SUCHODOLSKÝ
OBČASNÍK
Ze života naší obce…

Vydala obec Suchý Důl dne 20. prosince 2020.

Vážení spoluobčané,
když jsme Vás v jarních informacích z obce zdravily
v době koronavirové epidemie, nechtěly jsme ani
pomyslet na to, že by již tak špatná situace mohla
být ještě horší. Ale bohužel, stalo se. Zatímco na jaře
se naší obci nákaza vyhnula v podzimní vlně tomu
tak již bohužel není. K jarním zrušeným akcím se
přidaly další. Nejvíce nás všechny zasáhlo, že se
nemohl konat ani tradiční posvícenský průvod,
rozsvícení vánočního stromu a jarmark v kulturním
domě. A moc nám chybí i besídky dětí ze Základní
školy, které jsou obzvlášť v posledních letech
opravdu krásné. Nezbývá nám než věřit, že se
situace přece jen zlepší, a že se budeme opět moci
bez obav setkávat.

schvaluje příspěvky pro:
o PO Základní škola a Mateřská škola Suchý
Důl ve výši 780.000 Kč
o SDH ve výši 13.000 Kč
o TJ Sokol ve výši 20.000 Kč
o MS Koruna ve výši 5.000 Kč
o Suchodolské ženy ve výši 10.000 Kč
o Sponu ve výši 7.000 Kč
o Knihovnu města Police n. M. ve výši 5 tis.Kč
o DSO Policka – návratná finanční výpomoc
ve výši 300.000 Kč
•
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na nákup
knih do výměnného fondu Knihovny města Police
nad Metují v celkové částce 4.587 Kč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
dodatek č. 12 ke Smlouvě o pronájmu lesních
pozemků uzavřené dne 27. 2. 2008 s DSO Lesy
Policka.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl bere na
vědomí uzavření smlouvy na pronájem prodejny.
•
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření provedené starostkou obce.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný
účet obce Suchý Důl za rok 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Suchý Důl sestavenou k 31.12.2019
•
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační
zprávu za rok 2019
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
výsledek
hospodaření
zřízené
příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Suchý
Důl za rok 2019 bez výhrad a souhlasí s převedením
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 39.121,46
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. 2019
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
povolení letního tábora Wakan Praha na pozemku
číslo 1062/1 v k. ú. Suchý Důl od 01. 07. 2020 do 26.
07. 2020 a pověřuje starostku podpisem nájemní
smlouvy. Nájemné včetně svozu komunálního
odpadu činí 2.000 Kč
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
odpuštění nájmu za kadeřnictví za měsíce leden –
květen 2020.

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.
Blanka Klímová, Tereza Kohlová
Vánoční strom
Vánoční stromy u obecního úřadu a u školy jsme
stejně jako v minulých letech ozdobili při brigádě
zastupitelstva obce. Děkujeme touto cestou rodině
Jiráskově a Fulkově za smrk, který nám darovali a
který zdobí prostranství před prodejnou potravin.
Stejně tak děkujeme firmě Elpol Police s.r.o. a panu
Václavu Kohlovi za pomoc a bezplatné poskytnutí
techniky a Martinovi Vítkovi za práci s motorovou
pilou a samozřejmě všem ostatním, kteří přiložili
ruku k dílu.
Blanka Klímová, Tereza Kohlová

Přijatá usnesení z r. 2020
•
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
návratné finanční výpomoci DSO Policka z rozpočtu
obce ve výši 300.000 Kč na financování projektu,
“Efektivní a profesionální veřejná správa regionu
DSO
Policko,
R.
Č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403“ a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce na období 2020-2024.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Suchý Důl na rok 2020. Jedná se o rozpočet
schodkový. Závaznými ukazateli pro schválení
rozpočtu byly stanoveny transferové vztahy pro
příjmy a třídy pro výdaje. Zastupitelstvo obce
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•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
odpuštění dvou měsíčních nájmů za restauraci.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl souhlasí se
zařazením území obce do území působnosti Místní
akční skupiny Stolové hory, z. s. na programové
období 2021-2027 a pověřuje starostu podpisem
příslušného souhlasu.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
novou zřizovací listinu školské rady s platností od
01.07.2020.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl jmenuje jako
zástupce zřizovatele ve školské radě paní Radku
Beranovou.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl uděluje
výjimku na zvýšení počtu žáků v předškolním
zařízení MŠ Suchý Důl do schválené kapacity 25 dětí
pro následující školní rok 2020/2021.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
prodej části pozemku č.1012/3 o přibližné výměře
75 m2 v k. ú. Slavný paní Renatě Baldrychové za cenu
30 Kč/m2. Přesná výměra bude známa po
geodetickém zaměření. Součástí smlouvy bude
sepsání věcného břemene z důvodu kanalizace
vedoucí pod pozemkem. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku uhradí kupující.
•
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtová opatření provedená starostkou obce.
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-122020384/SoSB VB/4 Suchý Důl knn pro p.č. 2082
•
Zastupitelstvo obce Suchý Důl schvaluje
smlouvu o pachtu části pozemku par. č. 41 o výměře
300 m2 za 2 Kč/m2 panu Zdeňku Zítkovi a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
části nemovitostí č.p. 134 (dřívější prostor pošty)
paní Marii Jursové pro provozování pošty Partner.
Nájemné bude činit 1 Kč a náklady na elektrickou
energii budou hrazeny z rozpočtu obce.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
pozemků p. č. 1006/3 o výměře 146 m2, 1006/4 o
výměře 238 m2 a 1012/2 o výměře 34 m2
v katastrálním území Slavný za cenu 30 Kč za m2.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný
příspěvek DSO Policka ve výši 93 Kč/obyvatele tj.
38.688 Kč na dofinancování vlastního podílu v rámci
projektu Efektivní a profesionální veřejná správa
regionu DSO Policko.

Informace z obce
Rekonstrukce účelových komunikací
V průběhu letošního roku došlo k plánovaným
opravám účelových komunikací napříč celou obcí.
Rekonstrukci prováděla firma Repare Trutnov s.r.o.,
která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu
s nejnižší nabídkovou 653.839,52 Kč bez DPH.
Součástí této zakázky
byla i instalace svodidel
na Pohoři a vyhotovení
kamenného žlabu podél
komunikace na Pohoř.
Rekonstrukce
komunikací spočívala ve
vyspravení
výtluků
tryskovou
metodou
směsí
kameniva
a
asfaltové
emulze,
asfaltovým
betonem
ACO 8. Na komunikaci „Na kopec“ byl použit
podklad z asfaltového recyklátu a byla zde zároveň
provedena oprava propadlé kanalizace.

