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Turnaj o pohár starosty obce Suchohrdly
V sobotu 11. března se v Suchohrdlech v areálu na Hájku konal první turnaj starších přípravek na umělé trávě. Turnaje se účastnili hráči mužstev FK Aditeg Dyjákovičky, z. s.,
mládež 1. SC Znojmo FK, Tělovýchovná jednota Sokol Hrádek, z. s., Tělocvičná jednota
Sokol Blížkovice a naše mužstvo.
Další informace čtěte na str. 11

…na slovíčko se starostou
Váženíspoluobčané,
s novým rokem a novými plány jsem se rozhodl
přejmenovat již zaběhnutou rubriku „Starostovo
okénko“. Prozatím jde pouze o změnu názvu, nadále se zde budete dozvídat o mých myšlenkách,
úvahách či plánech a o věcech, které mne za uplynulé období potěšily nebo naopak potrápily.
Počátkem roku mě i ostatní členy rady a zastupitelstva obce dost překvapilo i zaskočilo rozhodnutí pana Pavla Mrni odstěhovat se
z naší obce. V Suchohrdlech žil se svou rodinou již pár roků, aktivně se zapojoval do
dění obce, byl členem rady obce, předsedou investiční komise a také bývalým starostou obce. Za jeho starostování byla zdárně dokončena např. vlastivědná učebna v naší
základní škole, stavební úpravy budovy obecního úřadu, biocentrum – rybník, zapojil se
do projektu výstavby nového hřiště s umělým povrchem. Poděkování mu patří také za
jeho aktivní pomoc jako trenéra oddílu našich malých fotbalistů. Touto cestou bych mu
chtěl ještě jednou poděkovat za veškerou práci, kterou pro obec Suchohrdly odvedl, a
také mu popřát, aby ve svém novém působišti našel „to, co mu v naší obci chybělo“.
A tak jeden Pavel odešel a druhý Pavel přišel. Po odchodu Ing. Pavla Mrni doplnil řadu
zastupitelů obce Ing. Pavel Popp, který žije se svými rodiči a synem v domečku pod
školou. Naskočil sice již do „rozjetého vlaku“, ale pevně věřím, že se rychle zorientuje a
bude plnohodnotným členem obecního zastupitelstva.
Zima nám pomalu ukazuje záda, den se prodlužuje, sluníčko má už větší sílu, a tak nás
to už zase láká na procházky, na výlety, do zahrádek. Období „zimního klidu“ končí a my
máme před sebou opět plno plánů. Chystáme se opravovat, budovat a rozvíjet obecní
majetek, ale i potěšit a povzbudit kulturního a sportovního ducha našich občanů. Věřím,
že se nám letošní předsevzetí podaří splnit a vy, občané, to zaregistrujete. Stojíme o
vaši důvěru a podporu, ale i jistou toleranci. Snažíme se vše dělat ku prospěchu obce,
našich občanů, ale i těch, kteří tvoří každodenní dění v naší obci.
Do začínajícího aktivního jarního období vám všem přeji plno energie, síly a optimismu. Ať se práce daří!
Váš starosta
Ing.MartinPaul

