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Územní plán
Jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji,
zpracováváme v současné době nový územní plán
obce Suchý Důl. Stávající dokument je platný
pouze do konce příštího roku. Protože zpracování
prvního územního plánu trvalo 5 let, máme před
sebou nelehký úkol. V letošním roce jsme provedli
zakázkové řízení na projektanta ÚP. Byl vybrán
zhotovitel s nejnižší nabídkovou cenou –
Společnost Alice Horňáková architekti s.r.o.
S projektanty jsme měli dvě setkání, jedno
v Náchodě na ORP a druhé u nás na obci. Firma
také provedla dva průzkumy přímo zde v obci.
Nyní zpracovává návrh územního plánu. Od Vás
občanů jsme do doby uzávěrky tohoto čísla
obdrželi pouze dva návrhy. Čas nás ale bohužel
tlačí, a tak poslední termín pro zaslání vašich
požadavků na změnu územního plánu je do
31.12.2019.

Kiosek na Slavném
Od jara letošního roku postupně připravuje firma
Orgatex projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení na kompletní rekonstrukci kiosku na
Slavném. Obec Suchý Důl se totiž připravuje ve
spolupráci s firmou Dabona s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou, na podání žádosti o dotaci z OPŽP, 121.
výzva – Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných
zdrojů
energie.
Součástí
rekonstrukce bude rozšíření kiosku o bývalou
hasičárnu, kde vznikne další prostor k posezení.
Vznikne nová kuchyně, zázemí pro obsluhu a
sociální zařízení. Rádi bychom s rekonstrukcí začali
již v příštím roce, držte nám proto palce, abychom
se žádostí o dotaci uspěli a alespoň na část
rekonstrukce získali finanční prostředky.

Akustický podhled v restauraci Kačáma
V říjnu byla také konečně vyřešena akustika v
místní restauraci Kačáma. Kdo v restauraci po její
rekonstrukci byl, ví, že se zde nedalo normálně
hovořit. Pokud bylo v restauraci plno, znělo to zde
jako v „úlu“. Vše nám pomohl vyřešit pan Petr Šanc
z Velkého Poříčí, který navrhl řešení v podobě
akustických panelů Ecophon. Jde o panely ze
skelné vlny vysoké hustoty, které se lepí přímo na
strop speciálním lepidlem, splňují protipožární i
hygienické normy a jsou dokonce omyvatelné.
Maximální plocha panelů v místnosti však mohla
být 30 m2, jinak by mohlo dojít k úplnému
odhlučnění místnosti a měli bychom problém
znovu. Proto jsou panely na stropě instalovány tak,
jak můžete dnes vidět. Zlepšení akustiky bylo znát
na první „poslech“, dokonce instalací panelů došlo
i k omezení úniku tepla z místnosti.
Panely Ecophon Master včetně lepidla a lišty stály
necelých 72.000 Kč vč. DPH, montáž 5.100 Kč.

Základní a mateřská škola
V letošním roce byl škole poskytnut neinvestiční
příspěvek na provozní výdaje v celkové výši
680.000 Kč. Do školní kuchyně byl v září zakoupen
nový profesionální kuchyňský robot v hodnotě
80.000 Kč vč. DPH. Původní robot sloužil dlouhá
léta, do této kuchyně se převezl ze staré školky
(dnes bytový dům č. p. 129). Na personální výdaje
se z rozpočtu obce nepřispívá. Do konce letošního
roku ještě dojde k instalaci stříšky nad boční vchod
do školy, který by měl zvýšit bezpečnost především
v zimních měsících.
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Oprava účelových komunikací v obci

Parkoviště na Slavném

V září a říjnu došlo k opravě dvou úseků účelových
komunikací v obci. První komunikace se nachází na
parcele č. 182/2, k. ú. Suchý Důl – jedná se o úsek
od č. p. 59 (Suchánkovi) po č. p. 19 (Včelišovi).
Druhá komunikace se nachází na parcele č. 1364/2,
k. ú. Suchý Důl – jedná se o úsek od č. p. 100 (Plní)
po vjezd do lesa u pozemku p. č. 1101/2 k. ú. Suchý
Důl (p. Foglar).
V obou případech došlo k vykufrování cesty,
vyrovnání
štěrkem,
osazení
a
dosypání
zatravňovacích dlaždic ve dvou kolejích a zhutnění.
Cena celkem za obě komunikace: 427.500 Kč.
Zatravňovací dlaždice stály 61.000 Kč vč. DPH
Cesta ke Včelišovým stála celkem 90.100 Kč bez
DPH – 36.600 Kč zemní práce, 36.000 Kč štěrky,
17.500 Kč pokládka zatravňovacích dlaždic.
Cesta po vjezd do lesa u pozemku pana Foglara
stála celkem 276.400 Kč bez DPH – 120.000 Kč
zemní práce a hutnění vibračním válcem, 116.400
Kč štěrky, 40 000 Kč pokládka zatravňovacích
dlaždic.

Letošní turistická sezóna na parkovišti na Slavném
byla z pohledu obce Suchý Důl velmi úspěšná. Bez
větších problémů se podařilo zajistit parkování již
během velikonočních a květnových svátků, které
bývají díky Polským sousedům hodně náročné.
Služby si v letošní sezóně střídali tři pracovníci –
jeden byl na plný úvazek – pan Josef Heinzel ml.,
zbylí dva pracovali na dohodu o provedení práce –
paní Tereza Buchtová a pan Zdeněk Vlach – ti
vykrývali dle potřeby víkendy. Díky drobným
turistickým materiálům mají návštěvníci k dispozici
základní turistické informace o blízkém i
vzdálenějším okolí. Celkem se v letošní sezóně
vybralo na parkovném 228.150 Kč. Pro porovnání v
loňském roce se vybralo 111.700 Kč, přičemž mzdy
v letošním roce dosahovaly celkové výše 144.725
Kč a v roce loňském 165.010 Kč.

Obchod
Od ledna 2020 bude uzavřen obchod včetně pošty.
I přes veškerou snahu se nám stávající nájemce
nepodařilo přesvědčit, aby ve své činnosti
pokračovali. O provozování prodejny jsme jednali
nejen s obchodníky z blízkého okolí, ale i s
obchodními řetězci (Hruška, Konzum, Můj
obchod). Bohužel nikdo z oslovených neměl zájem.
Vzniklou situaci se snažíme i nadále řešit.
Obec Suchý Důl má podepsánu smlouvu s
Pečovatelskou službou v Polici nad Metují. Pokud
by byl zájem ze strany občanů o zajištění nákupu,
odvoz k lékaři, případně jinou službu, je možné
kontaktovat paní Landovou na Městském úřadě v
Polici nad Metují na tel. číslech 491 509 995, 775
442 409, nebo e-mailu: landova@policenm.cz

Odpady na rok 2020
Z důvodu navýšení cen za svoz a odstranění
komunálního odpadu o 6,1 % za r. 2019 a 7,8 % na
r. 2020 firmou Marius Pedersen dochází ke zvýšení
místního
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na 600 Kč na
osobu a rekreační objekt. Svozový kalendář
zůstává stejný. Svoz bude vždy v pondělí v liché
týdny.

