen

Přejeme vám všem krásné, pohodové
vánoční svátky a hodně zdraví a
optimismu v příštím roce.
Suchodolské ženy

Rok se s rokem sešel a my hodnotíme naši
činnost. Bohužel, stejně jako v loňském roce,
nebylo moc příležitostí k uskutečnění
naplánovaných akcí.

Spona
Naše ohlédnutí za minulým rokem bude
opravdu krátké. Doba kultuře ani žádnému
většímu setkávání lidí zrovna nepřála. Těsně
před prvním uzavřením všeho v roce 2020
jsme stihli uspořádat tematický výlet do
Náchoda. Zvolili jsme oblíbenou cestu vlakem.
Sraz byl na hlavním nádraží ve Žďáře, odkud
jsme tunelem pokračovali dál. Mírné
pozdvižení cestou způsobili naši senioři, kteří
se slevovou jízdenkou v ceně cca 5 Kč
nastoupili do kupé první třídy. Byli tedy
rychle vykázáni, ale koho by napadlo, že na
trase Meziměstí – Starkoč jezdí první třída!! V
Náchodě jsme navštívili nádhernou výstavu
"Staré dobré časy aneb krása první
republiky". Oblečení, doplňky, nábytek,
nádobí, dobové plakáty – to je všechno naše
parketa. Pak jsme se procházkou přemístili do
vyhlášené cukrárny v Bělovsi, kterou jsme
úplně vyjedli. Ještě jsme si prohlédli nový
prameník a ochutnali Idu a vrátili se k
domovu. Asi nikdo z nás si neuměl představit,
co bude na dlouhou dobu následovat, že se
společně už nikam dlouho nevydáme ☹.
Taneční pro rok 2020 jsme vůbec nezačali
připravovat, a doufali jsme, že za rok bude
lépe.
V létě letošního roku jsme alespoň uspořádali
tajný výlet. Prošli jsme slavenské hvozdy,
možná spíše jejich zbytky, protože kůrovec je
neúprosný. Kousek nad Bělým měli zázemí
Geislerovic hoši a tak jsme u jejich
maringotky něco opekli a popili.
Někteří odvážní se vydali k domovu zkratkou.
Informace „tudy jezdí Tonda Navrátil s
koněm“ byla pravdivá asi jen částečně.

Jedinou uskutečněnou akcí byla tradiční
podzimní drakiáda, která se konala v sobotu
2. října na Trhovici u kaštanu. Počasí vyšlo na
jedničku - teplo, sluníčko, azurová obloha.
Vítr na Trhovici je snad vždy, takže všech 28
draků vzlétlo a krásně létalo. Účast téměř 40
ti dětí nám udělala velikou radost. Odměnou
pro všechny zúčastněné bylo opékání klobás
u hřiště za hospodou.

Naší velkou radostí a pýchou je kroužek
mažoretek. Vedeme 13 děvčat ve věku od 4 do
14 let. Děvčata vystupovala 26.6. v rámci
6

Chudák kůň, tyhle rokle by opravdu nedal. Ale
dopadlo to dobře, vrátili se všichni v pořádku,
úraz utrpěl pouze zapůjčený dron, který část
cesty monitoroval.