2

1/2017

Důležitá usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce
25. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 30. 12. 2016:
• ZO schvaluje zadání Územní studie „Brněnská“ v obci Suchohrdly – plocha obytná
smíšená C, v grafické části č. 49, z října 2016, pořízená MěÚ Znojmo, odb. územního
plánování a strategického rozvoje.
• ZO schvaluje na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku – O nočním klidu.
• ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Suchohrdly a
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o., která je v souladu s § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a to
v plném rozsahu a znění.
26. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 27. 1. 2017:
• ZO schvaluje záměr s účinností dnem 30. 6. 2017:
– zrušit Základní školu a Mateřskou školu Suchohrdly, okres Znojmo, p. o.,
IČ: 75001594;
– zřídit Základní školu Suchohrdly, p. o. vykonávající činnosti základní školy, školní
družiny a školní jídelny;
– zřídit Mateřskou školu Suchohrdly, p. o. vykonávající činnosti mateřské školy a
školní jídelny;
– určit Mateřskou školu Suchohrdly, p. o. jako právnickou osobu, na kterou přecházejí všechna práva a povinnosti související se zajištěním předškolního vzdělávání a
určená část školního stravování definované delimitačním protokolem schváleným
zastupitelstvem;  
– určit Základní školu Suchohrdly, p. o. jako právnickou osobu, na kterou přecházejí všechna práva a povinnosti související se zajištěním základního vzdělávání, určená
část školního stravování a zájmového vzdělávání definované delimitačním protokolem schváleným zastupitelstvem;
– uložit radě obce zajistit realizaci změn vyplývajících z přijatého usnesení v rejstříku
škol a školských zařízení, Ústředním věstníku České republiky a v obchodním rejstříku k 1. 7. 2017.
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• ZO za účelem splnění záměru ukládá radě obce Suchohrdly:
– provést inventarizaci práv, pohledávek a závazků rušené příspěvkové organizace
k 30. 6. 2017;
– určit delimitačním protokolem práva, pohledávky a závazky přecházející k 1. 7. 2017
na Mateřskou školu Suchohrdly, p. o. a předložit ho zastupitelstvu ke schválení;
– určit delimitačním protokolem práva, pohledávky a závazky přecházející k 1. 7. 2017
na Základní školu Suchohrdly, p. o. a předložit ho zastupitelstvu ke schválení;
– připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení zřizovací listinu Základní školy Suchohrdly, p. o. a zřizovací listinu Mateřské školy Suchohrdly, p. o.;
– omezit majetková práva (nákup, prodej, uzavírání smluv) ředitelce rušené příspěvkové organizace tak, že se k jednotlivým právním úkonům vyžaduje předchozí souhlas RO Suchohrdly;
– pověřuje vyhlásit konkurzní řízení na obsazení míst ředitele Základní školy Suchohrdly, p. o. a  ředitele Mateřské školy Suchohrdly, p. o.;
– pověřuje RO Suchohrdly účastnit se nejbližšího zastupitelstva obce Kuchařovice a
informovat zastupitele se záměrem zřizovatele;
– seznámit veřejnost obcí Suchohrdly i Kuchařovice se zamýšlenými kroky, především
rodiče a zaměstnance rušené příspěvkové organizace nezávisle na organizační
struktuře, a to v obecním zpravodaji č. 1/2017;
– zajistit jmenování jednoho z pedagogických zaměstnanců zástupcem statutárního
orgánu (ředitele), který v době nepřítomnosti bude vystupovat v plném rozsahu
práv a povinností ředitele zrušené příspěvkové organizace s ohledem na nezbytnost plnění úkolů spojených se zánikem organizace.
• ZO schvaluje Žádost o zadání vypracování geometrického plánu stávající obslužné
cesty pro následné jednání s vlastníky pozemků.
• ZO schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi Ing. K. Vávrou a Obcí Suchohrdly, která
byla vypracovaná na základě Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 23. 12. 2013.
27. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 3. 3. 2017:
• ZO přijalo složení slibu a splnění tak všech zákonem daných podmínek ze strany
Ing. P. Poppa pro výkon zastupitele obce.
• ZO schvaluje za člena RO pana Ing. Ladislava Křemečka.
• ZO schvaluje záměr Obce Suchohrdly provozování ZŠ ve stávajícím režimu (střídání
nástupu první třídy) a to tak, že pro školní rok 2017/2018 schvaluje otevření první třídy
v budově školy v obci Kuchařovice.
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Základní škola & Mateřská škola
Mnoho z Vás jistě v posledních týdnech zaregistrovalo velký šum, který se rozpoutal
okolo Základní školy a Mateřské školy Suchohrdly, příspěvkové organizace. Pouliční,
neúplné, polopravdivé či zavádějící informace se šíří po obci i mimo ni rychlým tempem a jejich následkem je až zbytečné zveličování a vyvolávání nepřiměřených obav
mezi našimi občany. Bohužel tato vzniklá situace je nevhodným způsobem podtrhována i články v médiích, které v lidech vyvolávají pocit, že probíhající změny povedou ke
zhoršení fungujícího stavu školy a školky či dokonce k jejich zrušení.
Na lednovém zasedání zastupitelstva obce Suchohrdly byl jednomyslně všemi
přítomnými zastupiteli schválen záměr rozdělení současné příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Suchohrdlyna dva samostatné právní subjekty, a to Základní
školu Suchohrdly, p. o., a Mateřskou školu Suchohrdly, p. o. Hlavním důvodem tohoto
záměru je průhlednější a adresnější financování; každá samostatná organizace si bude
hospodařit se svými finančními prostředky přidělenými státem a finančními prostředky, které jsou přispívány z rozpočtu zřizovatele, tj. obce Suchohrdly.  Školka bude žít
svým životem a škola zase svým. Rozdělením většího celku na dva samostatné subjekty nedojde k žádným výrazným změnám, které by měly negativní vliv na děti, žáky,
rodiče i učitele, a to jak v naší obci, tak v sousedních Kuchařovicích. Se zástupci obce
Kuchařovice v současné době probíhají jednání o zamýšlených možnostech.
Čeho chceme dosáhnout:
• rozdělení celku na dva samostatně hospodařící subjekty;
• zachování stávajícího systému spolupráce s okolními obcemi, spádovost žáků
I. stupně;
• maximálního využívání kapacity naši budovy školy, ale i budovy školy v sousední
obci Kuchařovice;
• rozšíření kapacity a modernizaci vybavení tříd a zázemí školy;
• provedení rekonstrukce a modernizace budovy školy v obci Suchohrdly;
• vybudování samostatné moderní tělocvičny vedle budovy školy v Suchohrdlech;
• zajištění maximálního komfortu výuky žáků – aplikace moderních trendů výuky,
kvalifikovaný pedagogický sbor;
• profesionálního vedení příspěvkových organizací ve spolupráci se zřizovatelem.
Touto cestou bych chtěl ujistit všechny občany – rodiče dětí a žáčků, že zastupitelstvo obce jako zástupce zřizovatele si uvědomuje plně význam a důležitost zachování
kvalitního vzdělání pro naše děti. Z tohoto důvodu bych chtěl požádat o zklidnění
1/2017
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zbytečně vyvolané „paniky“. Prosazování individuálních ambicí, osobních postojů, ovlivňování názorů nevede nikdy k ničemu dobrému. O dalším vývoji situace kolem školy
a školky budou občané informováni.