Hospodaření obce
K 31.12.2018 byl stav finančních prostředků na
bankovních účtech 1.451.294 Kč. Ke dni uzávěrky
občasníku disponujeme u ČS 3.716.392,69 Kč,
v ČNB 458.419 Kč a 29.116,66 EUR. Splácíme dva
úvěry ve výši 1.320.130,80 Kč a 1.548.416,10 Kč.
Úvěry jsou historické, jeden byl použit na nákup
restaurace a Opelu Movano, druhý na přestavbu
kulturního domu. V letošním roce se nám podařilo
uspořit nemalé prostředky hlavně díky získané
90 % dotaci z MF, snížení mzdových nákladů na
zaměstnance z důvodu částečného úvazku
úřednice a menších odměn zastupitelstva, které
byly v loňském roce navýšeny o odchodné
bývalých funkcionářů. Bohužel se nám nepodařilo
zrealizovat plánovanou přestavbu kiosku na
Slavném, která bude přesunuta na příští rok.

Koupě objektu ev. č. 227 na pozemku p. č.
196/2 k. ú. Suchý Důl
Obec Suchý Důl se rozhodla odkoupit od
soukromých majitelů objekt ev. č. 227. Jde o
dřevěnou chatu, která těsně sousedí s bytovým
domem č. p. 129. Jde o bývalou jídelnu mateřské
školy, která je v tuto chvíli již ve špatném
technickém stavu a dojde k jejímu stržení.
Zastupitelstvo obce její koupi schválilo na svém
zasedání 12.12.2019 za cenu 56.000 Kč.

Dovolená na obecním úřadě
Obecní úřad bude uzavřen od 27.12.2019 do
03.01.2020. Budeme se na Vás tedy těšit v pondělí
06.01.2020.
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Oprava bytového domu č. p. 129, Suchý Důl

Z činnosti suchodolských žen

V říjnu a začátkem listopadu také došlo k
dokončení prací týkající se výměny kotlů v pěti
bytech, oken (včetně střešních) a vchodových dveří
na bytovém domě č. p. 129 v Suchém Dole.
Celkové výdaje dosahovaly výše 1.095.311 Kč. Z
Ministerstva financí jsme v rámci projektu Suchý
Důl – obnova bytového domu č.p. 129,
identifikační č. 298D223001209 na opravu obdrželi
dotaci ve výši 985.779 Kč, což je 90 % celkových
způsobilých výdajů projektu.

Další nutné opravy proběhly na střechách obecních
budov – nad kuchyní restaurace Kačáma a na
obecním úřadě. Obě opravy prováděla firma PM
ROOF SERVICE s.r.o. v celkové hodnotě 122.264 Kč

Suchodolské ženy si Vás dovolují seznámit s
připravovanými akcemi na počátku příštího roku.
Zveme všechny občany na svůj tradiční ples, který
se bude konat v pátek 24. ledna 2020 s tradiční
hudbou pana Staňka z Nového Města nad Metují.
Letos na úvod uvidíme první veřejné vystoupení
našich mažoretek, které od září pravidelně trénují
každý pátek od 15.30 hodin.
Nezapomínáme ani na naše děti, ty se mohou těšit
na dětský karneval v neděli 23. února 2020 opět s
živou hudbou p. Fulky a spoustou her a soutěží.
Přejeme krásné, pohodové vánoční svátky prožité s
těmi, které máte rádi, dětem splnění všech přání a
všem pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2020.
Suchodolské ženy

Poděkování

Taneční kroužek „klasická mažoretka“

Oprava střech na obecních budovách

Rádi
bychom
touto
cestou
poděkovali
provozovateli obchodu, panu Štefanu Lučanovi a
Petře Kozlíkové. Krám spolu provozovali od dubna
2016, následně si k prodeji smíšeného zboží
přibrali i Poštu partner. Služby občanům
poskytovali mnohdy až nadstandartní, bohužel ani
to nestačilo a k 31.12.2019 v obchodě končí.
Mnohokrát vám oběma děkujeme za ochotu a
spolupráci a přejeme vše dobré do dalších let
nejen v osobním, ale i pracovním životě.
Závěrem našeho četného výčtu aktivit bychom
Vám všem rády popřály klidné vánoční svátky a vše
dobré do nového roku 2020.

Začátkem školního roku 2019 /2020 byl vytvořen
taneční kroužek
zaměřený
na „klasická
mažoretka“. Přihlásilo se 12 dívek ve věku 6 až 12
let. Jsou to převážně dívky ze Suchého Dolu, ale
také z České Metuje a Stárkova. Každý pátek
trénujeme v tělocvičně ZŠ Suchý Důl od 15:30 do
17:30.
Čeká nás první vystoupení 24. 1. 2020 na plese
Spolku suchodolských žen. Určitě se na nás přijďte
podívat.
Pokud máte doma holčičku nebo slečnu ve věku 5
– 15 let, ráda tančí, může mezi nás přijít. Bližší
informace na tel: 774504293 nebo osobně na
tréninku v tělocvičně.

Blanka Klímová a Tereza Kohlová

Vedoucí kroužku Kozlíková Petra

Přijatá usnesení z r. 2019
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová
opatření provedené v kompetenci starostky
obce a schvaluje rozpočtové opatření č. 5-2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání Územního
plánu Suchý Důl
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nájemní
smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro
nájem bytů ve vlastnictví obce Suchý Důl.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro
stanovení výše nájemného.
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krmení ryb. Nakonec manželé Kulichovi výborně
nakrmili i nás – jak jinak než grilovanými pstruhy.
V říjnu jsme společně navštívili Polické divadelní
hry
- společnosti NODIVSE - NOvoměstská
DIVadelní Sebranka sehrála méně známou hru z
pera Williama Shakespeara – Půjčka za oplátku.
Tématy hry byly moc, spravedlnost a chtíč.
Připravili jsme další ročník tanečních. Pozvánku
jsme dávali do minulého občasníku, ale bohužel
k uzávěrce bylo přihlášeno pouze pár párů.
Rozhodili jsme tedy sítě i mimo naši ves, a kurz
zaplnili vesměs přespolními (Police, Hronov,
Srbská, Radechová…). Naštěstí si to na poslední
chvíli rozmyslely i místní páry, za což jsme moc
rádi. Drobná komplikace nastala s termínem
úvodních tanečních, kdy se na sále malovalo. Mezi
kbelíky jsme tančit nechtěli, takže jsme to
přeorganizovali a všechny 4 hodiny stihli
absolvovat do začátku adventu. Taneční mistři –
Iva a Míra Kulichovi opět s přehledem zvládali
zcela nesourodou skupinu tance chtivých párů – od
úplných začátečníků po mírně pokročilé. Zkrátka
taková klasická, vesnická jednotřídka ☺. Proběhl i
kurz vázání kravat a několik informací o
společenském chování. Na závěrečném věnečku
zahrála hudební skupina Medium pod vedením p.
Trojtla. Některé taneční pokroky bylo možné vidět
hned následující víkend na hasičském plese. Již
jsme zamluvili termín na další rok, takže neváhejte,
hlaste se.
Přejeme všem klidný čas adventu, spokojené
vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně
zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady.