našem „stadionu“. Ten napadl brouk - zřejmě
chroustek letní - a jeho larvy sežraly kořínky
trávy, ta pak uschla na poměrně velkých
plochách a trávník vypadal dost žalostně. Ale
za pomoci družstva vlastníků se trávník
znova osel. Osivo věnoval Honza Martinec.
Následně se trávník hnojil, vydatně
zavlažoval a v létě již bylo možné hřiště
využívat. Na našem „stadionu“ proběhly i
další drobné úpravy – natřely se branky, plot,
opravila se lavička, dveře do kabin. Zatím se
nepodařilo umístit lampu na osvětlení hřiště.
To je v plánu na příští rok.
Letní přeháňka 20. 7. 2020 se opět přehnala
přes část kurtu. Naštěstí to nedopadlo úplně
nejhůře a stačily drobné opravy bez použití
techniky.
Letos se na přání obyvatel ulice nad hřištěm
upravil přerostlý živý plot, který jim již stínil
připojení k internetu. V části pod Jarošovými
byl výrazně zkrácen, ale zachován, aby chránil
před hlukem a míči od hřiště. Před
Vévodovými byl na jejich přání odstraněn
úplně. Lesní práce provedl Honza Gavelek a
místy to bylo dost náročné, nebyla k dispozici
žádná plošina, pouze žebřík. Úklid byl
zajištěn brigádně. Děkujeme Kamile Jarošové
za výborné řízky!!!
A teď už k vlastnímu sportování.
Nový kurt, který má konečně správné
rozměry, byl hojně využíván nejen místními,
ale i sportovci z okolí. Po jeho zprovoznění v
roce 2020 se zde celé léto hrál tenis, nohejbal
a dokonce i badminton. Chvílemi to vypadalo,
že bude třeba pořídit rezervační systém.
Naštěstí to hravě ukočíroval Jarka Thér. V
letošním roce se na hřišti pravidelně hrál
hlavně tenis. Doufáme, že zájem o tenis a další
sporty potrvá i v roce příštím.
I přes komplikovanou situaci s pandemií se
jak v roce 2020 tak i letos podařilo uspořádat
Běh okolo Čertovy skály. Vzhledem ke stále
probíhajícím lesním pracím i novým terénním
úpravám okolo skály, již není možné běhat v
původní trase (okolo skály). Jirka Baldrych v
předchozích letech vymyslel a naměřil trasy
nové – směrem ke kapličce a částečně i po
schodech. Účast na závodech byla velká
hlavně díky členům polické Sportovky (oddíl
SKI Police). Našich borců je méně, ale věříme,
že v budoucnu se snad opět přidají. Letošní
ročník provázelo hodně nepříznivé počasí,
takže se v závěru spojovaly kategorie, aby
závodníci a pořadatelé nezmrzli. Padl i návrh,

Naše nejvzácnější modely – šaty z „šolcovny“
- jsme zapůjčili Cechu panen rukodělných v
Polici nad Metují na letní výstavu ve škole
Dřevěnce.
Historické kostýmy jsme po delší době
oprášily na tradičním Suchodolském
posvícení, které letos proběhlo a tentokrát i
za krásného počasí.
V říjnu jsme měli domluvenou návštěvu
Polických divadelních her (představení „S
Tvojí dcerou ne“). Divadlo ale bylo z důvodu
nemoci v souboru zrušeno.
Společně jsme nakrouhali a naložili zelí a
plánovali, že bychom mohli opět něco sehrát
na Silvestra. Dokonce proběhly i 2 schůzky, na
kterých jsme se po delší době zase spolu
zasmáli, dokonce vymysleli několik námětů.
Ale jisté je, že na Silvestra opět nic nebude.
Tak prý snad na MDŽ. No hlavně, aby už bylo
brzy lépe.
Užijte si vánoční svátky v klidu a pohodě.
A do nového roku pak přejeme hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, dobré
nálady a společných setkání.
za Sponu, z.s. Helena Ištoková

TJ Sokol Suchý Důl
Nejdříve bych se ve své zprávě vrátil ještě do
roku 2020 (loňský občasník jsem nějak
propásl ☹). V tomto roce jsme se snažili
vyřešit problém s trávníkem na hřišti na
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startovat ze hřiště, aby bylo zázemí v
kabinách. No uvidíme…
Od září 2021 se opět koná čtvrteční Sokol pro
děti. V roce 2020 bylo společné amatérské
sportování zakázáno anebo bylo velmi
komplikované dodržet podmínky (testování
atd..). O to víc nás těšil zájem dětí v letošním
roce. Chodí okolo 10 dětí různých věkových
kategorií – od předškoláků po dorost. Pokud
počasí dovolilo, sportovalo se na hřišti.
Trénovala se všestrannost. Největší zájem je
ale o hraní fotbalu – s vervou se do něho
zapojují hlavně holky. V zimním období
využíváme školní tělocvičnu. Tam bývá
náročné vymyslet na malém prostoru
program, který zaujme takové věkové rozpětí
dětí. Ale snad se nám to daří, když děti chodí.
Sokol vedeme ve dvou – s Martinem Beranem.
Snažíme se vymýšlet nové atraktivní
sportovní hry a za pomoci obecních
prostředků k tomu zakupujeme i nové
sportovní vybavení. Například frisbee disky s
cílovým košem, pěnové oštěpy pro nácvik
hodů a další. Vše to řádně vyzkoušíme ale až v
nové jarní a letní sezóně až budeme zase
chodit na hřiště.
V pátek pokračují stolní tenisté ve svých
trénincích – pod vedením nejzkušenějších –
tedy Petra Suchánka a Vojty Kvapila.
Neuvěřitelní a hlavně neúnavní sportovci.
Leckdy odehrají i 20 a více setů. Klobouk dolů
před jejich výkony.
O podzimních prázdninách jsme vyrazili
bruslit na zimní stadion do Náchoda. Sice
muselo předcházet testování, ale všechno
klaplo a děti i doprovod si bruslení užili.
V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se na
chodu našeho spolku podílejí – tedy aktivním
členům za nezištnou práci, obci za finanční
příspěvek a sečení a také všem, kdo u nás
sportují.
Všem přeji krásné vánoční svátky s
krásnou sněhovou nadílkou. V novém roce
pak hodně štěstí, zdraví a radosti ze
sportu.
Miloš Ištok, předseda spolku