V opravách plánujeme pokračovat i v příštím roce.
V prosinci
bude
podána žádost o
dotaci na MMR na
obnovu místních
komunikací,
v plánu jsou dvě –
první nad hřištěm
a
druhá
na
Slavném
(od
křižovatky po nový
asfalt
u
nemovitosti pana
Šimka).
Rádi
bychom opravili i zbytek tzv. Vambeřické cesty.
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Instalace dopravních zrcadel
Na základě požadavků od občanů byla podána
žádost na povolení umístění dopravních zrcadel.
Policie ČR i Městský úřad v Náchodě odbor dopravy
vydali souhlasné stanovisko, a tak mohlo být
provedeno jejich osazení. Instalovala se celkem tři
zrcadla. Jedno při
výjezdu z rovinky
na státní silnici,
druhé při výjezdu
z komunikace od
Švorčíkových na
Pohoři a poslední
u sjezdu z hlavní
komunikace na
„Malou stranu“
tak,
aby
byl
řidičům zajištěn
plnohodnotný
výhled směrem
ke Slavnému a
zvýšila se bezpečnost při odbočování směrem od
Police nad Metují.

Parkoviště na Slavném
Letošní turistická sezóna na parkovišti na Slavném
byla z důvodu vydaných nařízení a koronavirové
pandemie zahájena až v polovině května. Přesto se
podařilo vybrat na parkovném 303.060 Kč.
Děkujeme všem našim pracovníkům, kteří se na
obsluze parkoviště podíleli.
Koupě pozemků
Obci Suchý Důl se podařilo odkoupit pozemky pod
komunikací na Slavném č. 1006/3 o výměře 146 m2,
č. 1006/4 o výměře 238 m2 a č. 1012/2 o výměře
34 m2 Kupní cena je shodná u všech pozemků a činí
30 Kč/m2. Nákupem těchto pozemků došlo
k ucelení vlastnických práv pod celou délkou
komunikace. Původně byla obecní komunikace
v těchto místech přerušena a díky vlastnictví jiných
osob nemohla být v tomto úseku provedena
oprava.
Kiosek na Slavném
V letošním roce se nám konečně podařilo získat
všechna potřebná povolení, včetně toho stavebního
a bude možné zahájit rekonstrukci kiosku na
Slavném. Na podzim proběhla dvě kola výběrového
řízení na dodavatele stavby. První kolo bylo
zahájeno 21.09.2020 a ukončeno 15.10.2020,
v tomto termínu bohužel nebyla podána žádná
nabídka. Proto bylo 19.11.2020 vyhlášeno druhé
kolo. Termín pro podání zakázek byl stanoven na
čtvrtek 10.12.2020 v 10.00 hodin, kdy proběhlo i
otevírání obálek. Doručeny byly tři nabídky, dvě
v papírové podobě, jedna v elektronické podobě.
Kritéria pro hodnocení byla nastavena tak, že 80 %
váhy činila cena a 20 % doba realizace projektu.
Nejvýhodnější nabídku podala firma
SMI-ČR group s.r.o., která měla jak nejnižší cenu, tak
i nejkratší termín plnění. Nabídnutá cena činila
2.999.507,08 Kč a doba realizace 155 dní.
Dále se do výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu přihlásila firma Myška stavby s.r.o.
(3.071.850,02 Kč, 250 dní) a INGPLAN s.r.o. Velká
Jesenice (3.004.719,07 Kč, 330 dní).
Přestavba kiosku bude zahájena v lednu 2020 a
bude financována z obecního rozpočtu, zároveň
byla na tuto stavbu podána žádost o dotaci na
OPŽP. Zda budeme se žádostí úspěšní, se dozvíme
až po novém roce.

Údržba bytového fondu
I v průběhu letošního roku se pokračovalo
v opravách bytového domu č.p. 129. Ve sklepě
proběhla sanace vlhkého zdiva pomocí chemické
injektáže a hydroizolační stěrky. Práce prováděla
firma DRYMAT z Chrudimi. Celková cena díla byla
85.200 Kč bez DPH.
V budově č.p. 134 byla provedena výměna kotle.
Práce provedl Petr Jirků za cenu 29.571 Kč bez DPH.
Na komíně této budovy bude na jaře 2021 od Pavla
Plachty instalován nový žebřík za 4.500 Kč.
Údržba restaurace
V loňském roce proběhla oprava části střechy
budovy a bylo vyřešeno zatékání do restaurace,
které bylo způsobeno nedokončenou instalací
vzduchotechniky. V letošním roce jsme bohužel
řešili další zatékání do budovy střechou – tentokrát
v místě napojení KD. Byly oplechovány komíny,
kterými se do budovy taktéž dostávala voda. Práce
provedla firma PM ROOF SERVICE s.r.o. za 31.950 Kč
bez DPH.
U potoka vedle restaurace Pavel Plachta
nainstaloval nové nerezové zábradlí v ceně
23.500 Kč. Ještě nás bude čekat výměna stropního
osvětlení, které neustále bliká.

Blanka Klímová, Tereza Kohlová
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Pošta
Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o opětovném
otevření pošty Partner v Suchém Dole. Pobočka
byla vrácena zpět do původní místnosti v budově
hasičské zbrojnice. Současná otevírací doba bude
v budoucnu ještě upravena, protože paní Marie
Jursová provozuje zároveň i poštu Partner a obchod
v České Metuji.

Pomník
Vzhledem k tomu, že na rok 2020 připadalo výročí
75 let od konce 2. světové války, rozhodli jsme se na
základě informací zjištěných od pana Jiřího Kohla,
doplnit k pomníku obětem 1. a 2. světové války dvě
pískovcové desky se jmény osob, která se na
původním pomníku měla objevit. Jejich „slavnostní
odhalení“ jsme plánovali uskutečnit na posvícenské
pondělí – 28.09.2020.

INFORMACE PRO PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za svoz odpadu
•
výše poplatku činí 600 Kč na osobu
případně 600 Kč za rekreační objekt
•
známky na popelnice budou k vyzvednutí
na obecním úřadě
Epidemiologická situace nám to ovšem nedovolila,
proto přikládáme krátké vysvětlení od pana Kohla:

Poplatek v roce 2021 zůstává ve stejné výši jako
v roce letošním, ačkoli ze strany svozové firmy
dojde ke zdražení. Nicméně zvýšení částky za svoz
odpadu se jistě v dalších letech nevyhneme
zejména z důvodu zvýšení poplatku za skládkování.
Je skutečně důležité, co nejlépe třídit veškeré
komodity včetně bioodpadu. Jak jsme informovali
v minulém čísle, je možné ukládat kuchyňské oleje
do PET lahví a pokládat na víko popelnice.