SPONA Suchý Důl
V závěru roku se většinou bilancuje, takže i my
krátké ohlédnutí.
Léto jsme ukončili tradičním tajným výletem.
Tentokrát byl pro dopravu zvolen vlak, což je
v našich končinách dost komplikované. Sraz byl
v Polici na autobusáku, následovala předprava
autobusem na Mýto a pak pěší přesun na vlakové
nádraží. Tam byl připraven krátký kvíz o historii
místního nádraží a železnice. Překvapivá byla
informace čerpaná z díla pana Miroslava Pichla, že
existovala předběžná studie pruských odborníků z
roku 1868, která předpokládala, že těžiště nové
železniční sítě, měla vytvořit osa Pohoří u Opočna
– Náchod, větvící se za Policí (asi někde v místech
dnešního sídliště) do dvou směrů: jednak k České
Metuji a dále k Vernéřovicům, jednak přes pohoří
Stěny do Broumova. V tomto případě by trať vedla
přes Suchý Důl a Slavný. Tento ryze teoretický
projekt, mající propojit dráhu s Pruskem, tehdy
respektoval členitost terénu jen ve velmi hrubých
rysech; dalo by se říci pouze prstem po mapě.
Realizace tohoto krkolomného plánu, zvláště v
Broumovských stěnách, kde by se trať musela
probít náročným skalnatým terénem, by si zcela
určitě vyžádala prodloužení celé trasy a nákladné
řešení. Je jen logické, že byl tento nedomyšlený a v
konečném důsledku jistě velmi nákladný projekt
brzy odložen. Železnice tak vede výhodně údolím
Metuje. Jisté je, že nádraží na Slavném tedy
nemáme. My jsme však na nádraží doputovali, vlak

za Sponu, z.s. Helena Ištoková

Zpráva velitele o činnosti SDH Suchý Důl
Dne 21. 6. se náš člen zúčastnil schůze k založení
SDH Ždár nad Metují. Hned druhý den probíhali
oslavy. Zde jsme reprezentovali v průvodu s
praporem a Slavenskou stříkačkou.
Dne 6. 9. jsme byli požádáni k vyčištění trub na
Slavném u p. Maláta. Z připravené nádrže jsme
pomocí dvou proudů vyčistili 3m zanesených trub
blátem.
Dne 17. 9. dva naši velitelé /Thér L. Vítek
P./navštívili stanici Broumov. Zde se konal
velitelský den. Účast byla slabá. Sešlo se nás
celkem pět.
V minulém občasníku jsem se nezmínil o dvou
soutěžích. Obě připadly na sobotu 15. 6.

přijel na čas a za chvíli jsme dojeli do Olivětína, kde
byla objednávka prohlídka pivovaru spojená
s ochutnávkou. Na závěr jsme obdivovali i
historické muzeum, které v budově majitel
pivovaru postupně buduje a rozšiřuje. Úžasné
exponáty.
Pak následoval krátký pěší přesun do pstruží líhně
v Hynčicích, kde jsme si s odborným výkladem
prohlédli sádky i ryby v nich. Vyzkoušeli jsme si i
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Ráno jsme zajížděli do Velké Ledhuje, kde se
bojovalo O pohár starosty města Police n/M.
Požární útok je obohacen o ejektor. Ten je nutno
připojit mezi hadice „C“ a následně vhozen do
sudu. Je to zajímavé zpestření. Tedy alespoň pro
ty, kteří to nezapojují. Bohužel se šestým místem
jsme nebyli moc spokojeni. Zvítězilo družstvo z
Pavlišova.
Z Ledhuje jsme vyrazili do Bělého. Zde se k
požárnímu útoku přičítá i pivní štafeta. Útok jsme
zvládli za dlouhých 60 s. To už v pivní štafetě nešlo
stáhnout. Dokonce jsme i v této oblíbené soutěži
skončili až na třetím místě. Stejně tak po sečtení
obou časů v celé soutěži. Jako první skončilo
družstvo Radešova.
V sobotu 14. 9. náš tým zamířil na soutěž do
Bukovice. Klání je zařazeno do Náchodské hasičské
ligy. Soutěží zde nejlepší týmy z celého okresu a je
to znát. Jediný tým Ostaš-Bor ligy jsme byli právě
my. Poslední místo nám vzali hasiči z Meziměstí,
stejně jako minulý rok, kterým se útok naprosto
nepovedl, takže jsme skončili na předposledním
místě.
Hned další týden si suchodolští hasiči spravili
náladu ve Lhotě. Zde jsme tradiční pohár vyhráli.
Soutěž byla na dva útoky a světe div se, oba jsme
zvládli v nejlepším čase. Chlapcům patří veliký dík.
A máme tady posvícení. K tomu patří tradiční
Svatováclavský pohár. Pro soutěžící jsme si
připravili malé překvapení. Závodní trať jsme
poprvé od založení tohoto klání pozměnili a
soutěžícím malinko ztížili. Osobně si myslím, že se
povedlo a boj o pohár byl jak pro účastníky tak
fanoušky zajímavější. Bohužel opět jsme se nevešli
na stupně vítězů. Naše áčko obsadilo šesté místo a
béčko místo čtvrté. Nový broušený pohár si
odvezlo družstvo Bukovice.
O týden později se poslední ligové body rozdělovali
v Hlavňově. Počasí moc nepřálo, pršelo a pršelo,
takže trať byla docela promočená a hrozilo zranění.
Naštěstí si všichni dali pozor a vše proběhlo o. k.
Požární útok, který začíná příjezdem na základnu,
zvládlo nejlépe družstvo Bezděkova, následovali
domácí borci. My jsme skončili na krásném třetím
místě. Stejné umístění nám patří i v Ostaš - Bor lize
v sezoně 2019.
Vyhlášení této soutěže se konalo dne 23. 11. ve
Žďárkách. Prvenství získalo družstvo Žďárky „A“ a
druhé místo hasiči Žďárky „B“.
Děkuji a gratuluji všem členům našeho sboru, kteří
nás reprezentovali v této dlouhodobé soutěži.

