ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL
1/2020
Vážené dámy a pánové, vážení občané
koronavirová pandemie pokračuje a proto
jsem se rozhodl vám všem napsat pár řádků a
to i proto, že mnoho z vás je v nelehké
životní situaci, kterou jsme ještě nikdo
nezažil. Náš běžný život se výrazně změnil a
nezbývá nám všem se s tím vyrovnat a
doufat, že to nebude trvat dlouho. Znovu opakuji to, že máme trochu více štěstí,
že jsme na venkově a přírodu máme na dosah. Rodičům a prarodičům nastaly
povinnosti ve výchově mládeže. Stali se z vás ze dne na den učitelé a snažíte se
o to, aby až se znovu školy otevřou, tak aby děti byly připravené. Ani děti to
nemají lehké a škola a hlavně kolektiv spolužáků jim chybí.
Tento týden nám začínají velikonoční svátky. Omezení pohybu osob zasáhne i
do tradic jako je řehtání a koleda. Dejte dětem možnost ať, si zařehtají doma
nebo na dvorku. Právě velikonoce jsou pro děti velkým svátkem a zábavou.
Letos to bude bohužel bez koledy a tak budou koledovat jen v rodině. Všichni
jsme optimisté a jak pandemie bude zničena, tak to dětem vynahradíme.
Jaký je výhled dalších kulturních akcí ? Tak to je pro nás všechny velký otazník.
Budou Čarodějnice, Máje apd.? V tuto chvíli se neuskuteční ani tradiční Vítání
občánků či akce zaměřené na uctění památky obětí konce II.světové války.
Opatření proti pandemii stále platí a prosím všechny o jejich dodržování. Nikdo
nevíme, co nás čeká a proto nechoďme tomu naproti. Držte se prosím nařízení
vlády a všech dalších státních a samosprávných orgánů.
Život jde dál a samozřejmě i obecní úřad a zastupitelé v této době i když
omezeně pracují. Neodkládáme ani žádné stavební práce, protože to by byla
velká chyba. Je nutné výrazně a podle možností podpořit ekonomiku a
zaměstnanost. To je jediná správná cesta, jak ekonomickou krizi překonat.
Prosím o pomoc mladou generaci, aby pomáhala rodičům a prarodičům. Tím
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myslím i předávání informací, které obec vkládá na své vebové stránky. Hlavně
se snažte starší generaci vysvětlit, že není v jejich zájmu navštěvovat nákupy ve
městě,lékárny, doktory,příbuzné apod. Například lékaře jen v akutních
případech!
Vážení občané, chtěl bych vám jménem obecního úřadu, zastupitelů popřát
pohodu v rodinném kruhu v období velikonoc. Snad už se konečně zbavíme
zimy a velikonoční svátky, které jsou zároveň posly jara, přinesou i změnu ve
zdravotní situaci mnoha lidí na naší planetě. Snažme se na to všechno špatné co
slyšíme ze světa alespoň na chvilku zapomenout.
Jsme s vámi naši občané a můžete se na nás kdykoliv obrátit v případě zajištění
pomoci, nákupu, obstarání léků apod.
Dále bych chtěl poděkovat všem dobrovolnicím, které zasedly k šicím strojům a
zásobily naše občany šitými rouškami.
Emil Tabaček, starosta

DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK ANTICOVID
Obec Suchodol objednala dezinfekční prostředek Anti-Covid (vhodný na
desinfekci rukou a ploch) od společnosti Čepro a.s., pokud bude objednávka
schválena a budeme moci prostředek zakoupit, plánujeme jeho další využití
nejen pro potřeby obce (např. desinfekce veřejných míst), ale též jako dodávku
do jednotlivých domácností v obcích.
Budeme Vás informovat na stránkách obce, vývěskách či letáčky.

ŠITÉ BAVLNĚNÉ ROUŠKY
Bavlněné roušky jsme se snažili,dle Vašich požadavků v průběhu minulých
dvou týdnů dodat do domácností v Suchodole i Lize, tak, aby občané měli na
výměnu.
Roušky máme stále k dispozici, v případě potřeby se obraťte na obecní úřad a
my zajistíme doručení.
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Ukliďme Česko – individuální výzva
Již tuto sobotu 4. dubna jsme se měli jako každoročně zapojit do akce Ukliďme
Česko. Jedná se celorepublikovou úklidovou akci, při které každoročně společně
uklízíme okolí příjezdových a pěších cest do našich obcí od odpadků, které se
kolem nich za rok nahromadily. Z důvodu stávající situace se tato společná akce
bohužel neuskuteční, ale máme pro Vás náhradní řešení.

Chodíte na procházky a rádi byste udělali něco pro své okolí?
Jak?

Sám nebo s rodinou při procházce v přírodě

Kdy?

Kdykoliv v týdnu od středy 1.4. – 8.4.2020

Kde?

Okolí silnic a pěších cest kolem našich obcí
Co s odpadem?