vánoční besídky a problémy s Covidem nás
stále blokují. Přesto přejeme na prahu letošní
vánoční atmosféry radost v dětských očích a
všem lidem pohodu pod stromečkem. Do
dalšího roku zejména zdraví, tolik potřebné k
tomu běžnému normálnímu životu.

V podzimní části školního roku jsme započali
s novým prvkem v naší výuce. Obohatili jsme
práci všech žáků o tzv. Výuku venku, v rámci
projektu MŠMT Kombinované vzdělávání.

Děti se každý měsíc připravují doma pomocí
elektronického zadávání úkolu na páteční
výlet. Témata projektů jsme volili s ohledem k
okolí. Na každý takový pátek je pozván
odborník, člověk k danému tématu něčím
zajímavý. Děti měly tak možnost poznat
čínské houby v Mycomedice v Polici.

Škola voní Vánocemi….
A opět je před námi to nejkrásnější období,
zejména pro děti. Očekáváme Vánoce. Sice i
letošní předvánoční příprava je zatížena
řadou omezení, zrušení adventního jarmarku,
8

Vidět od pana Hanuše, jak se udržují stromy.
V klášteře v Broumově se ocitnout v rouše
písařů a psát text skutečným brčkem.
Také si děti vyzkoušely práci na starém
dřevěném knihtisku. A poslední téma- kolo
jsme se dozvěděli, co všechno je kulaté.
Navštívili jsme Muzeum Hronov.
A v závěru listopadu jsme se pilně
připravovali na tradiční rozsvícení stromu a
adventní jarmark. Nakonec se nekonal z
důvodu vládního omezení. Přesto nás řada z
vás
obdarovala
finančním
darem
prostřednictvím sbírky na školním účtu a ve
formě příspěvku na výstavě v Pellyho
domech. Všem nadšencům a dárcům naší
školičky děkujeme.

Do místnosti veš lo dítě , podívalo se na svíčky
a pově dě lo: „Vy musíte př ece svítit !“ A zač alo
plakat…
V tom se př ihlá sila ke slovu i č tvrtá svíčka a
ř ekla : „Neboj se ! Pokud já svítím, mohu i
ostatní svíčky znovu zapá lit. Jmenuji se
NADĚ JE.“ Dítě zapá lilo od té to svíčky pomocí
zá palky znovu ostatní svíčky.
Plamen NADĚ JE by nikdy nemě l ve tvé m
ž ivotě vyhasnout. A kaž dý z ná s by mě l
plamen MÍRU, VÍRY, LÁ SKY a NADĚ JE
neustá le ve své m srdci udrž ovat...
zapá lené
Připomínáme – ukončení provozu pro děti
a žáky školy 20. - 22.12. 2021.
Zahájení výuky v roce 2022 začne v
pondělí 3. ledna.

A v předvánočním týdnu jsme se vyprávěli o
Vánocích, vyráběli přáníčka, zpívali, pekli
tradiční vánočky.
Malý vánoční pozdrav z naší školní práce
máte možnost vidět na školním webu
www.malaskola.cz/novinky.