Ing. Martin Paul

starosta obce

JARNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům,
že v sobotu 8. dubna 2017 v době od 8.00 do 15.00 hodin
budou již tradičně přistaveny na obvyklých místech,
tedy u Kulturního domu a u potoka,
velkoobjemové kontejnery.
Občané mají možnost zde uložit nepotřebné věci z domácnosti, objemný odpad,
který se nevejde do popelnic, nebezpečný odpad  a železný šrot.
Nesmí se ukládat stavební suť, zbytky stavebních materiálů,
pneu z nákladních automobilů a traktorů,
zbytky rostlinného a živočišného původu.

Okénko do naší školky
Sněží, sněží, mráz kolem běží…
Začátkem roku jsme se konečně dočkali bílé nadílky, a tak si na vločky ve školce
nemusíme už jenom hrát, můžeme se venku i koulovat.
Jako každý rok si v naší školce připomínáme svátky jara, tedy Velikonoce. 28. února
jsme uspořádali masopustní průvod po obci. Navštívili jsme pana starostu a za svoje
písničky a básničky jsme dostali sladkou odměnu. Naše hlavičky zdobily krásné masopustní čepičky, které jsme si vyrobili. Po cestě jsme si zahráli na muzikanty, hráli jsme na
ozvučná dřívka, vozembouch a další nástroje. Každého, koho jsme potkali, jsme ozdobili srdíčkem na tvář. Děkujeme všem, kteří pro nás měli připravené koblížky, občerstvení
a sladkosti, ale i drobné peněžní příspěvky.
V nejbližší době nás čeká akce Svatba. Děvčata jako nevěsty a chlapci coby ženiši si
6
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prožijí svatební obřad, hostinu i volnou zábavu. Nebudou chybět ani svatební prstýnky,
šampaňské a svatební dary. Už se nemůžeme dočkat!
Do konce školního roku plánujeme ještě plavání, Den maminek, Rozloučení s předškoláky a školní výlet.