Když se blížilo stoleté výročí ukončení první světové
války, snažil jsem se blíže identifikovat osoby, jejichž
jména jsou vytesána na pomníku obětem této
války. V zachovaných písemných pramenech není
této problematice věnován vůbec žádný prostor až
to vytváří dojem, že to byl přímo úmysl tuto část
obecních dějin zatajit. Pokud existoval nějaký
seznam padlých tak se o obecních listinách
nezachoval a v obecní kronice je jen popis odhalení
v roce 1922 a znovuobnovení v roce 1945. Ve školní
kronice, případně dalších kronikách spolků se této
otázce vůbec nevěnovali.
V roce 2016 jsem začínal připravovat texty do knihy
o historii obcí Suchý Důl a Slavný a tak bylo nutno
zapojit vlastní tvořivost. S využitím dostupných
údajů z křestních, oddacích a úmrtních matrik se mi
podařilo identifikovat všechna jména na pomníku
až na jedno – Vajsar F. Přitom jsem zjistil ještě další
osoby, které válku nepřežily, ale na pomníku jejich
jména chybí.
V roce 2017 vyšla publikace Mgr. Jana Čížka a Mgr.
Věry Vlčkové „Nevrátili se – mrtvi jsou“, která na
více jak 700 stránkách pojednává o všech pomnících
padlým na dnešním okrese Náchod. Jsou zde
vyobrazeny nejen pomníky, které se zachovaly, ale i

DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ SVOZOVÉHO
KALENDÁŘE!!!!!!
V PŘÍŠTÍM ROCE BUDOU ODPADY SVÁŽENY
V SUDÉ TÝDNY!!!!
Poplatek ze psů
•
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
Splatnost obou poplatků je do 31.3.2021
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ty které nepřežily poválečné běsnění rudých gard a
podobných individuí.
Zájemcům
o
tuto
problematiku vřele doporučuji!
Z této publikace jsem si doplnil některé další údaje.
Na našem pomníku chybí minimálně 10 jmen osob,
které padly nebo byly pohřešovány anebo zemřely
ve vojenských nemocnicích. Další překvapivé
zjištění, že na pomníku jsou jména osob ze
Slavného, tedy je pomníkem pro obě obce, přestože
se to nikde neinzeruje. Zřejmě se ani obec Slavný,
tenkrát ještě samostatná, na jeho výstavbě ani
finančně nepodílela.
Současné vedení obce rozhodlo, že tato chybějící
jména budou doplněna. Kameník Antonín Herzog
vytesal jména na dvě kamenné desky umístěné
symetricky na prvním stupni podstavce a jejich
slavnostní odhalení bylo připraveno na
28. září 2020. Bohužel vývoj pandemie covidu 19
vše překazil.

Knittel Hubert
*1894 Suchý Důl, důstojník, čekatel 30.
střeleckého pluku
+7. 7. 1915 padl u Zalesie, Kraśnik, Ruské Polsko –
zůstal u nepřítele
Provazník Jan
*14. 5. 1891 Suchý Důl čp. 41, vojín 8.
dragounského pluku
+1. 4. 1915 padl u Sawokriwezne, Ruské Polsko
Ticháček Josef
*1885 Suchý Důl, vojín 18. pěšího pluku
+21. 6. 1915 padl Chmielek, Cholm, Rusko
Winter Frant.
*3. 7. 1895 Suchý Důl čp. 23, vojín 30. střel. pluku
+14. 6. 1915 padl Staré Miasto, okr. Łańcut, Halič

Jména padlých v 1. světové válce,
chybějící na pomníku

V 2. světové válce byly ještě kromě

Ansorge Josef
*22. 1. 1875 Slavný čp. 32, vdovec, 2 nevlastní děti
+30. 7. 1917 padl v Lavisu u Tridentu, Rakousko,
dnes Trento Itálie

Théra Františka
*21. 12. 1908 v SD čp. 92, +4. 6. 1942 zastřelen v
heydrichiádě a
Krtičky Josefa
*22. 9. 1910 +29. 8. 1944 ještě další oběti:

Erber Antonín
*11. 3. 1898 Suchý Důl čp. 114, vojín 18. pěš. pluku
+16. 12. 1919 v Suchém Dole čp. 114

Štěpán Prokop
+9. 5. 1945 zastřelen v horách při cestě do
Martínkovic.

Fulka Josef
*26. 10. 1890 Slavný čp. 25, vojín 18. pěš. pluku
+28. 2. 1919 vojenská nemocnice Josefov

Antonín Klimeš
*20. 11. 1913 v SD čp. 67
+24. 5. 1945 v Broumově při třídění munice.

Hubka Ant.
*1888 Suchý Důl, vojín 13. dragounského pluku
+15. 6. 1918 padl u Salgareda, Itálie, pohřben na
bojišti

Jaroslav Soumar
*22. 7. 1913 Bražec, bydlel Slavný čp. 18
+24. 5. 1945 v Broumově při třídění munice.

Klimeš Josef
*1891 Suchý Důl
+16. 9. 1917 padl u Wereczyce v Haliči, nezvěstný

Jiří Kohl

Klimeš Roman
*22. 2. 1895 Slavný čp. 22, řezník, vojín 18. pěš. pl.
+22. 9. 1917 ve vojenské nemocnici Terezín na
úplavici

Dovolená na obecním úřadě
Obecní úřad bude uzavřen od 23.12.2020 do
03.01.2020. Budeme se na Vás tedy těšit v pondělí
04.01.2020.
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Oprava hasičárny na Slavném
Na podzim letošního roku došlo i k opravě budovy
zastávky a hasičské zbrojnice na Slavném. Práce
prováděl David Máslo – zednické, izolatérské a
montážní práce z Police nad Metují. Cena za
provedené práce je 105.700 Kč.