Čas odnesl rok jako lehké pírko,
Čas, který v dnešní době schází každému z
nás..
Čas, tolik drahocenný, stále stejnou ručičkou
měřící nám všem.
Čas vánoční ťuká tiše na okénka našich duší.
Čas Vánoc je okamžikem pozastavení ve
shonu všedním.
Čas ohlédnutí za rokem končícím , načerpání
energie do roku dalšího…

Malé adventní zamyšlení:
Hoř ely č tyř i svíčky na adventním vě nci tak
tiš e, ž e bylo slyš et, jak začaly mluvit:
První svíčka vzdychla a pově dě la : "Jmenuji se
MÍR, moje svě tlo sice svítí, ale lidé ž ádný mír
nedodrž ují." Její svě tlo bylo č im
́ dá l menš i,́ až
ú plně zhaslo…
Svě tlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka ř ekla:
„Jmenuji se VÍRA, jsem ale zbyteč ná , lidstvo
nechce o Bohu nic vě dě t, nemá proto cenu,
abych svítila." Prů van zavá l místností a druhá
svíčka také zhasla…
Tiš e a smutně se ke slovu př ihlá sila tř etí
svíčka: „Jmenuji se LÁ SKA, už nemá m sílu,
abych hoř ela, lidé mne odstavili stranou. Vidí
jen sami sebe a nikoho jiné ho, koho by mě li
rá di.“ A s posledním zá chvě vem zhaslo i toto
svě tlo…

Milí přátelé,
ať každý najde své místečko spokojenosti a
radosti…
Přeji Vám všem ze srdce dostatek sil,
pohody a hlavně zdraví v roce 2022
Lenka Soumarová,
za všechny malé i velké ze Suchého Dolu
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soutěž Mikulášské klání, která se každý rok
koná v Orlovně ve Rtyni v Podkrkonoší.
Přelom roku nic nezměnil a 23. 1. 2021 byl
zrušen Hasičský pětiboj v Teplicích nad
Metují. Postupně docházelo ke zrušení všech
školení a kurzů vedoucích a instruktorů
mladých hasičů. Následně došlo i ke zrušení
všech následujících soutěží. 18. 5. 2021 se
rozsvítilo na lepší časy a po rozvolnění se
konala naše první schůzka mladých hasičů.
Tato schůzka se konala za velice špatného
počasí, ale dětem to vůbec nevadilo. Po
prázdninách v novém školním roce jsme
začali s přípravou dětí na podzimní soutěže.
16. 10. 2021 se konala soutěž v Mezilesí, která
nese název Memoriál Josefa Kárníka v závodu
požární všestrannosti. Podmínkou účasti na
této soutěži bylo testování dětí. V lékárně
jsme nakoupili testy a ráno před odjezdem na
soutěž to vypadalo v naši hasičské zbrojnici
jako v testovacím centru. Výsledky testů
mladých hasičů byly zapsány do formuláře,
který vydalo OSH Náchod. Tento formulář byl
společně s provedenými testy odevzdán u
prezentace soutěže. Na každém testu muselo
být napsáno jméno soutěžícího. Z Mezilesí
jsme si odvezli 17. místo z 30 družstev. První
prosincovou sobotu se mělo konat
Mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší. Tato
soutěž byla zrušena. V úterý 14. 12. 2021 jsme
zrušili schůzku mladých hasičů z důvodu
špatné epidemiologické situaci v okolních
školách. Odborná rada mládeže oslovila sbory
pracující s mládeží, aby částečně omezila
činnost volnočasových aktivit. Z finančního
příspěvku obce jsme zakoupili sportovní
dresy a sady antigenních testů. Děkuji obci a
sponzorům za finanční podporu. Přeji vám
klidné vánoce hodně zdraví a štěstí, které je v
tomto nelehkém období velice potřeba.