PohodovésluníčkovéjaroVámpřejíholkyakluciznašíškolky!

Základní škola a Mateřska škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková
organizace, oznamuje, že:
• 6.května2018 v době od9.00do12.00hod. proběhne v budově mateřské školy

„Zápisdětíkpředškolnímuvzděláváníproškolnírok2017/2018“
• 22.dubna2018 v době od9.00do11.30hod. proběhne v budově školy
v Kuchařovicích

„Zápisdětídoprvnítřídy“
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Hasiči a zase MASOPUST
Ač se to zdá k nevíře, opět se překlenul rok a s ním přišla
doba masopustu. Také naši hasiči se letos poněkolikáté znovu
ujali jeho pořádání.
A tak letos vyrazili, takřka v nezměněné sestavě zúčastněných. Takže jste mohli
masek vidět poskrovnu, protože ne každý z členů místního hasičského sboru se kvůli
pracovním povinnostem mohl zúčastnit. Ale byli bychom moc rádi, kdyby se k nám v
příštím masopustním průvodu přidali i ostatní spoluobčané. Aby tak staré tradice nevymíraly a mohly byt zachovány pro generace příští.
Faktem zůstává, že počasí nám přálo, sousedé nám otevírali i nás pohostili. Tam
něčím dobrým k snědku, tam panáčkem něčeho na zahřátí. Věříme, že jsme svým počinem vnesli trochu vzruchu do sobotního dne a navodili dobrou náladu.
A tak doufáme, že i příští rok nám srdce a dveře budou otevřené a že se nás příště
sejde snad mnohem víc.

Udržujte oheň, hned jsme tam…

členové SDH

Zásahová činnost jednotky SDH Suchohrdly v roce 2016:
Jednotka byla v roce 2016 Krajským operačním střediskem Brno vyslána k celkem
29 událostem:
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Typ události

Podtyp události

Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Planý poplach

Nízké budovy
Výškové budovy
Polní porost, tráva
Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Průmyslové, zemědělské objekty
Čerpání vody
Likvidace hmyzu
Záchrana osob a zvířat
Činnost jednotky

Počet
9
5
5
2
1
1
2
1
1
1
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Jednotka si drží standard z loňského roku a vyjížděla v průměru do 6. minuty od vyhlášení požárního poplachu, a to v průměrném početním stavu 6 členů. V současné
době má suchohrdelská jednotka 20 členů. Seznámit se (nejen) s jednotkou a získat
další informace můžete na webových stránkách hasici.obec-suchohrdly.cz, které vytvořil a pečlivě spravuje člen jednotky Vladimír Forejt.
Rádi bychom do našeho ustáleného kolektivu přivítali nové tváře z řad mladších
spoluobčanů, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času vyrazit na pomoc
ostatním lidem.
V letošním roce už naše jednotka zasahovala u pěti událostí. A samozřejmě se naši
hasiči budou opět podílet na organizaci kulturních akcích – Pálení čarodějnic a Dětský
den. Tradičně plánujeme již devátý ročník nohejbalového turnaje trojic, na který jste
všichni srdečně zváni.