Do konce září jsme pak s projektovým partnerem,
Gminou Radków, podávali další žádost týkající se
spolupráce základních škol. V mikroprojektu
s názvem „Dorozumívání v pohraničí“ se budou žáci
základních škol vzdělávat v jazykových znalostech
partnera. České děti se budou zábavnou formou
učit polsky a naopak. O tom, zda jsme dotaci
obdrželi, se dozvíme v březnu 2021.
Koncem loňského roku a začátkem letošního jsme
podávali žádost o dotaci na územní plán. Z rozpočtu
Královéhradeckého kraje jsme dotaci obdrželi hned
na jaře, z Ministerstva pro místní rozvoj jsme však
byli zařazeni do zásobníku projektů, jelikož na
územní plány nebylo vyčleněno tolik finančních
prostředků, kolik bylo požadováno. To se však
změnilo a koncem listopadu jsme byli osloveni, zda
náš zájem o dotaci trvá. Bohužel již nebude
uznatelná jedna faktura ve výši necelých 100 tis. Kč,
ale dalších 105 tis. Kč je pro nás připravených.
Do 21.12.2020 podáváme dvě žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu rozvoje
venkova. První žádost o dotaci se týká místních
komunikací – rádi bychom z tohoto programu
opravili komunikaci v Suchém Dole, nad hřištěm a
na Slavném směrem k panu Šimkovi. Oprava těchto
komunikací by měla dle rozpočtu stát zhruba 1 740
tis. Kč vč. DPH. Na dodavatele stavby však bude
vyhlášeno výběrové řízení.
Druhá žádost o dotaci se týká kulturního domu a
restaurace. V patře nad kulturním sálem a
restaurací vzniknou nové prostory. Z původně
plánovaných dvou pokojů pro ubytování, zasedaní
místnosti, knihovny a místností pro spolky jsme
museli částečně ustoupit, jelikož by nebylo vše
uznatelným nákladem projektu. Do budovy vznikne
nový vchod zezadu od hřiště, který bude
samozřejmě bezbariérový. Místnosti nad kulturním
sálem budou soužit jako sklady či šatna, zasedací
místnost a místnost pro knihovnu, které se budou
nacházet nad restaurací a kuchyní zůstávají
v projektu dle původního plánu. Knihovna se však
rozšíří o čítárnu a zasedací místnost o menší sklad.
Nad restaurací a kuchyní tak vznikne nová střecha a
budova bude kompletně zateplena. Přesný
rozpočet akce obdržíme zanedlouho, náklady však
odhadujeme na zhruba 11 mil. Kč

Dotace z fondů EU a národních zdrojů
V letošním roce jsme ve spolupráci s partnerským
městem Radków podávali žádost o dotaci na
mikroprojekt
s názvem
Ukázkový
příklad
přeshraniční spolupráce: Police nad Metují –
Radków
–
Suchý
Důl,
reg.
č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002578
na
zpracování publikace o Suchém Dole a Slavném.
Tato žádost prošla schvalovacím procesem a do
konce roku dojde k podpisu smlouvy o financování
mikroprojektu. Díky realizaci projektu budeme moci
v červnu 2022 pokřtít novou publikaci o Suchém
Dole a Slavném.
V červnu jsme se také dozvěděli o obdržení dotace
na
mikroprojekt
Stále
spolu,
reg.
č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002250
v rámci
kterého se měly uskutečnit dvě akce – Suchodolská
pouť a Suchodolské posvícení. Jelikož se však
z důvodu první vlny koronaviru uskutečnilo
zasedání Evropského řídícího výboru až v červnu a
se žádostí jsme uspěli, byli jsme nuceni finanční
prostředky na Suchodolskou pouť přesunout na
příští rok. Nakonec to dopadlo stejně i s posvícením,
na které jsme již měli vyvěšené plakáty, objednané
občerstvení a nakoupené poháry na hasičskou
soutěž. Budeme věřit, že v příštím roce se všechny
plánované akce uskuteční tak, jak jsme byli do
loňského roku zvyklí.

Blanka Klímová, Tereza Kohlová

6

Z činnosti Suchodolských žen

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Máme tady opět konec roku. Když se ohlédneme za
tím právě končícím, tak jaký byl? Rozhodně jiný,
zvláštní. Nic letos nebylo tak, jak jsme byli po řadu
let zvyklí. Se štěstím jsme se mohli sejít na našem
tradičním plese, a tak tak jsme stihli ještě uspořádat
dětský karneval. Jenže to už byl konec února. A pak
– konec, klapka. Žádné Čarodějnice, nic, jen COVID.
Všichni jsme se zavřeli doma a doufali, že to brzy
přejde. Situace se přes léto trošku uklidnila, a tak
jsme mohli v září ještě rychle zorganizovat výroční
valnou hromadu, na které jsme si zvolili nový výbor.
Ani ten ale nemá zrovna jednoduchý rozjezd.
Mažoretky netrénují, Drakiáda nebyla. A ples, který
by měl být 22. ledna příštího roku, je zatím taky ve
hvězdách. Stejně tak karneval. Uvidíme.
A tak nám nezbývá než doufat v lepší časy. A proto
starý výbor přeje novému už konečně klidnější
dobu, aby děvčata mohla uskutečnit svoje plány na
činnost.
Všem občanům přejeme prožití klidných, zdravých
vánočních svátků. Dětem hodně radosti
z Ježíškových dárků a do nového roku nám všem
hlavně zdravíčko.
Suchodolské ženy

ZÁSAHY 2020
Rok 2020 byl z hlediska zásahů velmi zajímavý.
Zásahů v takovém rozsahu nepamatuji. Začali jsme
pozvolna.
Hašení kontejnerů
Nějaký podvečer v neděli měsíci lednu (termín si
nepamatuji) mně volal Radek Klíma, že u Ticháčků
hoří kontejner na směsný odpad. Vzali jsme doma
dvě konve a kontejner prolili vodou. Byl zde žhavý
popel. O necelý měsíc později (den před obecním
plesem) jsme opět dostali tuto hlášku. Kontejner
prolil Martin Vítek. TEPLÝ POPEL DO KONTEJNERU
A POPELNIC NEPATŘÍ!!
Požár ve fa. Hauk
Ve středu 6. 5. se konal zásah ve fa. Hauk v Polici
nad Metují. Škoda přesáhla 100.000.000 Kč. Z naší
jednotky zde zasahovalo 11 členů. Výjezd byl svolán
ve středu ve 2.48 hodin. Naši hasiči končili okolo
dvacáté hodiny. Pomáhali s rozbalováním a
nošením hasičského materiálu a dýchací techniky
na místo hašení. Hledali vhodný zdroj vody (zkoušeli
hydranty odkud by mohli čerpat vodu, všude byl
malý tlak). Po domluvě s VAK čerpali vodu
z hydrantu na Bělské ulici do cisteren, kde VAK
posílil tlak z vodovodního řádu Na plachtě. Zásahu
se zúčastnilo 16 jednotek, 36 ks pojízdné techniky a
71 dýchacích přístrojů. Vydýchalo se 275 láhví
s kyslíkem a spotřebovalo 1.350.600 litrů vody. Bylo
poškozeno 43 ks hadic „C“, 12 ks hadic „B“ a 4 ks
proudnic. 14. 5.se Radek Klíma zúčastnil
vyhodnocení zásahu ve fa. Hauk, které se konalo na
stanici ve Velkém Poříčí kterého se zúčastnil i
generální ředitel z HZS Hradec Králové.
Zpětně na kamerách byl zaznamenán: ve 21:34 byl
vidět první kouř. Ve 23:20 hodin byly vidět první
plamínky. Ve 2:30 vyhlášen poplach pro první
jednotky.