Vytřiďte do kontejnerů nebo pytle zavažte, zaneste ke sběrnému dvoru
nebo nechte u cesty a napište na kontaktní tel., kde jste pytle zanechali.
Po skončení akce provedeme svoz veškerého nasbíraného odpadu.
Pokud nemáte vlastní, pytle na odpadky budou k dispozici:
Suchodol – u sběrného dvora
Liha – u Sůsů čp. 15, plot :D
Vyfoťte se při Vašem úklidu a pošlete nám spolu s fotkou i stručnou
informaci, kde jste uklízeli a kolik odpadků jste nasbírali. Po úklidu si
celou akci zrekapitulujeme a na účastníky určitě nezapomeneme.�

Kontaktní telefon pro informace, foto a reporty o úklidu:

+420 723 778 869
Děkujeme a věříme, že to i letos společnými silami dáme. �

Ukažme, že ani v takovýchto chvílích nezapomínáme na naši přírodu.
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V ZŠ a MŠ Suchodol to stále „žije“
První pololetí jsme ukončili společným výletem žáků ZŠ a dětí MŠ
jednodenním lyžařským výcvikem na Monínci.
Zúčastnilo se 8 dětí z MŠ a 19 žáků ZŠ s 5 učitelkami. Po příjezdu jsme se
oblékli do lyžařského vybavení (někteří měli vlastní výbavu, jiní měli zapůjčeno
od "Lyžařské školy Monínec"). Vyrazili jsme na sníh s reflexními vestami
označenými jmény dětí. Po prvním sjezdu byli účastníci kurzu rozděleni do
skupin a převzali si je jednotliví instruktoři. Začátečníci se učili nandat lyžák do
lyže a další základní dovednosti a návyky nutné lyžování. V 10 hodin byla
přestávka na svačinku a pak opět výcvik. Nejlepší lyžaři se svezli na sedačkové
lanovce, používali kotvu, pomu a začátečníci jezdili na koberci. Po 12 hodině
jsme se přesunuli na oběd do restaurace, kde jsme měli rezervovány stoly a
pochutnali si na polévce a špagetách. Oběd byl výborný a někteří si i přidali.
Jako nápoj byla šťáva nebo voda s citrónem. Po obědě jsme se vydali autobusem
ke škole, kde nás školáky čekalo rozdávání výpisu z vysvědčení a děti z MŠ
svačinka. Kurz se nám vydařil a i počasí nám přálo.
Děkujeme za finanční příspěvek Klubu rodičů!

Natáčení upoutávky v ZŠ a MŠ Suchodol
Naše škola se zúčastnila natáčení upoutávky na letošní ročník Hudebního
festivalu Antonína Dvořáka. Tuto akci si děti velmi užily a doufáme, že se Vám
upoutávka, pokud navštívíte hudební festival, bude líbit. Tímto děkujeme
rodičům dětí, že nám umožnili s dětmi natáčet.
Mobilní planetárium
V pátek 14. 2. 2020 k nám přijelo "Mobilní
planetárium" s následujícím programem:
MŠ: Jak Měsíc putoval ke Slunci na
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návštěvu
Klíčová témata: pohyb Měsíce a Slunce na nebi, fáze Měsíce, souhvězdí
zvěrokruhu.
ZŠ: Astronomie pro děti
Klíčová témata: Sluneční soustava a naše galaxie Mléčná dráha, rozdíl mezi
hvězdou a planetou, charakteristika jednotlivých planet Sluneční soustavy,
vzdálenosti a velikosti ve vesmíru.
Karneval proběhl ve školní družině i v mateřské škole.
Celý týden ve školce proběhl ve znamení masopustního veselí. Povídali jsme si
o lidových tradicích tohoto období, o průvodu masek. Společně jsme si vyrobili
škrabošku, děti šly s nadšením na procházku. Mimo to jsme se připravovali s
dětmi na karneval. Proběhl v pátek 28. února. Děti se moc těšily a všechny měly
krásné masky. Při tancování a soutěžích jsme si dopoledne ve školce všichni
krásně užili. Domů děti odcházely s mnoha zážitky.

Projekt – veselé zoubky
5. března 2020 se školáci zapojili do preventivního programu Veselé zoubky.
Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti
správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu. Jak
probíhal program na naší škole? Pod vedením učitelek
proběhla preventivní hodina „Veselé zoubky“. Pak děti
zhlédly zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“. Žáci s učitelkami probrali téma správné péče
o zuby, správné techniky čištění, důležitosti preventivní
zubní prohlídky a vyplnili pracovní list. Každý žák
obdržel preventivní balíček a samolepku.