V sobotu 19. října se naše jednotka zúčastnila
cvičení okrsku Ostaš. Na Petrovice jsme vyjížděli v
sedmičlenném obsazení. Našim úkolem bylo zřídit
stanoviště první pomoci a provedení prvního
ošetření.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům i
nečlenům za jejich práci pro sbor, kterou provádí
ve svém volném čase.
Jménem SDH Suchý Důl Vám všem přeji krásné a
klidné vánoční svátky a v novém roce 2020 hodně
zdraví a štěstí.
Luděk Thér - velitel SDH

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Na začátku mého článku bych chtěl poděkovat
občanům za finanční příspěvky při zvaní na
posvícení. Tyto peníze byly odevzdány na obec a
společně z dotace MAS Stolové hory (kterou
zajistila obec, za což jim také děkuji) a příspěvkem
obce použity na zaplacení krojované dechové
hudby Svárovanka, která nám hrála při
posvícenském průvodu. Ale to předbíhám.
Ve čtvrtek 24. září jsme se sešli, abychom připravili
trať na Svatováclavský pohár. Pracovníci obce i
přes ošklivé počasí pečlivě posekali louku u
Martinců. Vašek Ticháček zde přistavil valník, kam
dávali posekanou trávu, kterou po té odvezl. Za což
mu také děkuji. Ale na výborové schůzi jsme se
dohodli o nějakých změnách na trati, tak jsme ještě
požádali starostku o menší úpravu při sečení tratě.
Vstřícně nám vyhověla a v pátek byla trať
posekána dle našich představ. Tentýž den jsme ji
označili, abychom něco málo natrénovali.
V sobotu ráno jsme natahali hadice k hydrantu u
Kollertů, připravili stánky a jiné zázemí potřebné
pro konání soutěže. Jsme rádi, že nás přijeli
podpořit hasiči ze Scinawky Sredni. Po předvedení
jejich ne moc povedeného útoku jsme alespoň
společně poobědvali a prohodili pár slov. Více o
dění ze soutěže se dozvíte v článku velitele.
Večer jsme pořádali posvícenskou zábavu, kde
nám hrála skupina Ledvin Stones. Konečně
vydařená zábava. Přišlo přes sto platících lidí, takže
ze strany pořadatelů spokojenost.
Posvícenské pondělí již bylo spíše v režii obce,
Svárovanky, Kačámy a všech zúčastněných.
Ve středu 18. 9. se ve Žďárské hospůdce konala
Okrsková valná hromada, které se zúčastnil Radek
Klíma. Zde se řešilo především provádění
námětového cvičení, které nás čekalo.
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V pátek 8. 11. se na sále v České Metuji konalo
Shromáždění starostů okresu Náchod, kterého
jsem se zúčastnil. Z úst starosty OSH Náchod Ivana
Krause, vedoucího odborné rady mládeže Milana
Kligla a vedoucího odborné rady velitelů Miloslava
Paclíka zazněly zprávy o činnosti za minulé období.
Se svou zdravicí přijel i starosta Krajského sdružení
hasičů Jiří Orsák a ředitel územního odboru
Náchod plk. Ing. David Pouč, který mluvil převážně
o lezeckém polygonu pro činnosti ve výšce a nad
volnou hloubkou, který byl otevřen 12. dubna
letošního roku ve Velkém Poříčí.
Ve středu 13. listopadu jsme se sešli, abychom
uklidili sklep pod sálem. Byl zde instalován regál na
materiál, aby vše nebylo po zemi. Ještě bychom
nějaký potřebovali. S dalšími úpravami budeme
pokračovat na jaře. Lavice se odvezly k Ticháčkom
nad bývalé JZD, kde se je na jaře pokusíme natřít.
Hned další den, ve čtvrtek se konala další okrsková
Valná hromada, které jsem se opět zúčastnil. Zde
se hlavně řešilo vyhodnocení okrskového
námětového cvičení a nadcházející volby ve
sborech.
Jeden člen v listopadu oslavil kulaté
70.
Narozeniny. Byl mu předán balíček.
V sobotu 30. 11. jsme pořádali hasičský ples.
Rozhodli jsme se pro tento termín, protože do
lednového data, který jsme měli kolem 10. 1.
přibyly další dva plesy v okolí. Výbor souhlasil s
tímto termínem i změnou kapely. Hráli nám
„Návštěvníci“ pod vedením Josefa Rottera. Radek
opět zabil „hasičského čuníka“ a udělal z něho ceny
do tomboly. Ostatní ceny jsme měli od sponzorů,
které jsme oslovili. Tím bych chtěl všem
poděkovat. V pátek jsme se sešli, připravili sál,
něco málo dozdobili a srovnali tombolu. Z mého
hlediska se ples vydařil.
Výroční valná hromada (VVH) se bude konat až 18.
1.2020. Tato schůze bude volební. Volit se bude
výbor, starosta SDH, revizní komise. Pokud někdo
ze členů má návrhy na nějakou z těchto funkcí, tak
nám je prosím podejte. Věřím, že se zde s většinou
členů setkáme, aby si vyslechli zprávy o činnosti a
hospodaření našeho SDH za rok 2019. Zde se také
budou vybírat členské příspěvky. Do konce ledna
musejí být odevzdány na OSH v Náchodě. Jestliže
již nyní víte, že se VVH nezúčastníte, tak je prosím
odevzdejte pokladníkovi Zdeňku Bartoňovi na
Pohoři nebo mně. Děkuji. Na závěr bych Vám chtěl
popřát hezké vánoce a šťastný nový rok.
za SDH Suchý Důl starosta Vítek Tomáš

Škola voní Vánocemi….
Čas plyne jako voda a před námi je období, na
které se těší zejména děti. Dopřejme jim tedy
nejen radost, co naloží Ježíšek, ale snad i trochou
pozastavení a společného povídání, procházek po
okolí, do lesa za zvířátky, pořádného kapra a pěkný
stromeček. No prostě to, co k pořádným dětským
prožitkům patří. A vám velkým chceme popřát
v čase předvánočním co nejméně shonu. Vánoce
jsou přece pro nás všechny. Těší se malí i velcí. A
tak přijměte v úvodu malou vzpomínku na
odpočinkové svátky.