Mažoretky Spolku Suchodolských žen
Začátek roku 2020 byl velkým napětím, čekalo nás
první vystoupení, jak jinak než na tradičním plese
Suchodolských žen. Zvládli jsme to skvěle i s
menšími nedostatky. Dále jste nás mohli vidět na
plese Obecního úřadu a dětském karnevalu.
V březnu nás postihla doba "covidová" která nás na
delší dobu omezila v trénování i ve vystupování.
Začátkem školního roku jsme začali pilně trénovat
na další vystoupení. Bylo před námi "posvícení" pro
mažoretky velká událost. Posvícení bylo na poslední
chvíli zrušeno a pro nás velké zklamání.
Špatně se nám něco plánuje. Doufáme, že tato
situace se už brzy zlepší.
Tímto bych chtěla poděkovat Spolku Suchodolských
žen, obecnímu úřadu Suchý Důl, paní ředitelce
Soumarové, mažoretkám, které pilně trénují a
rodičům, kteří je podporují.
Krásné prožití Vánoc, plné pohody, klidu. Všem
pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce 2021.

Hašení doutnající hrabanky na Supím hnízdě
8. 5. byl vyhlášen další zásah. V pátek v 11.26 hod.
na lesní požár k supímu hnízdu. 10 metrů od
rozcestníku, ohniště po turistech, pořád doutná,
fouká, rozhořívá se. Takto zněla SMS o výjezdu.
Zúčastnilo se 20 členů našeho sboru společně s HZS
Broumov. Barely s vodou, lopaty a krumpáče jsme
nesli na místo hašení z parkoviště na Hvězdě.
Ohniště bylo nalezeno. Jednalo se asi o 2x2 metry.

vedoucí kroužku Kozlíková Petra
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Na ohništi byla přiložena kláda o průměru 20 cm,
která již byla prohořelá. Vše jsme prolili vodou / 100
l/ a prokopali. Po příchodu jednotky Broumov bylo
požářiště ještě prolito další vodou s pěnidlem.
Zásah byl ukončen. Použili jsme pět barelů s vodou,
dvě lopaty, krumpáč. Po tomto zásahu jsme
zakoupili 6 ks ruksaků na barely z firmy Doldy. Na
zádech se nosí lépe než v ruce. Financováno
z rozpočtu obce na jednotku.

dohoříval. V 7 hodin ráno se zasahující jednotky
prostřídaly a budou dohlížet na požářiště, které se
nechává
kontrolovaně
dohořet. Během
následného vyšetřování byla škoda vzniklá požárem
upřesněna z původně odhadnutých 9 milionů korun
na 20 milionů korun. Požár způsobil škodu na
budově skladu sena a slámy, ta byla kompletně
zničena.
Dále jsou do celkové částky započítány škody na
uskladněném seně a slámě, plameny zachvátily asi
dva tisíce velkých kulatých balíků. Díky zásahu
jednotek požární ochrany se podařilo uchránit
hodnoty ve výši asi 5 milionů korun, které
představuje vedle stojící kravín a stádo krav
o 400 kusech dobytka.
Na místě pracoval od počátku vyšetřovatel hasičů
ve spolupráci s Policií ČR, byli přizváni také
odborníci z oblasti elektro z Institutu ochrany
obyvatelstva z Lázní Bohdanče. Vyšetřováním byly
postupně vyloučeny verze, že by za vznikem požáru
stála technická závada na elektroinstalaci,
nedbalostní či úmyslné jednání nebo biologické
samovznícení uskladněného materiálu.
Jako jedinou variantu nelze podle vyšetřovatelů
vyloučit provozně technickou závadu. Před
požárem se ve skladu pohyboval samojízdný krmný
vůz, který odfrézovával a nakládal seno a slámu. Při
styku s cizími předměty (kámen nebo kousek kovu
v balíku sena) dochází ke vzniku jisker.
Lze uvažovat, že jiskra zalétla nepozorovaně mezi
balíky sena při kontaktu s kamenem nebo kouskem
železa, tím mohlo dojít k zapálení sena a následně
přenosu na ostatní hořlavé látky uvnitř skladu.
(zdroj: pozary.cz)
Požár naší jednotce byl nahlášen v 8.01. Prováděla
zde hašení jedním proudem a dálkovou dopravu
vody z Hlavňovského rybníku. Z naší jednotky se
zúčastnilo 11 členů ve dvou směnách. Zpět na
základnu přijela 21.31 hodin. U zásahu se celkem
vystřídalo 20 jednotek z celého okresu. Čas
likvidace požáru byl až 5. 10. 2020 07:32.

20. 7. pátrání po dvou osobách
20. července je vyhlášen další poplach. Chodili nám
SMS zprávy, abychom se dostavili do zbrojnice.
Nikdo nevěděl proč, byli jsme bez bližších informací.
Proto přítomní členové pomáhali v Penzionu Ve
Mlejně odklízet následky velké vody, která přišla
Hlubokou z Pohoře. Další SMS přišla ve znění „2
osoby matka s dcerou, zelená značka směr Slavný velká průtrž mračen“. Přímo takto zněla SMS.
Členové jednotky jeli do lomu, odkud měli jít po
zelené turistické cestě směr Slavný. V průběhu
cesty dostali hlášku, že je již našel manžel ztracené
ženy. Počkali na ně a odvezli na parkoviště na
Slavném.
5. 10. požár skladovací haly Suchý Důl
Prioritou zásahu hasičů byla ochrana přilehlého
kravína a ustájených zvířat. Na místo vyjeli
profesionální hasiči z Náchoda a Broumova a dalších
osm jednotek dobrovolných hasičů z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Po příjezdu na místo hasiči
zjistili, že se jedná o požár haly kovové konstrukce o
rozměrech asi sedmdesát na dvacet pět metrů, ve
které bylo uskladněno seno a sláma. Požár byl již
plně rozvinutý. Hasiči nasadili osm vodních proudů,
z toho dva z automobilových žebříků. Kromě hašení
samotné haly se zaměřili především na to, aby se
požár nerozšířil na další budovu, tedy blízký kravín,
ve kterém bylo ustájeno větší množství krav. Hasiči
zasahovali na místě s použitím dýchacích přístrojů,
dálkovou dopravu vody zřídili z nedalekého rybníku.
Kolem půl desáté se na místě změnily povětrnostní
podmínky a bylo rozhodnuto, že krávy z přilehlého
kravína budou z důvodu zajištění jejich bezpečí
řízeně vyvedeny a přesunuty do vzdálenějšího
kravína. Všechna zvířata (okolo čtyř stovek kusů) se
podařilo v pořádku do náhradního objektu převést.
Intenzita požáru již v odpoledních hodinách byla
nízká, nicméně jeho dohašování bude probíhat
pravděpodobně až do dalšího dne. Ve čtvrtek v
dopoledních hodinách oheň na místě stále