Jan Kutner, velitel JSDH

Tělovýchovná jednota
Suchohrdly, z. s.
Rok 2017 zahájili mladší žáci TJ Suchohrdly (roč. 2004 a mladší)
opět sympatickým výkonem na velmi dobře obsazeném halovém
turnaji v Dolní Cerekvi, kde si za účasti dalších 6 týmů vedli velmi dobře (4× výhra, 2×
remíza) a v nových dresech tak neokusili hořkost porážky. Po velmi dobrých výkonech
opět potvrdili dobré jméno našeho oddílu v tomto kraji.
FC Svratka Brno – TJ Suchohrdly
1:1
(Štancl)
TJ Spartak Soběslav  – TJ Suchohrdly
2:4
(Jonáš 2×, Olej, Štancl)
Stonařov/Brtnice  –  TJ Suchohrdly
0:1
(Jonáš)
Slavoj Polná  –  TJ Suchohrdly
1:2
(Štancl 2×)
RAFK Rajhrad  – TJ Suchohrdly
0:1
(Dúcký)
SK Habry  –  TJ Suchohrdly
1:1
(Rozsypal)
Na turnaji náš oddíl reprezentovali:
Žižka David – Jonáš Kryštof, Minařík Petr, Štancl Petr, Mrňa Jan, Dúcký Alex, Olej Tomáš,
Rozsypal Matěj, Březina Marek, Malina Šimon. Trenéři: Žižka, Štancl.
Za sympatický výkon chlapcům děkujeme.
1/2017
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Mladší žáci TJ Suchohrdly na turnaji
Svratky Brno
Po výborných výkonech na halových turnajích v Dolní Cerekvi se tentokrát mladší žáci TJ Suchohrdly (roč.
2004 a mladší) zúčastnili v neděli
12. 2. 2017 velmi dobře obsazeného
halového turnaje Svratky Brno v Pohořelicích, kde měli možnost si zahrát
proti soupeřům, kteří hrají v kategorii
mladších žáků až o dvě třídy vyšší
soutěže (krajský přebor a krajskou
soutěž). Navíc jsme odjížděli na tento
turnaj bez tří hráčů základní sestavy,
což mělo značný vliv na vývoj celého
turnaje. Díky tomu tak mohli získat
velmi cenné zkušenosti i ostatní hráči.
Přes všechny prohry na turnaji se ale chlapci semkli v posledním zápase k výbornému
výkonu, kde po strhujícím závěru získali alespoň remízu.
Na takto výborně obsazeném turnaji tak chlapci obsadili poslední 6. místo, nicméně
získali proti takto silným celkům velké zkušenosti. Navíc velkým úspěchem byl za své
výkony v brance oceněn náš brankář David Žižka, jenž byl vyhlášen nejleším brankářem
turnaje.
ČAFC Židenice – TJ Suchohrdly
Svratka Brno „bílá“ – TJ Suchohrdly
TJ Tatran Kohoutovice – TJ Suchohrdly
Svratka Brno „modrá“ – TJ Suchohrdly

8:1
8:0
7:0
6:1

(Jonáš)

(Štancl)

FKSK Bosonohy – TJ Suchohrdly

5:5

(Jonáš 3×, Štancl 2×)

Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Žižka David – Jonáš Kryštof, Štancl Petr, Olej Tomáš, Toufar Tomáš, Rozsypal Matěj,
Březina Marek, Březina Vít, Koryťák Vojtěch, Novák David. Trenéři: Žižka, Mrňa, Štancl.
Za bojovné výkony chlapcům děkujeme.