Co se ve škole na podzim 2019 událo:
Ukončili jsme další ročník plavecké výuky pro
všechny žáky ZŠ + starší děti MŠ v bazénu Veba
v Broumově. Vekou devizou školního plavání je
spokojenost dětí a zlepšení jejich plaveckých
dovedností i schopnosti soutěžit. Na závěrečných
závodech jsme měli velikou radost z úspěchů i těch
žáků, kteří ve školní lavici nejsou vítězové.
Navštívili jsme ZUŠ Police n/M., kde si děti mohly
vyzkoušet výtvarnou práci v jiném provedení než
znají ze školy. Tvořily pohyblivé obrázky na
moderních iPadech.
Také jsme ve spolupráci s Vávrovými prožili pěkné,
i když deštivé dopoledne, v rámci Dne stromů.
Dozvěděli jsme se nové informace o okolním lese,
poznávali stromy a nakonec na zahradě strom
zasadili. Moc děkujeme organizátorům za zpestření
výuky.
V listopadu proběhlo v naší škole první sekání žáků
okolních škol v rámci nově vzniklé soutěže
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Vědomostní olympiáda žáků málotřídních škol.
Pro rozjezd jsme zvolili téma našemu regionu
vlastní- jednalo se o Přírodovědnou soutěž. Akce
se účastnilo 5 škol, každá v zastoupení pětičlenné
skupiny. Pro děti bylo připraveno zajímavé
soutěžní dopoledne. Síly jsme si poměřili
v teoretickém přírodovědném testu, v poznávací
prezentaci živočichů, rostlin a hub, vytvořili jsme
zajímavé plakáty Sluneční soustavy. V tělocvičně se
nejprve měřilo, odhadovalo a poté nám děti
převedly připravené pokusy. Odměnou všem byl
diplom za účast v 1. kole této soutěže a
suchodolská čelenka.
Nyní vrcholí přípravy na Adventní jarmark a
vánoční besídku. Stalo se již tradicí, že
v předvánočním čase děti potěší pěknou
pohádkou. Na co se tedy těšit letos? Určitě znáte
filmový muzikál z roku 1973, kde kromě písniček
W. Matušky zazní již zlidovělá píseň Lásko má, já
stůňu. Nacvičování je náročné, protože v současné
době se potýkáme s velkou nemocností, ale
doufejme, že NOC v Suchém Dole dne 11. prosince
2019 od 17 hod přinese potěšení a úsměv hostů.

Z činnosti TJ Sokol
Po prázdninách začal Sokol ve čtvrtek 5. září. V září
a téměř celý měsíc říjen jsme využívali hřiště, pro
nepřízeň počasí a změnu času jsme se přesunuli do
tělocvičny. Docházíme na sokol ve čtvrtek od 17
hodin. V pátek od 17.30 hodin chodí muži na stolní
tenis. Další část mužů začala opět dojíždět na
nohejbal do opravené tělocvičny v Machově. Při
čtvrtečním cvičení v tělocvičně se snažíme trochu
rozhýbat a zaposilovat. Oblíbené se teď stalo
skákání přes kozu, ve kterém se postupně všichni
zlepšují. Je vidět, že trénování není zbytečné,
protože některým už nedělá problém kozu celou
přeskočit a jejich počet se zvyšuje, což je jenom
dobře. Hodně zaujal poslední dobou překážkový
běh, ve kterém soutěží na čas, a to je baví tak, že
kolikrát už nezbyde čas ani na fotbálek, ale to
podle mě, určitě nevadí, protože si ho užijí dost na
hřišti venku. Celkový počet docházejících do
tělocvičny se nyní pohybuje od tří nebo čtyř, což
záleží na nemocnosti nebo lenosti, až třeba po
dvanáct.
Blíží se konec roku, tak Vám všem přeji klidné
prožití zbytku roku, veselé Vánoce plné dárků a
radosti z nich a snad i trochu toho sněhu, ať je to
ještě trochu veselejší. Do příštího roku 2020, Vám
přeji hodně zdraví, štěstí, pohody o trochu více
ohleduplnosti a slušnosti jednoho k druhému a
v neposlední řadě pracovní i sportovní úspěchy.

Připomínáme – ukončení provozu pro všechny
děti – v pátek 20. prosince 2019.
Zahájení výuky v roce 2020 začne v pondělí 6.
ledna 2020.
Milí přátelé,
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…

za TJ Baldrych Jiří

MAS Stolové hory
Rok 2018 v MAS
Stolové
hory:
finanční
injekce
pro 44 projektů!
Období
začátku
nového roku je
často
obdobím
bilančním. A tak i
my se ohlížíme za
tím,
co
se
v uplynulém roce
událo
v Místní
akční
skupině
(MAS)
Stolové
hory. Stále jsme
spolek, který s radostí podporuje a rozvíjí regiony

Přeji Vám všem ze
srdce dostatek sil,
pohody a hlavně
pevné zdraví v roce
2020
Lenka Soumarová, za všechny malé i velké
ze Suchého Dolu
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Hronovska, Policka a město Náchod. Pro někoho
možná pouhá fráze, pro nás byl však rok s devítkou
na konci velmi důležitý. Co jsme tedy pro rozvoj
oblasti Stolových hor stihli v roce 2019 udělat?
Celkem se podařilo vyhlásit rekordních 14 výzev
k předkládání
žádostí,
a
to
v oblastech
zemědělství, lesnictví, životního prostředí,
zaměstnanosti, sociálních služeb, dopravní
infrastruktury, vzdělávání nebo hasičské techniky.
A dohromady MAS v předešlém roce schválila
přidělení dotace pro 44 projektů. Jen finanční
podpora pro drobné podnikatele včetně
zemědělců čítá 15 úspěšných žádostí. V Náchodě a
mezi Velkým Poříčím a Hronovem byly vybudovány
krásné naučné stezky, na které MAS poskytla
stoprocentní dotaci. Také na Bezděkově v minulém
roce úspěšně dokončili rekonstrukci fasády
kostela. Kromě toho pokračují víceleté projekty –
například příměstské tábory v Polici nad Metují
nebo Náchodě. V letošním roce se navíc rozhodne
o schválení projektů v dalších minimálně 6
výzvách.
To však není zdaleka všechno z naší činnosti.
Uspořádání pracovní snídaně pro zástupce obcí byl
stěžejní bod jara, na kterém došlo k představení
plánovaných výzev. Díky tomu mohla vedení vašich
obcí v předstihu připravit projekty, na které si u
nás následně žádali o dotaci. Dále jsme se podíleli
na druhém ročníku Farmářského filmového léta
v Bělém nebo na workshopu pro děti a dospělé
Pojďme si hrát a počítat pořádané v areálu Déčka
Náchod.
Nadále
pokračujeme
v podpoře
předškolního,
základního
a
neformálního
vzdělávání na Náchodsku. Jedná se především o
semináře a workshopy pro pracovníky ve
vzdělávání. Kromě toho jsme v průběhu září
spolupořádali velkou konferenci zaměřenou také
na rozvoj vzdělávání, která se uskutečnila
v broumovském klášteře. Poprvé jsme se zapojili
do Týdne vzdělávání dospělých pod patronací
Úřadu práce v Náchodě, a to formou programu
s názvem „Jen nápad nestačí“. Zájemcům bylo
ukázáno, co je potřeba, aby se z nápadu zrodil
konkrétní projekt. Zaměřili jsme se více i na
problematiku kyberšikany. V této oblasti jsme
pořádali jednak semináře pro učitele základních i
středních škol, interaktivní divadla pro žáky a
studenty a v neposlední řadě přednášky pro rodiče
a veřejnost. Naší snahou bylo upozornit na tento
doposud trochu skrytý problém co nejširší