Strom přes komunikaci
Ve středu 14. října jsme v 00:54 dostali zprávu o
stromu přes komunikaci, který ležel směrem
k Hlavňovu. Stáli zde příslušníci České Policie a na
práci nám svítili automobilem, tak vše šlo hladce.
Strom jsme rozřezali a uvolnili komunikaci.
Následně jsme provedli úklid komunikace.
Zúčastnilo se 6 členů jednotky.
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Paní se ztratila v lese
Byla neděle 1. listopadu 15.47 hodin, když jsme
dostali tuto SMS. Mlha, rychlé stmívání se. Po
příjezdu na udaný bod (U Václava) jsme začali
hledat ztracenou osobu. Rozdělili jsme se do tří
skupin. Hledaná osoba našla cestu a došla k vozidlu.
Uslyšela sirénu z majáku automobilu. Poté jsme
počkali, až se vrátí k vozidlu jednotka z Police nad
Metují a zásah ukončili. Z naší jednotky se
zúčastnilo 12 členů. Zasahovala ještě jednotka
z Police, stanice Broumov a Náchod.

dostává sbor každoročně od obce na činnost
jednotky. Část se hradila z loňského a část z
letošního rozpočtu.
V pátek 14. 2. se Vítek Tomáš a Luděk Thér zúčastnili
VVH okrsku Ostaš. Proběhly zde volby. Výbor okrsku
zůstal beze změn.
20. 2. se v České Metuji konalo prodloužení
kvalifikace vedoucího mladých hasičů.
Ze čtyř členů, kteří se z našeho sboru měli zúčastnit,
byl přítomen pouze Michal Vítek.
22. 2. se čtyři členové našeho sboru zúčastnili VVH
ve Scinawce Sredni. Tento den také byla Výroční
valná hromada místní tělovýchovné jednoty sokol,
které se za sbor zúčastnil Tomáš Podstata.
7. 3. se v Suchém Dole konal okresní aktiv úseku
mládeže OSH Náchod. Parkovalo se, kde mohlo.
Podél silnice, u Ticháčků na plácku za kabinami,
vedle kulturáku a za ním, u obce a před zbrojnicí.
Parkování zajišťoval velitel s mladším synem
Michalem a Honzou Vostřezem.
13. 3. byli zástupci sboru blahopřát oslavenci k 70.
narozeninám. Jako již tradičně obdržel balíček a
blahopřání.
A to byla jedna z posledních akcí, před jarním
nouzovým stavem.
V letošním roce byla díky koronavirové krizi většina
akcí zrušena. Ať námi naplánované akce, tak jinými
organizacemi, složkami, ale i okresním sdružením
hasičů v Náchodě. Některé se uskutečnily ať už
v daném nebo náhradním termínu nebo teprve
uskuteční.
Mezi prvními akcemi po nouzovém stavu, která se
konala, byla soutěž ve Velké Ledhuji, ale na tu ještě
přijde slovo.
Od 1. 4.- 31. 8.2020 byl zrušeny všechny aktivity
mladých hasičů OSH Náchod. Okresní sdružení
hasičů v Náchodě zrušilo i všechny akce pro
dospělé, nejen soutěže, ale i kulturní a společenské.
Během tohoto období vyzvedávám roušky v České
Metuji u starosty okrsku, které sbor obdržel z kraje
a rozvážím je po okolních sborech. Celé jedno balení
pro jednotku asi 10 ks, nechávám ve zbrojnici pro
případ potřeby. Další dvě balení a dva kanystry
dezinfekce, dostáváme později. Radek Klíma je
vyzvedává v polické zbrojnici. Balení roušek a jeden
kanystr dezinfekce pro obec nechává na obecním
úřadu a to samé ve zbrojnici. Dále jsem se
domlouval se starostkou obce o pomoci pro místní
seniory v případě potřeby. Obec nabídla tuto službu
s tím, že by vybraný člen, například nakupoval pro
tuto skupinu lidí. Pro nabízenou službu se nabídla i

Členové jednotky se musejí pravidelně
zúčastňovat školení.
29. 2. se Pod Jasanem konalo školení bezpečnosti
práce společně s JPO Hlavňov. Školil nás velitel
okrsku Ostaš a bývalý člen HZS Ladislav Prouza
z SDH Bukovice.
Téma: Školení BOZP všeobecné
Používání ochranných pomůcek
Zkušební test
Zúčatnilo se 17 členů.
27. 2. se Martin Vítek zúčastnil školení motorových
pil v polické hasičské zbrojnici.
Na Suchodolskou pouť byl Václav Kohl na
dvoudenním školení strojníků v Novém Městě nad
Metují.
V říjnu se Thér Luděk a Vítek Petr měli zúčastnit
školení velitelů. Díky nouzovému stavu bylo
zrušeno. Dělali pouze testy online.
Všichni zúčastnění z naší jednotky zkoušky složili
úspěšně a svoji kvalifikaci si prodloužili, za což jim
děkuji.
Za SDH Suchý Důl Tomáš Vítek