Hasiči Suchý Důl
V sobotu 26. června jsme pořádali
Suchodolský den. Od 14 hodin bylo pro děti
připraveno několik stanovišť s různými
soutěžemi. Střelba ze vzduchovky na terč,
stříkání z ruční džberovky, hod míčkem do
klaunovy pusy a další. Dále byl pro děti k
dispozici skákací hrad a aquazorbing. Před
vystoupením hudební skupiny DAMTRIO
proběhla dětská soutěž ve zpěvu a vystoupení
Suchodolských mažoretek. Od 17 hodin
rozezněla struny country kapela SLAVEŇÁCI
a pořádný rockový nářez rozjela od 21 hodin
nestárnoucí kapela NANOVOR.
Ve dnech 24. a 26. září jsme ve spolupráci s
obcí Suchý Důl pořádali tradiční Suchodolské
posvícení. V sobotu 24. září byla od 20 hodin
zahájena posvícenská zábava na sále místního
kulturního domu. Hrála kapela BTK z
Bezděkova nad Metují. V pondělí 26. září se
konal tradiční posvícenský průvod od
základní školy se mší svatou v kapli panny
Marie Lurdské. Do kroku, k poslechu a k tanci
hrála krojovaná dechová hudba Svárovanka
ze Strážnice pod vedením kapelníka Tomáše
Hanáka. Po tradičním průvodu pokračovala
akce v kulturním domě.
V sobotu 20. listopadu jsme pořádali hasičský
ples. Na sále místního kulturního domu
zahrála kapela Návštěvníci pod vedením
kapelníka Josefa Rottra. Pro místní i přespolní
byla připravena bohatá tombola, která čítala
přes 300 cen. Celkem na sále protancovalo
střevíce přes 100 osob.
Tomáš Podstata, kulturní referent SDH.

Mladí hasiči Suchý Důl

Vedoucí mladých hasičů SDH Suchý Důl
Vítek Michal

K 1. 1. 2021 bylo na OSH Náchod registrováno
celkem 17 mladých hasičů. Z toho 1 v
přípravce, 6 mladších, 6 starších a 4
dorostenci. Činnost mladých hasičů se řídí
rokem školním a ne rokem kalendářním.
Soutěžní činnost započala v nelehkém období,
kdy byly volnočasové aktivity výrazně
omezeny nebo spíše zrušeny. Soutěžní ročník
2021 měl začít 17. 10. 2020 v Mezilesí
Memoriálem Josefa Kárníka v závodu požární
všestrannosti. Tato soutěž byla zrušena. 5. 12.
2020 se zrušila též dětmi velmi oblíbená

Z činnosti SDH
Jak jistě víte, díky corona viru byl omezen
chod v celém našem státu. Dotklo se to tedy i
našeho sboru. Byly zrušeny kulturní a
společenské akce, my jsme ve výboru
komunikovali díky emailu. Odrazilo se to
nejen na činnosti sboru, ale i na kroužku
mladých hasičů. Výrazně spadl počet členů v
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tomto oddílu. Není to problém pouze v našem
sboru, ale podle televize se toto děje i v
kopané, hokeji…
První výborová schůze se tedy konala až 24.
5. 2021.
Na konci loňského roku naši členové
zajišťovali hlídky u kapličky v Ticháčkově
lese, za což jim děkuji.
Výroční valná hromada se nekonala, proto
výbor schválil odvod členských příspěvků z
hasičské pokladny. Tyto peníze (100 Kč za
člena) byly odevzdány na okresní sdružení
hasičů v Náchodě společně s dokumenty
potřebující k činnosti sboru- Hlášení o
činnosti, přehled SDH, registrační list
mladých hasičů, registrační list sportovců a
přehled o majetku a závazcích. Vše bylo v
předepsaném termínu vyplněno a odevzdáno.
V lednu byla na obec odevzdána žádost o
dotaci na činnost a vybavení pro kroužek
mladých hasičů a podpora SDH v kulturním
životě. Za celou dotaci byly objednány dresy
pro děti na jejich soutěže.
25. února Michal Baldrych zajistil STK Avie.
15. dubna zemřel náš dlouholetý člen
František Klíma. Pracoval ve výboru jako
předseda SDH, strojník a věnoval se práci s
mládeží. O týden později jsme se s tímto
členem rozloučili v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
V pátek 16. 4. jsme zkoušeli techniku. Byla
prováděna dálkovou dopravou vody
u
Kollertů v novém kravíně. Vodu jsme čerpali z
rybníčku u Martinců a hadicemi dopravovali
až na konec kravína.
1. května jsme za pomocí bagru Vény Kohla
ml. zbourali a rozřezali sirénu na Slavném.
Tuto nabídku dostal sbor od obce z důvodu
rekonstrukce kiosku. Sirénu jsme schovali a
stožár byl rozřezán a dán do železného šrotu,
který se konal v pátek 7. května. Traktor s
vlekem nám poskytl Jan Borna a využit byl
opět bagr od Vény.
13. května ve věku 93 let zemřel nejstarší člen
sboru a bývalý starosta obce pan Zdeněk
Teiner. O týden později jsme opět drželi stráž
u jeho rakve v polickém kostele. Několikrát
jsem ho navštívil v domově důchodců v Polici
nad Metují a vždy měl zájem o dění ve sboru.
15. května byl nahlášen požár kontejneru se
žhavým popelem u Ticháčků. Seběhl jsem tam
se synem Tomášem a prolili kontejner. Vše
bylo nahlášeno starostce obce.