spektrum obyvatel a ukázat jim možnosti prevence
kyberšikany.
V neposlední řadě jsme se vloni rozhodli podpořit
aktivní lidi a organizace při pořádání kulturních
nebo sportovních aktivit. Nakonec bylo vybráno
hned 11 akcí, z nichž některé ještě neproběhly a
můžete se na ně těšit v prvním čtvrtletí letošního
roku. Jedná se o Festival Jeden svět v Polici nad
Metují, Středeční pohár organizovaný SKI Police
nad Metují, Bezděkovský biatlon a stále je možné
navštívit naučnou stezku „Hronov pěšky“. Na
podzim se za našeho přispění konal například
Lampionový průvod na sv. Martina v Polici nad
Metují, Historická ukázka vojenského spolku T-S 20
Pláň z Jižní Francie roku 1944 ve Stárkově nebo
Zimní táboření na Hvězdě.
Pro více informací o našich aktivitách navštivte
naše webové stránky www.mas-stolovehory.cz
nebo sledujte náš facebook. Anebo se za námi
stavte na lahodnou kávu v naší kanceláři ve
Velkém Poříčí ve 2. patře úřadu městyse. Neboť i
v roce 2020 hodláme podporovat spolky, obce a
lidi, kterým není veřejný a kulturní život lhostejný.
Společně chceme, aby se nám žilo v MAS Stolové
hory dobře, neboť je to místo, kde jsme doma.

Příspěvky od spoluobčanů
Občanská vybavenost po několika letech opět
získává nebezpečné trhliny. Ta byla po několik let
výborná a s našimi 400 obyvateli ji mohly některé
obce doslova závidět. Veškerá nejistota nastala,
když nájemci obchodu a pošty oznámili ukončení
svého podnikatelského záměru, prý pro klesající
zájem občanů o jejich služby, s čím souvisí snížení
jejich příjmů pro zabezpečení jejich rodiny. Otázka,
zda zachovat tyto služby nebo je zrušit bez
náhrady, rozděluje obyvatele na dvě skupiny. Ta
první s tím zásadně vše zrušit nesouhlasí a chce
tuto službu zachovat za každou cenu, předpokládá,
že dotace kraje na provoz budou dále pokračovat a
to je myšlení shodné s dalšími šedesáti obcemi
v kraji. Domnívají se také, že investice minulého
zastupitelstva do úprav prodejní plochy ještě na
poštu Partner, je zbytečně mařena a může se také
stát, že za tři roky po volbě nového zastupitelstva
bude zas jiný názor a bude tlak na obnovení služeb.
To však bude již pozdě. Nové zařizování téměř
holých stěn prodejny a pošty bude velmi nákladné
a pošta jako firma jistě po zkušenostech s veletoči
a tanečky v obci již nebude mít žádný zájem znovu
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pokračovat. Druhé skupině lidí to je úplně jedno
nechodí tam vůbec nakupovat a nikdy tam chodit
nebudou, i kdyby byly ceny poloviční. Je to trend
dlouhodobý. Možná když jejich kočka bude mít
např. zánět spojivek, pojedou raději do Meziměstí
nebo do Broumova, když je produkce medu v obci,
pojedou raději do Rokytníku, na poště v Polici
budou raději čekat frontu, než by šli na místní
pobočku, nebo si nekoupí dobrý oběd v místě a
pojedou raději na předražený jinam. Sám jsem pro
zachování služeb. V druhém kole při projednávání
strategického plánování činností v příštích letech
v obci jsem to také řekl a cizí zpracovatel projektu
se mě dotazoval, jestli sám tam chodím.
Odpověděl jsem, že ano, pro sortiment, který tam
mají, ale třeba pro květák musím jet do Police. To
zástupkyně vedení obce byla ostřejší. Řekla, ať si
tedy obchod vezmu sám anebo si sháním
podnikatele, který to v obci povede. To již hraničilo
s arogancí. Docela se shoduji s neznámým
člověkem, který na našem dvoře řešil jiný problém
a jako zdvořilostní omáčku kolem se zeptal, co se
v obci nyní řeší. Řekl jsem obchod-zrušení.
Zamyslel se a po chvíli řekl. Tomu, že lidé chodí do
Penáče, nikdo nezabrání, ale obchod s omezeným
sortimentem si musíte v každém případě zachovat.
Asi ví, jak to jinde chodí. Požádal jsem ještě p.
Martince staršího-cituji: obchod stoprocentně
zachovat a nic dalšího k tomu již nemámstoprocentně zachovat, od toho jsme si zvolili lidi,
aby se o tu obec starali a tak ať se o tu obec starají
o to, aby byl zachovaný obchod. Je to stanovisko i
KDU ČSL kam patřím. Ve stejnou dobu do
zvukového
záznamu se
vyjádřil
bývalý pan
starosta
p.
Vítek těmito
slovy, kdyby
to řešil on:
řešení
je
úplně jednoduché, nejdříve bych se sešel
s nájemcem, jaké má podmínky, aby zůstal, řešil
bych to jako obec samostatně a potom bych
přesvědčil zastupitelstvo a dal bych finance
z rozpočtu obce ve výši podobné, jak to řeší třeba
na Rychnovsku, tedy by stačila částka 100 000 Kč, a
zapojit opět dotaci kraje. Zkušenost, jak to dělají
ostatní obce je, že chtěji udržet obchod, školu,
restauraci, školku, funkční občanská sdružení,

která také nabízejí dětem a mládeži dostatek vyžití
a podrží kulturu v obci, mají vliv i na ceny
nemovitostí všech občanů v obci.
Paní Petro Kozlíková, Štefane Lučane, v naší obci
jste provozovali obchod od dubna 2016 a poštu od
října 2017. Služby, které jste nabízeli, byly
standartní, jaké jsou ve všech rozvojových obcích.
Ke konci roku tedy končíte, protože vašich dobrých
služeb bylo málo využíváno a zisk z provozu
nestačil na vaši obživu.
Děkujeme Vám za odvedenou práci a přejeme vše
dobré do dalších let.