Dne 10. 3. 2020 jsme navštívili ZŠ i MŠ Techmanii v Plzni. Tato akce (vstupné
a oběd) byla financována z projektu MAP II ORP Příbram a doprava uhrazena
Klubem rodičů.
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Pro ZŠ byl připravený dětem přímo „Na tělo“ řízený program. V tomto
programu si žáci pod vedením lektora vyzkoušeli fungování lidského těla na
sobě samých. Zjistili například, jak dobrý mají hmat, jak rychle běží, nebo si
ověřili sluch.
Pro MŠ byl připraven program „První kontakt s robotem“. Každý z nás dostal na
starost malého robota. Vyzkoušeli jsme si, jak takového robota zapnout,
zprovoznit a sledovali jsme, jak dokáže měnit barvy podle čar, které mu
nakreslíme. Protože jsme byli moc šikovní, mohli jsme vyzkoušet i složitější
úkoly, a to vytváření drah. Podle obrázků jsme mohli robotu zadat i různé úkoly
– aby zrychlil, zpomalil, otáčel se, zahnul... Po správném vyřádění jsme si s
chutí dali oběd a vyrazili zpět směr Suchodol. Výlet se nám velmi vydařil a
těšíme se na mnoho dalších společných výletů.
Následující dny nás všechny zaskočilo mimořádné opatření. Z DŮVODU
PREVENTIVNÍCH KROKŮ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU A
DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA v Suchodole po dohodě se zřizovatelem UZAVŘENA
na dobu neurčitou.
Žákům školy je zadáváno učivo prostřednictvím školního webu, emailu i
WhatsAppu. Všichni učitelé se snaží komunikovat se žáky, vysvětlit, poradit a
hlavně vnášet klid, pohodu a empatii. To je v této době to nejdůležitější!
Kolegyně MŠ zveřejnily na školním webu náměty i pro děti školky.
Zaměstnanci školy pracují částečně z domova i z pracoviště tak, aby omezili
bezprostřední kontakt mezi sebou.
Ze slohových sešitů
KARANTÉNA
Už máme skoro dvacátý den karantény a nečekané prázdniny kvůli koronaviru.
Jsem doma s maminkou a s mým bráškou Pájou a občas i s tatínkem. Mé dny
probíhají skoro stejně jako normálně, až na to, že nechodím do školy. Když je
venku hezky, tak jdu jezdit na kole nebo na bruslích. Nejlepší je, když k nám
přijede bratranec Pepíček a moje sestřenice Terezka. Občas jdu za dědečkem a
za babičkou, kteří bydlí hned naproti. Hodně se učím a po učení si čtu. Hraju na
klarinet nebo na flétnu, protože to musím každý týden nahrát panu učiteli a pak
mu to poslat jak dobře hraju písničky. Karanténa mi moc nevadí ale je mi líto že
nemůžu být s kamarády.
Simona Truxová, 4. ročník
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Můj covid den
Můj covid den začíná podobně jako bych šla do školy. Přiznám se, že čas
vstávání stejný není.
Vstávám mezi osmou a devátou hodinou. Ustelu si postel a připravím s pomocí
mamky snídani. Pomůžu uklidit po snídani a pustím se do učení. Snažím se
učení si rozvrhnout tak, abych z každého předmětu něco udělala jako při
hodinách ve škole. Bohužel, hned na začátku korona prázdnin, jsem musela do
nemocnice na operaci slepého střeva. Díky tomu jsem na učení měla méně času.
Po uzdravení jsem musela učivo dohnat. Po obědě se učení ještě věnuji nebo
odpočívám.
Když je hezké počasí, jdu se sourozenci ven na dvůr, vyvětrat se a pohrát si.
Naší velkou výhodou je, že máme dvůr a velkou zahradu.
Pomůžu nakrmit králíky a našeho kocoura Teddyho. Potom pomůžu mamce s
večeří. Přijde taťka domů z práce, navečeříme se společně a díváme se na
televizi, než jdeme spát.
Veronika Smetanová, 5. ročník
Dovolte mi poděkovat Vám rodičům, kteří jste nyní převzali práci učitelů do
svých rukou. Vám žákům, kteří pracujete samostatně s velkou snahou a pílí. Teď
se potvrdily i výhody málotřídní školy, kde pracují v jedné třídě žáci více
ročníků a jsou tedy zvyklé na samostatnou práci.
Děkuji i mým kolegyním, učitelkám za poctivou a tvořivou práci, kontakt
s Vámi- žáky v této mimořádné situaci.
Poděkování patří i správním zaměstnancům, kteří stále dbají o čistotu a údržbu
našeho zařízení.
Na závěr VELKÉ přání, abychom se brzy sešli ve škole ZDRAVÍ a šťastní,
s obrovskou chutí do učení!
PhDr. Iva Palánová, ředitelka školy

Pro aktuální informace ze školy sledujte prosím internetové stránky
www.skolasuchodol.eu
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VELIKONOČNÍ STROM
Zdobení velikonočního stromu nemá u nás
v obci tradici, ale proč to pro letošek
nezměnit?
Nepůjde o žádnou organizovanou akci, ale o
vytvoření a zpříjemnění velikonoční atmosféry
v našich obcích.
V Suchodole „na parketu“,tj. park na návsi u OÚ, můžete na
označený stromek pověsit svou vyrobenou kraslici (ideálně ne
z papíru) případně ji vložit do připravené nádoby a my zajistíme její
zavěšení na stromek
V Lize můžete kraslice pověsit na lípy u kapličky a opět pokud
nedosáhnete :D, bude připravena nádoba a zavěšení na stromek
zajistíme.

Přejeme klidné prožití velikonočních svátků

Prosíme sledujte naše internetové stránky www.obecsuchodol.cz
Vkládáme sem aktuality, vládní nařízení i informace týkající se obou obcí.
Děkujeme

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