V jarních měsících jsme za symbolickou cenu
odkoupili pozemek pod hasičskými kabinami.
Děkuji Ticháčkově rodině za vstřícnost a
ochotu odprodeje.
Lukáš Baldrych se postaral o opravu hasičské
stříkačky.
26. 6. se konala Suchodolská pouť. Ve stejný
den se slavenští hasiči s koňskou stříkačkou
zúčastnili oslav 140 let od založení SDH
Adršpach.
Ve čtvrtek 15. 7. se v polické zbrojnici konalo
školení ohledně zásahů ve stěnách. Zúčastnil
se Klíma Radek a Vítek Michal.
V pondělí 26. 7. a 2. 8. jsme zajišťovali
hodinový program na místním hřišti na téma
„Voda“ pro příměstský tábor, který pořádala
polická knihovna. Předvedli jsme dětem
hasičské auto s vybavením. Děti si zastříkaly z
ruční stříkačky do terče a vyzkoušeli štafetu
60m.
4. 9. se naše družstvo zúčastnilo soutěže v
Pěkově, které skončilo na 4. místě.
Poslední víkend v září se konalo Suchodolské
posvícení. V sobotu hasičská soutěž O
PUTOVNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR, která
byla zahrnuta i do okrskové soutěže. Za účasti
sedmi družstev a hezkého počasí naše
družstvo opět nevyhrálo.
Výsledky
Svatováclavský pohár:
Pořadí
Tým
Čas
1.
SDH Hlavňov 41,28s
2.
SDH Suchý Důl „A“
44,38s
3.
SDH Suchý Důl „B“
44,41s
4.
SDH Česká Metuje
53,75s
5.
SDH Žďár nad Metují 56,25s
6.
SDH Bělý
75,81s
7.
SDH Velká Ledhuje
89,41s
8.
SDH Pěkov
108,88s
Okrsková soutěž Ostaš:
1. místo
Hlavňov
2. místo
Suchý Důl „A“
3. místo
Suchý Důl „B“
4. místo
Česká Metuje
5. místo
Žďár nad Metují
6. místo
Velká Ledhuje
7. místo
Pěkov
6. 10. se Radek Klíma zúčastnil okrskové
schůze konané ve Žďáře nad Metují.
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V tomto měsíci se také 4 členové zúčastnili
školení, které se konalo v Broumovských a
Polických stěnách. Společně s hasiči z Police
nad Metují, lezců z HZS Trutnov, Skalní
záchranné služby a členů operačního
střediska z Hradce Králové, pod vedením
velitele z HZS Velké Poříčí jsme hledali
„ztracené“ osoby.
Lezci vytáhli zraněnou osobu ze skalní
průrvy a vynesli jsme ji kolem Slavenské
vyhlídky k cestě u vodojemu, kde stála
záchranná služba. Toto cvičení bylo pořádáno
hlavně proto, aby členové operačního
střediska viděli, jaký tady je nepřístupný
terén….
17. 10. byl opět nahlášen další požár
kontejneru. Tentokrát na Pohoři. Uhašen byl
za pomocí Václava Kohla st.
V pátek 22. 10. jsme dostali hlášení od
starostky obce o nedohašeném ohništi nad
lomem, kde obecní pracovníci o den dříve
pálili větve. Zvedl jsem jednotku k zásahu. Po
příjezdu členové vynesli kanystry s vodou,
krumpáče a lopaty na místo určení. Po zjištění
rozsahu a silnému větru velitel po domluvě s
operačním povolal jednotku z Police a
Velkého Poříčí. Termokamerou bylo zjištěno i
další žhavé ohniště, které také bylo prolito a
prokopáno. Martin Včeliš byl požádán o
kontrolu ohniště ještě v nočních hodinách.
11. listopadu se konalo školení jednotky v
bukovické klubovně. Společně s bukovickými
hasiči nás proškolil velitel okrsku Láďa
Prouza.
12. listopadu jsem se zúčastnil Shromáždění
starostů SDH konané ve Velké Jesenici. Byl
zde představen kandidát na nového starostu
Okresního sdružení v Náchodě. Dosavadní
starosta Ivan Kraus končí z důvodu zvolení do
funkce starosty Krajského sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje. Byl nám oznámen
důvod návrhu na navýšení členských
příspěvků od roku 2023.
Měl by činit 150 Kč.
Po mnoha rozdílných názorech ve výboru
jsme se rozhodli nakonec ples uspořádat.
9. 12. pět členů jelo do Přibyslavi u Nového
Města nad Metují, kde je pobočka hasičské
výzbrojny. Objednali jsme zde 5 nových
vycházkových uniforem, které budou z větší
části hrazeny z pokladny SDH.
V poslední době nás trápí parkování před
hasičskou zbrojnicí. Jsem rád, že prostor v
budově pošty je konečně využit, ale parkování