zapsal na návrh některých občanů dne 28.10 2019
v den 101. Výročí založení Československa
s přílohou dvou fotografií Miloš Kubeček
Divočáci zase úřadují.
Co předvádějí letos, snad nikdo nepamatuje.
V několika dnech poškodili snad hektary pozemků
hledáním obživy a louky někde připomínají
hlubokou orbu zemědělců. K našemu obydlí se při
tom přibližovali na vzdálenost 15 metrů. Také vnuk
na čtyřkolce míjel stádečko v půl páté, když se
začalo stmívat, také na krátkou vzdálenost a zdálo
se mu, že nejsou nijak vylekaní a loudavým
tempem se vzdalovali do polí. Dříve se říkalo, že
když se takto chovají zvířata a ztrácejí přirozenou
plachost, že mohou být nemocní. V těchto
popsaných případech se asi jedná o totální
vyhladovění. Není se co divit, když kukuřičná pole
byla sklizena a letní bezstarostné hody skončily.
Nejsem si jist také, že myslivci mají vzrůstající stavy
divočáků pod kontrolou a klesající stavy členů
mysliveckých sdružení v Čechách podle národní
statistiky nejsou dostatečné. Nechtěl bych také,
abych musel do volné přírody v budoucnu hledět
přes plot a chránit si tak moji zahradu. Na
Machovsku a Teplicku to ochránci přírody
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majitelům stád ovcí doporučují. Já se však
domnívám, že tam zas nemají tolik divočáků.
Někteří znalci mě říkali, že právě vlci mají rádi
masa selat bachyní a dokážou tak i vyhnat stáda
divočáků jinam. Nevím však co by bylo lepší
v katastru Suchého Dolu a Slavného pro obyvatele.
Divočáci nebo vlci? Musím se ještě zmínit, jak jsem
na řádění reagoval já. Někdo z rodiny nebo já
referoval o stavu několik myslivců. Jeden říkal, že
v blízkosti obydlí je zakázáno střílet. Jiný zas, že
tomu to tak úplně není. Další se přišel alespoň
podívat a přislíbil alespoň občasný dohled. Jsem od
něho také rád, že mě pučil, že na zasazené
brambory prasata neryjí, protože je nesnáší. Před
léty se říkal pravý opak. Další říkal prý, neslyšel
jsem to však na vlastní uši, že do kterého spolku ty
prasata patří? Možná to nejsou naše. Já jsem pak
začal obracet drny šlapat a prolévat místa
septikovou vodou. Po celodenní práci jsem si však
namohl ruku tak, že kdybych byl ještě profesně
aktivní musel bych si nechat vystavit neschopnost
s dodatkem, že se jedná o pracovní úraz,
samozřejmě v tomto případě bez náhrady. V době,
kdy jsem uvažoval jak se připravit na další příchod
škůdců, jsem dvakrát v noci vstával a autem
pojížděl se všemi světly po loukách, abych je
odradil v jejich příchodu, protože i obyčejní lidé je
viděli, že přicházejí a odcházejí po hrázi
Slavenského rybníčku nebo kolem bývalé školky do
lesů. To mě však po několika dnech přestalo bavit a
tak jsem se zajímal o koupi nějakého vyřazeného
majáku na 220 V na jejich plašení. Měl jsem však
obavu, aby v případě velkého hladu se zvíře
nezakouslo do přívodního kabelu a tak nevznikl
nějaký právní problém. Tak nic, ale zašel jsem ještě
do Ramaxu a zajímal se o stejné, ale na baterii.
Nabídka byla za 500 Kč s magnetem na střechu
auta, ale v modré blikající barvě. To zase jsem
nekoupil kvůli policii. Nakonec jsem požádal pana
Zdeňka, kam chodím většinou pro zahradnické
rady a je asi ještě také myslivec o radu jak vidí můj
problém. I on prý měl podobný, když měl dříve
ještě zahradu vzdálenou od svého domu, tak věšel
na koly kolem políčka zpocená trička, ponožky
někdy i vlasy v nějakém obalu a měl pokoj.
Doporučil také nátěry na cesty, kudy chodí, co se
používají kolem silnic. Říkal také, že on za svého
činění jako myslivec střelil přibližně čtyřicet prasat,
ale nev,í už kolik vážilo největší. Ukázal jsem mu
ještě fotku kolující na internetu, kdy střelili v obci
Libavá divočáka o váze 545 kg kdy, padl šesti

ranami a byl zatoulaný asi z Karpat. On říkal, že
střelil menšího, ale odhadem mohl mít 300 kg.
Sepsal Miloš Kubeček 25.11.
Povídání s Jirkou Kohlem, rodákem a významným
regionálním historikem, který již rok zpracovává
příspěvky o historii naší obce do podoby knihy,
která by možná mohla být na pultech prodejců
snad již před Vánocemi 2020. Jestli se vše stihne
není úplně jisté, protože Jirka chce, aby byla kniha
výstižná pro mladé i staré čtenáře. Měl svůj osobní
plán, představu a nechce psaní ukončit před
získáním snad již posledních informací i od vás.

Pokud někoho osloví tak prosí o urychlení
odpovědí. Výsledek jeho práce by snad neměl
chybět
v
žádné
domácnosti
Slaveňáků,
Suchodoláků i rodáků. Kniha se možná bude zdát
některým drahá, ale i mladí, kteří se dnes moc o
historii nezajímají, možná to po létech ocení, jako
informaci pro své děti, vnuky, přátele. Má také
výhodu, že nekonečné vysedávání nad stránkami
knihy toleruje a podporuje i manželka a to je také
velký přínos. 27.11. Miloš Kubeček
/Pan Jiří Kohl a paní Marie Kohlová souhlasí se
zveřejněním článku i fotografie jak požaduje
redakce obce/
Každého našeho občana musí potěšit, když někdo
z obce je úspěšný a tím také dobře reprezentuje
naši obec. Tentokrát jsem se o tom přesvědčil na
podzimních zahradnických výstavách v Teplicích a
později v Polici. V Teplicích se jí říká okresní a mají
již dlouhou tradici. Je trošku škoda, že trochu klesá
počet vystavovatelů ovoce a zeleniny. Přivítal bych
také, aby všichni vystavovatelé ke svému výtvoru
třeba připojili název odrůdy a jméno vystavovatele,
pro případné konzultace. Za naši obec mnoho let
reprezentují manželé Jirků často s jejich výpěstky
nebo dekoračním košem. Manželka hlavního
organizátora vzkazuje všem, aby také příští rok
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přijeli vystavovat, a mají se svým zbožím přijet vždy
před výstavou ve čtvrtek odpoledne do výstavní
síně ve škole. Sám jsem ji slíbil, že nabídnu modré
brambory s popisem. Je trochu obtížnější je
pěstovat, ale dva kbelíky na zkoušku vyrostly.
Doprovodný program se vždy odehrává v přilehlém
parku, kde se prodávají cibuloviny, okrasné
rostliny, chemické přípravky, květiny pro
domácnost a mnoho dalšího zboží, které ani se
zahradničením nesouvisí. Jako součástí kulturního
programu vždy vystupuje oblíbená hudební
skupina Slaveňáci, kdy již nyní jejich hlavní
manažer vzkazuje, že nebudou hrát v neděli, ale v
sobotu. Na jejich vystoupení vždy vodí klienty také
dvě občanky S.D. kdy v místním domově pracují
jako pečovatelky a zdravotní sestry, tak i je asi
bude zajímat změna.
Výstava v Polici má jiné možnosti. Je menší, je
jinak zajímavá, je pod střechou a nemusí se bát
nepříznivého počasí a je v příjemném prostředí
kulturního
centra města.
Prezentovaly
se tam také
okolní školy a
školky a z naší
vesnice
překvapivě
byla pěkná dekorace označena jako zhotovitel
Družina Suchý Důl. Také překvapením bylo, když z
větší skupiny ukázněných mladých lidí pod logem
Střední průmyslové školy Otty Wichterleho z
Velkého Poříčí vystoupila občanka S. D. s úsměvem
paní Ivana Krtičková. Na první pohled bylo zřejmé,
že má u mládeže respekt a rozumí si s nimi.
Manželé Jirkovi vystavovali stejné jako v Teplicích a
později se vyjádřili, že se jim ta polická líbila víc.
Statek Vávrovi nabízel konzultace z oboru
včelařství. Nabídka zájmové organizace Českého
zahrádkářského svazu v Polici na zapojení do
činnosti v podobě členství se jeví také jako
zajímavá. Odborníci tam rádi poradí s pěstováním
všeho. V době, kdy ceny zeleniny a ovoce závratně
rostou tak pro radost i ulehčení rodinného
rozpočtu budou mít i v budoucnu velký význam. Na
výstavě také hodně návštěvníků zaujala ukázka
napadeného daňka vlkem na Machovsku, nabídka
cibulovin, semen a košíkářské výrobky. Všem
vystavovatelům a návštěvníkům organizace
zahrádkářů děkuje za podporu.
27.11.2019 Miloš Kubeček