10

1/2017

Mladší žáci na turnaji OFS Znojmo v Šanově
V sobotu 4. 3. 2017 se v Šanově konal halový turnaj mladších žáků pořádaný okresním
fotbalovým svazem Znojmo za účasti mužstev Přímětic, Hrušovan, Šanova, Hevlína,
Micmanic, Vedrovic, FK Znojma a Suchohrdel. Turnaj se tak hrál ve dvou skupinách systémem každý s každým 1×12 minut. Naši chlapci byli, jak se později ukázalo, vylosováni
do těžší skupiny s týmy Hrušovan, Šanova a Micmanic.
Hned v prvním zápase ve skupině nastoupili chlapci proti mladším žákům Micmanic,
které porazili suverénně 7:0 (branky Rozsypal 3, Jonáš 3, Koryťák). Ve druhém zápase
se Šanovem prohráli 2:3 (branky Minařík, Mrňa). V tomto zápase chlapci sice byli lepším
týmem, ale prohráli po zbytečných chybách. V posledním zápase ve skupině prohráli
s lepším týmem Hrušovan 0:3 (později vítězem celého turnaje).
Ve skupině tak naši chlapci skončili na třetím místě a v boji o 5. místo se utkali s třetím
týmem druhé skupiny, což bylo mužstvo z Hevlína. V tomto zápase chlapci vyhráli 3:1
(Jonáš, Koryťák, Mrňa) a skončili tak na celkovém 5. místě. Chlapci tak mohou jen litovat prohraného zápasu se Šanovem, neboť za svůj výkon by si zasloužili umístění do
třetího místa.
Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Žižka David – Jonáš Kryštof, Minařík Petr, Mrňa Jan, Rozsypal Matěj, Březina Marek,
Koryťák Vojtěch, Dúcký Alex. Trenéři: Žižka, Mrňa, Štancl.

Za TJ Suchohrdly

Ing. Jiří Žižka

Turnaj o pohár starosty obce Suchohrdly
(Pokračování ze str. 1.) Samozřejmě jsme se obávali nestálosti počasí. Jsme rádi, že se
počasí vydařilo a byl krásný sluneční den. Celý turnaj se hrál ve velmi sportovním duchu
všech účastníků. Hrálo se 1×20 min. Dle soutěžních pravidel. Tady bych chtěl poděkovat
pánům Filipu Holišovi a Romanu Auerovi, kteří turnaj posuzovali z pozice rozhodčích.
Tento turnaj přilákal spoustu diváků a také nás přišel navštívit předseda OFS Znojmo pan
Milan Večeřa. Našim borcům se moc nedařilo, ale trenéři, panové Štrombach a Auer,
tento turnaj brali ne kvůli vítězství, ale hlavně proto, aby si kluci zahráli a oni aby zjistili,
jaká byla zimní příprava a co klukům dala. A koncem mi dovolte poděkovat hlavně panu
starostovi Paulovi, který celý turnaj zaštítil a přišel předat medaile všem účastníkům
a poháry třem nejlepším mužstvům. Všechna mužstva ještě obdržela lahev dětských
1/2017
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rychlých špuntů. Z pohledu pořadatele se celá akce vydařila a všichni byli spokojeni.
Nyní bych Vás chtěl seznámit s výsledky našich kluků:
Dyjakovičky – TJ Suchohrdly
4:0
Znojmo – TJ Suchohrdly
8:0
Hrádek – TJ Suchohrdly
6:1
TJ Suchohrdly – Blížkovice
1:2
Naše mužstvo obsadilo poslední místo v turnaji. Za výkon na turnaji bych chtěl poděkovat všem hráčům a trenérům.
Za TJ Suchohrdly

předseda MiroslavČerný

Spolek přátel historie Suchohrdel
Na počátku letošního roku se členové našeho spolku zapojili do soutěže o strom Znojemska roku 2016. Svůj hlas dali lipové aleji na návrší Hájek v obci Suchohrdly u Znojma,
která byla vysázena v letech 1881–1882 Okrašlovacím a zalesňovacím spolkem města
Znojma.
Hlasovat můžete i vy do 31. 3. 2017.
Odkaz na hlasování: www.nppodyji.cz/stromroku2016.
12
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V letošním roce si připomeneme několik výročí historických událostí spjatých s naší obcí:
• r. 1937 – vybudován „Národní dům“ (dnešní Kulturní dům)
• r. 1947 – 1. divadelní představení místního ochotnického spolku
– Započata výstavba rybníku
• r. 1957 – zahájení provozu Místní dopravy
• r. 1967 – otevření prodejny Jednoty (dnešní Coop)
• r. 1987 – vybudování tenisových kurtů
K prvním dvěma uvedeným výročím uspořádáme ve spolupráci s obcí Suchohrdly
v Kulturním domě výstavu fotografií a písemných materiálů. Bude to doprovodná akce
divadelního představení organizovaného kulturní komisí.
Na červenec připravujeme vzpomínkové akce na Bitvu u Znojma 1809. Jednou z nich
bude přednáška Jiřího Kacetla s názvem „Bitva u Znojma 1809 a její dopad na život ve
Znojemském kraji“.
Druhá akce, která by měla proběhnout 9. července, je právě ve stádiu jednání s agenturou Accaballado a obcí Suchohrdly.
Na vaši návštěvu připravovaných akcí se za celý spolek těší
předsedkyně spolku
RůženaStará