před vraty zbrojnice není v pořádku. Proto
jsme již učinili jisté kroky, tak doufám, že
platné. To samé se děje před obecním
skladem, kde parkujeme FORDa. Když jsme
potřebovali jet na školení tímto vozidlem,
sháněl
jsem
majitele
automobilu
zaparkovaného před budovou.
I v letošním roce budeme o vánočních
svátcích kontrolovat svíčky u kapličky v
Ticháčkově lese.
Chtěl bych nejen členům, ale i občanům
poděkovat za podporu SDH.
Přejeme Vám hezké vánoce a hodně zdraví
v novém roce.
Za SDH Tomáš Vítek

Informace pro provozovatele
kotlů na pevná paliva
Topná sezona již začíná a je dobré si
připomenout některé povinnosti a také
možnosti, jak včas řešit případné problémy s
nevyhovujícími kotli na pevná paliva, které
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění domácností za
pomocí dotací.
Víte, že již od roku 2016 máte povinnost
provádět pravidelně jednou za tři roky
kontrolu technického stavu a provozu kotle
na pevná paliva sloužícího jako zdroj tepla
pro ústřední vytápění?
Již v roce 2016 zákon o ochraně ovzduší (§ 17
odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší) stanovil povinnost
provádět pravidelně nejméně jednou za tři
roky prostřednictvím fyzické osoby, která
byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě,
kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva (KTSP) o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem, musíte předkládat na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.
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Z kontroly provozu zdroje vyplynou
doporučení
pro
správný
způsob
provozování zdroje, kam patří jak volba
správného
paliva,
které
splňuje
požadavky stanovené výrobcem zdroje,
tak správný způsob obsluhy a údržby
zdroje, které vedou k dosažení významné
úspory a prodloužení životnosti zdroje.
Naproti tomu nerespektování některých
pokynů a povinností může vést k poškození
zdroje a významně zvýšeným emisím
znečišťujících látek, které následně obtěžují
široké okolí.
Databáze odborně způsobilých osob (OZO),
tedy těch co provádějí kontrolu, je možné
najít na www stránkách Ministerstva
životního prostředí ČR: https://ipo.mzp.cz/.
Víte, že od 01.09.2022 nelze provozovat
staré kotle na pevná paliva?
Zvláštní pozornost je vhodné věnovat
povinnosti provozovat od 01.09.2022
pouze kotle na pevná paliva splňující
emisními limity uvedené v zákoně na
ochranu ovzduší.
Jak
běžný
provozovatel
(vlastník),
nejjednodušeji pozná, zda může zdroj (kotel
na pevná paliva), i nadále po uvedeném
termínu provozovat? Má-li zdroj, tzv. 3.
třídu dle ČSN EN 303-5 a vyšší, pak ano.
Emisní třídu kotle je možné dohledat na
výrobním štítku daného kotle nebo v návodu
k použití, případně ji sdělí pracovník, který
provádí pravidelnou kontrolu technického
stavu a provozu kotle. Pokud není údaj
uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který
žádný výrobní štítek nemá, je více než
pravděpodobné, že kotel povolené emise
splňovat nebude. Pokud kotel nesplňuje
alespoň třetí třídu dle výše uvedené
normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve,
nejpozději k 01.09.2022.
V současnosti je možné čerpat na jejich
výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“,
které budou pokračovat až do roku 2022.