Kladské pomezí se připravuje na běžkařskou
sezónu

Aktuální stav téměř 300 km upravovaných
běžeckých tratí může každý milovník zimních
sportů sledovat na specializovaném webu.
Na běžky je v Kladském pomezí možné vyrazit
celkem v devíti oblastech. Nejoblíbenější jsou ty
nejvýš položené (Jestřebí a Javoří hory), oblíbené
jsou také Machov, Adršpach a Police. Pro ty, kteří
preferují méně frekventované trasy, je vhodné
okolí Teplicka, Broumovských stěn, Hronova a
Náchoda.
Tipy na výlety naleznou běžkaři v zimních novinách
Kladského pomezí, které jsou k dostání zdarma v
informačních centrech. Trasy vedou česko-polským
pohraničím (Machov)
a Odolovem k Pasekám a Jestřebí boudě.
Vše podstatné k zimním zážitkům v regionu se
nachází specializovaném zimním webu. Právě zde
můžou běžkaři sledovat aktuální stav úpravy
běžeckých tratí a prohlédnout si záběry z
webkamer. Díky GPS systému a spolupráci se
serverem Bilestopy.cz si návštěvník vše zobrazí v
reálném čase také v interaktivní mapě. Běžkařský
web
se
nachází
na
adrese
https://ski.kladskepomezi.cz.

Povinné čipování psů od 01.01.2020
Všem majitelům psů připomínáme, že od 01.01.2020
mají za povinnost nechat očipovat své psy.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být
na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí
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být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 03.07.2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou
registrovaní u Komory veterinárních lékařů
ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si
soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci.
Ceny jsou smluvní.
V případě, že má Váš pes platné očkování proti
vzteklině a termín přeočkování má až v průběhu
roku 2020 (případně 2021 či 2022) není možné
očipování odkládat až do dalšího přeočkování.
Pokud jste již tak neučinili, je nutné nechat psa
označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude
očkování považováno za neplatné. To neplatí,
pokud je Váš pes označen jasně čitelným
tetováním provedeným před 03.07.2011.
Tato povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem je zakotvena v novele
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Na kočky či
další druhy zvířat se nevztahuje. Situace je však
odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete
cestovat do zahraničí. V takovém případě je
povinnost označení zvířete mikročipem stanovená
evropskou legislativou již řadu let a vztahuje se
nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete
zde: https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-vzajmovem-chovu/
Zdroj : webové stránky Státní veterinární správy
Bohužel z mého pohledu naši zákonodárci zaspali.
Sice majitelům psů uložili povinnost nechat svá
zvířata označit mikročipy, ale neuložili jim za
povinnost nechat mikročipy zapsat do nějakého
z registrů zvířat. A už vůbec se pak nesnažili o to,
aby vytvořili centrální evidenci označených psů
vedenou státem. V tuto chvíli je tak na
dobrovolnosti majitele, zda si nechá čip svého
pejska zapsat do některých ze soukromých
databází, které v ČR fungují. Pokud máte zvíře
označené čipem, samotná identifikace je bez
napojení na databázi identifikačních údajů
bezcenná. Číslo čipu je možno v České republice
zadat do několika databází, uvádíme příklady:
BackHome registr zvířat
https://www.backhome.cz/
Národní registr majitelů
https://www.narodniregistr.cz/

Centrální evidence zvířat a věcí
https://www.identifikace.cz/
Český registr zájmových zvířat a majitelů
https://www.czpetnet.cz/
FSO, J. Hlaváčková

Vánoční čas a Silvestr v Suchodolské kapličce
Přiblížilo se období adventu a závěr roku. Pro
většinu z nás to znamená, že si uděláme více času
na naše blízké, zpomalíme, zavzpomínáme na ty,
kteří již nejsou mezi námi. Mnozí z Vás mají tuto
dobu spojenou s návštěvou naší zelené
Suchodolské kapličky.
Všichni ještě máme v paměti tu nešťastnou
událost, kdy byla kaplička zapálena žhářem a za
pomoci
veřejné
sbírky
opět
postavena
a
vysvěcena. Od té
doby je v kapličce
umístěn
hasicí
přístroj, který již
bohužel musel být
použit právě kvůli
požáru
od
množství
zapálených svíček.
Určitě nikdo z nás
nechce, aby se
historie opakovala.
Situace je nejhorší
právě v období vánočních svátků a také na
Silvestra, kdy se zde zastavují zapálit svíčky
účastníci „Silvestrovského vejšlapu“. Členové SDH
Suchý Důl zde sice v tomto čase pravidelně
hlídkují, velké množství hořících svíček zhášejí,
případně je vynáší ven, ale nemohou zde být
k dispozici 24 hodin denně.
Chtěla bych Vás proto touto cestou poprosit o
zvážení aktuální situace v kapličce a zapálení svíčky
pouze ve chvíli, kdy jich zde není mnoho. Zapalujte
také prosím jen jednu svíčku a ne víc. Myslete i na
ostatní. Zkuste třeba použít i led svíčku a položit ji
na kamenný sokl, vydrží déle a nezpůsobí požár.
Všichni přece chceme, abychom se sem mohli při
svých procházkách vracet a užívat si atmosféru
tohoto místa. Děkuji Vám za pochopení.
Blanka Klímová
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