Celoroční dění v SDH
Začátek roku jsme začali velmi aktivně. Hned 1. den
nového roku oslavil náš člen 60. narozeniny.
Zástupci našeho sboru byli u toho a předali mu
balíček a blahopřání.
Ve stejný den jsme vyklidili Avii (mašinu, hadice…),
aby ji o den později mohl Michal Baldrych odvézt do
broumovské CDS na opravu.
18. ledna se konala Výroční valná hromada SDH,
kde proběhly volby do výboru.
10. února byla přivezena Avie z opravy, kam byl
opět narovnán materiál, abychom byli akce
schopní. Za opravu patří poděkování především
Michalu Baldrychovi a za zprostředkování Tomáši
Podstatovi. Oprava byla financována z peněz, které
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paní Junková. Nevím, jestli pro někoho službu
vykonávala, ale ze zdrojů vím, že se na obec ze
seniorů nikdo nepřihlásil. Žádost o poskytování této
služby přišla také z kraje i OSH Náchod. Člen, který
by ji vykonával, neměl by vykonávat službu
v jednotce, aby se nesešel s ostatními členy během
výjezdu.
15. 5. opět začínáme další činnost. Hned se koná
velká brigáda, které se zúčastnilo 24 členů. Pár z
nich společně s mladými hasiči natírají lavice nad
bývalým JZD. Další členové zkoušejí techniku.
Čerpáme vodu v nádrži. Hadice táhneme dvěma
proudy cestou k Mackom. Vyzkoušíme zde všechny
hadice C i B, zásahovou PS 12 i plovoucí čerpadlo,
na kterém byla zjištěna závada. Na místě však byla
odstraněna. Myslím si, že to byl Véna Kohl
s Michalem Baldrychem, kteří dostali nápad, že
když jsme se sešli v takovém počtu, vyčistíme i
nádrž. Nejprve bagrem od Vény, za což mu také
samozřejmě děkuji, po té lopatami a proudem vody
z hadice a proudnice „B“ bylo bahno odkaleno.
Nechali jsme nádrž několik dní otevřenou, kvůli
dočištění, pak se postupně dávali prkna na
přepažení hráze.
22. 5. se konal sběr železného šrotu a 2. nátěr lavic.
Děkuji Janu Bornovi, za poskytnutí traktoru
s vlekem. Jako každoročně sběr prodáváme fa.Pumr
Václav z Jetřichova. Vrátili jsme i 7 ks starých
autobaterií.
Od června se začínají děti scházet na pravidelných
schůzkách.
12. 6. jsme vyklidili místnosti vedle sušárny hadic a
pomohli obci s vyklizením bývalé pošty, protože se
o den později konal svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
20. 6 se konala soutěž ve Velké Ledhuji. Družstvo“
A“ se umístilo na 2. a družstvo „B“ (pod názvem
40+) na 1. místě. Jenom podotýkám, že ve družstvu
„B“, kromě jednoho člena, byli všichni ve věku nad
čtyřicet let. Vítek Tomáš vyhrál plaketu a cenu za
nejrychleji nastříkaný terč.
26. 6. se naše družstvo zúčastnilo noční soutěže
v Martínkovicích. Obsadilo 6. místo.
Druhý den jsme na místním hřišti pořádali
Suchodolskou pouť. Odpoledne hrála místní
country skupina Slaveňáci , atrakce a soutěže pro
děti a večer zábava s legendární skupinou Nanovor.
Akce se vydařila, kde byla hojná návštěva
především přespolních návštěvníků. I symbolické
vstupné 50 Kč však některé u brány do areálu
odradilo a obrátili se zpět k domovu. Děti měly

vstup zdarma. Večer také byla velká návštěvnost,
jelikož to byla jedna z prvních akcí po korona krizi.
Asi ve 22 hodin však přišel velký liják, ale
návštěvníky to neodradilo a zůstali zde. Kapely a
atrakce zařizoval Tomáš Podstata, občerstvení
David Kaněra a ostatní, kteří prodávali ve stáncích
nebo zajišťovali přípravy, soutěže a úklid. Všem za
pořádání akce děkuji. V neděli jsme hřiště uklidili.
V červenci nám končila STK na Avii. Michal Baldrych
a Pavel Vítek ji připravili a zajištění měl na svých
bedrech Michal. Ale nakonec na kontrolu nejel,
protože díky vzniklé situaci v celé EU, vozidlům,
kterým technické kontroly propadají v období od 1.
3.-31. 8. se automaticky prodlužují o sedm měsíců.
29. 8. se zúčastňuji Shromáždění delegátů Sborů
dobrovolných hasičů. Tato akce se koná v České
Metuji za účasti 102 voličů z 93 sborů. Mezi nimi
zasloužilí hasiči, starosta Krajského sdružení hasičů
a zároveň starosta OSH v Trutnově Jiří Orsák,
hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, jeho
náměstek Pavel Hečko, plk.Ing. David Pouč –
náměstek ředitele HZS KHK pro IZS, plk.Mgr. Josef
Hanek – ředitel HZS KHK – územní odbor Náchod a
jiní.
Konaly se zde volby na starostu OSH Náchod, na
náměstky starosty a členové do Výkonného výboru.
4. 9. se konala členská schůze SDH. Hodinu před
začátkem byla pozvána starostka a místostarostka
obce, abychom se dohodli, jestli posvícení pořádat
nebo ne. Většina názorů byla zatím pro a pak se
uvidí.
12. 9. se konala dětská soutěž v Žernově. Měla být
postupová na kraj. Proběhl zde požární útok, štafeta
dvojic a štafeta 4x60m. Naše družstvo obsadilo 6.
místo.
Další schůzka výboru ohledně pořádání posvícení
byla určena na pondělí 21. září. Opět byla většina
pro pořádání. Proto se zvalo a vybíraly příspěvky na
dvou úsecích (více se nestihlo). Byla to Rovinka a
Kopec. Vybralo se zde 4.570 Kč.
Děkuji obci za krásně posekaný „areál“ u Martinců.
Vše bylo připraveno na pořádání soutěže.
Ve čtvrtek těsně před posvícením mě kontaktoval
starosta Okresního sdružení Náchod Ivan Krauz,
jestli to myslíme vážně s pořádáním soutěže a
posvícení pod hlavičkou hasičů. Proč chodit
problémům naproti. Po domluvě se starostkou jsme
celé posvícení zrušili. Pozastavili zvaní ostatních
úseků a ostatní přípravy na posvícení. Vím, že z úst
některých občanů byla na toto rozhodnutí velká
kritika, ale myslím si, že jsme udělali správné
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rozhodnutí, protože již v této době byli mezi námi
pozitivní občané.
Někteří občané se pouze v pondělí ráno sešli a
položili věnec k pomníku padlých (byl již předem
objednán).
Na zvaní jsme vybrali 4.570 Kč.
Věnec k pomníku stál 950 Kč.
Na obci je uloženo na příští posvícení 3.620 Kč.
Výroční valná hromada by se měla konat (pokud to
vláda dovolí) 23. ledna.
I přes to musíme na Okresní sdružení hasičů
v Náchodě odevzdat členské příspěvky za každého
člena (vybírá se 130 Kč), Hlášení o činnosti, registr
mladých hasičů, registrační list sportovců a přehled
o majetku a závazcích.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a pohodový vstup
do nového roku.
Za SDH Suchý Důl Tomáš Vítek

Během uzavření školy jsme opravili šatnu MŠ. Díky
spolupráci s p. Mazancem máme nový krásný
nábytek v šatně MŠ.