Domácnosti s nižšími příjmy získají na
výměnu starého kotle až 95% dotaci.
Veškeré, zatím dostupné informace lze
získat
na
https://www.kr- kralovehradecky.cz/kotl
iky.htm a na infolince 722 960 675
v provozní dobu 8-16 h nebo na e- mailu:
kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Nová výzva na kotlíkové dotace bude
vyhlášena začátkem roku 2022.
Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i
ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 %
na výměnu neekologického kotle z dotačního
programu
Nová
zelená
úsporám
(https://novazelenausporam.cz/rodinnedomy/).
Možnost požádat o dotaci na výměnu
nevyhovujícího zdroje vytápění bude pouze
do konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle
nesplňující minimálně 3. emisní třídu
neměly být vůbec používány, nebudou tedy
již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich
výměnu!
Je důležité upozornit, že v případě
nedodržování povinností hrozí sankce ve výši
do 20 000 Kč (neprovedení kontroly) a do
50 000 Kč v případě provozování zdroje
nesplňujícího emisní požadavky, nebo při
spalování zakázaných paliv, ale také zákon
umožňuje uložit provedení opatření ke
zjednání nápravy či následně rozhodnout o
zastavení provozu stacionárního zdroje.
S
ohledem
na
dotační
možnosti
doporučujeme případnou výměnu kotle řešit
včas, abyste předešli případným postihům,
které jsou vždy až tím nejzazším krokem. Je
vždy účelnější využít finanční prostředky na
zlepšení stavu než placení sankcí.
Výměna nevyhovujících kotlů a jejich správné
provozování se projeví na čistším ovzduší v
obci, ze kterého budou profitovat všichni její
obyvatelé.
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Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na
příspěvek na bydlení je třeba splnit tři
zásadní podmínky:
1.
osoba či rodina bydlí v bytě na základě
nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané
nemovitosti, popř. je členem bytového
družstva
2.
30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či
rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení
a
3.
30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších
než tzv. normativní náklady na bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem
definovány a reprezentují ty výše nákladů,
které stát pro výpočet příspěvku na bydlení
považuje za relevantní. Jedná se o průměrné
celkové náklady na bydlení podle velikosti
obce a počtu členů domácnosti https://www.uradprace.cz/web/cz/prispev
ek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní
měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, a na území hlavního města
Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po
zaplacení nákladů na bydlení zbude
osobě/rodině málo peněz (okolo životního
minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v
některém z nestandardních smluvních vztahů
k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné
Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení
https://www.uradprace.cz/web/cz/doplate
k-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv.
hmotné nouze osoby, týká se tedy především
lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny
shora uvedené dávky dle konkrétní situace
sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp.
pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta
dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně
kontaktních údajů je k dispozici na portále
Ministerstva práce a sociálních věcí,
www.mpsv.cz,
či
Úřadu
práce
ČR,
www.uradprace.cz.

Nepojistná dávková pomoc státu
v případě problémů s úhradou
dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů
s úhradou nedoplatků za dané období v
režimu
DPI
využít pomoc
formou
jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně
tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této
dávkové pomoci je skutečnost, že:
•
žadatel do konce roku 2021 požádá o
uzavření standardní smlouvy u některého z
dodavatelů energií jako nový zákazník mimo
režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na
předepsaném formuláři posuzuje:
•
stav hmotné nouze žadatele a osob,
které se s ním posuzují společně (posuzují se
příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
•
je možné nepřihlížet k našetřeným
penězům až do výše dvojnásobku životního
minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do
rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci
správního řízení. Zákonnou lhůtou pro
vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad
práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a
dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k
dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustucen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení,
zahrnujících náklady na energie, je možné
realizovat také prostřednictvím opakujících
se nepojistných sociálních dávek, kterými
jsou příspěvek na bydlení
a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální
podpory, přičemž nárok se hodnotí v
závislosti na příjmech rodiny a nákladech této
rodiny na bydlení.
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
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