Celá škola je po létě vymalovaná, vydezinfikovaná a
připravená na snad již běžné školní dny. Moc
bychom si všichni přáli, aby k dalšímu omezování
provozu nedocházelo.

Co nového ve škole – podzim 2020
Celková situace s pandemií Covid- 19 zasáhla i naší
školu. Přes jarní období distanční výuky jsme se
přesunuli do další části. Mnohému jsme se všichni
přiučili. Vážíme si kamarádů, vzájemného setkání,
možnosti projít se po venku snad i bez roušky. Toto
období je těžké pro velké i malé. Proto patří v úvodu
našeho povídání velký dík vstřícným rodičům.
Většina z vás pochopila nutnost uzavření školy a
omezování provozu a sami jste měli možnost na
vlastní kůži zažít roli učitele. Vážíme si zasílaných
materiálů, jak děti doma pracovaly. A nejen nad
školními úkoly. Vracely se nám fotografie
podzimního tvoření, pečení doma i z vycházek. Toto
období vedlo děti k vlastní tvořivosti a někteří
zaslouží opravdu pochvalu. Věřte, že období online
výuky bylo pro nás i pro děti daleko náročnější. Na
podzim jsme nakoupili pro učitelky 6 nových
notebooků pro možnost sdílení dat a poskytování
online výuky žákům od 3.roč. Malým žákům byla
práce předávána ve spolupráci s rodiči. V tomto
období jsme také získali sponzorsky nový notebook
od dárce z Prahy. Tím se rozšířil počet počítačů
zejména v nejstarší třídě, kde je od listopadu
v provozu nový projektor Epson 680 Wi. Takže na
otevření školy jsme se těšili nejen velcí, ale hlavně
páťáci. Nové interaktivní učebnice, projektor a
nový start po říjnovém uzavření škol byl ohromující.
Hurá škola! Znělo v minulých dnech mezi dětmi a
také od rodičů.

I přes částečné omezení provozu jsme v pondělí
30. listopadu konečně zahájili. Nejprve jsme přivítali
malé žáčky 1. + 2. roč., a to ve středu 18. listopadu
a poté i velké žáky.

Školka a kuchyně fungovala po celou dobu Covidu,
kromě několika dnů podzimních prázdnin.
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V pátek 4. 12. zde byl na krátké návštěvě školní
Mikuláš a čert.

V závěru školního příspěvku my dovolte, vážení
občané, popřát všem pevné zdraví, pohodu a víru
v nadcházející rok, aby přinesl trochu více radosti,
vzájemného porozumění a tolerance.
Za MŠ Katka Landová
"Zdravíme z naší mateřské školy, která překonala
nepříznivých pár týdnů a nadále poskytovala zázemí
předškolním dětem. Stihli jsme přitom dokonce
zrekonstruovat i dětskou šatnu včetně vymalování,
nové podlahy a dřevěných prvků. Provázela nás
podzimní témata, jako je Ovoce a zelenina, Svatý
Martin, Podzim na poli a v lese, Já jsem muzikant a
mnoho dalšího. S dětmi jsme pekli perníčky a
svatomartinské rohlíčky, které jsme dovezli do
broumovské nemocnice zdravotníkům, cvičili v
tělocvičně, hráli hry na zahradě a v lese, tančili,
zpívali a malovali."

Napekli jsme perníčky pro DD Police. Děti sepsaly
dopisy pro babičky a dědečky a malí pekli
svatomartinské rohlíčky do nemocnice Broumov.
Poděkování patří také naší vychovatelce Mirce
Hráské, která během Covidu připravila trasu
dobrodružné hry pro spoustu dětí i z okolí. Díky za
dobrý nápad, který byl skvěle oceněn i rodiči. Letos
sice díky Covidu nebude vánoční besídka, přesto
plánujeme krátké vánoční pozdravy online na
webovky a facebook.
(www.malaskola.cz, facebook ZŠ a MŠ Suchý Důl)
Od zrušení nouzového stavu bude možné využívat
školní tělocvičnu dalšími složkami. Po dohodě se
zřizovatelem byla stanovena úhrada za využití
tělocvičny dospělými osobami na 100,-Kč/hod
splatná na OU.

Za ZŠ Klára Včelišová
Milí žáci, rodiče a přátelé naší malé žluté školičky,
jsme všichni neskutečně šťastní, že jsme se mohli
opět sejít a učit se způsobem, který nám je
nejmilejší. Období distanční výuky je za námi a my
se společně s dětmi těšíme z adventního času a
nadcházejících Vánoc.
V několika minulých týdnech jsme se všichni
účastnili vzdělávání na dálku, což nebylo pro nikoho
z nás úplně jednoduché. Velmi děkujeme za
vstřícnost a podporu všem rodičům a píli a
vytrvalost našim žákům. Uplynulý čas nám přinesl
mnohé výzvy, u některých odkryl nové schopnosti a
dovednosti, pro někoho to bylo období sebezapření
a těšení se na návrat do školy. V každém případě
bychom chtěli pochválit všechny děti, protože se
opravdu moc snažily a spolupracovaly. A ačkoliv
jsme občas trochu bojovali s technikou, tak vznikaly
práce, které si zaslouží velkou pochvalu. Přestože
nevíme, co nám příští čas přinese, tak budeme
doufat, že už se nebudeme muset loučit na tak
dlouhou dobu a druhé pololetí si mnohem víc
užijeme.
S pozdravem a přáním krásného vánočního času
vaše učitelky ze Suchého Dolu

Do tohoto příspěvku jsme požádala o spolupráci i
další učitelky:
Martina Hedvíková
Během distanční výuky naši žáci napsali dopisy do
Domova pro seniory v Polici nad Metují.
Úkol to byl dobrovolný, nad rámec běžných školních
povinností.
Třídní učitelky nastínily situaci v Domově
(dlouhodobá izolace, ztráta sociálních kontaktů), a
motivovaly k napsání pozdravu lidem tam žijícím.
Menší děti mohly nakreslit obrázek pro potěšení.
Cílem bylo potěšit lidi v této divné Covid době a
probudit v dětech sociální cítění. Z mnoha dopisů
bylo znát, že děti mají sociální cítění dávno
nastartované a srdce otevřené pro pomoc druhým.
Děkujeme za spolupráci i rodičům.
A co je velmi potěšující? Některým dětem přišel od
babiček z DD dopis s poděkováním. Z čehož jsme
měli radost i my velcí.

Veselé Vánoce a pevné zdraví v roce 2021!

Lenka Soumarová
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