Informace z místní knihovny
Naše obecní knihovna je již přestěhována do nových prostor v podkroví Obecního
úřadu a od 18. ledna je v provozu. Otevřeno máme každou středu od 16 do 18 hodin.
Pro naše návštěvníky zavádíme
novou službu – bádání v obecních kronikách. K dispozici máme
kopie obecních kronik z let 1945
až 1973. A v rámci Měsíce čtenářů
pořádáme v sobotu 25. března
od 14 do 17 hodin Den otevřených
dveří naší knihovny.
Na setkání s Vámi se těší

vedoucí knihovny
RůženaStará
1/2017
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Kalendář připravovaných akcí
Přes původní pochybnosti se přece podařilo najít akční skupinu, jejíž zásluhou se uskuteční dětský maškarní ples.
Tentokrát je zaměřen na téma „vodní svět“, a tak rádi přivítáme v sobotu 25. března
od 15 hodin všechny vodníky, piráty, námořníky, mořské panny, vodní víly a všechnu
havěť žijící ve vodě či u ní.
Připraveno bude pohoštění i tombola. Jste všichni srdečně zváni.

sobota

25. 3.

neděle

30. 4.

neděle

4. 6.

sobota

1. 7.

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly pořádá

MAŠKARNÍ PLES „VODNÍ SVĚT“
od 15 hodin v Kulturním domě.

SDH a Kulturní komise Rady obce Suchohrdly pořádají

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

od 17 hodin v areálu tenisových kurtů.

Kulturní komise Rady obce a SDH obce Suchohrdly pořádají

DĚTSKÝ DEN

od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Vstup zdarma.

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly pořádá
od 9.00 hodin na hřišti s umělým povrchem v Suchohrdlech

9. ročník nohejbalového turnaje trojic

Startovné 300 Kč na družstvo, občerstvení zajištěno.
Závazné přihlášky potvrďte do 28. června na tel. 773 787 586, p. Kutner.

Podrobné informace a termíny všech akcí budou včas upřesněny
a zveřejněny na plakátech a obecním webu.
14
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Úřední hodiny Obecního úřadu
Pondělí
Středa

8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00 hodin

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
Telefon, fax: 515 225 690
Web: www.obec-suchohrdly.cz, e-mail: info@obec-suchohrdly.cz

Ceny inzerce

Obec Suchohrdly poskytuje za úplatu možnost inzerce v tištěném Zpravodaji. Cena
inzerce závisí na velikosti a počtu opakování.
Ceník jednorázové inzerce:
• 1/1 zadní strana obálky 3 000 Kč
• 1/1 strana
1 500 Kč
• 1/2 zadní strany obálky 2 000 Kč
• 1/2 strany
1 000 Kč
• 1/4 strany
   750 Kč
• 1/8 strany
   500 Kč
Ceník opakované inzerce v min. 4 číslech:
• 1/1 strana
1 111 Kč
• 1/2 strany
  750 Kč
• 1/4 strany
  555 Kč
• 1/8 strany
  370 Kč

1/1 strana
148×210 mm
+ spad

1/1 strana
1/1 strana
128×182 mm
133×195 mm

1/2 strany

1/4 strany

133×95 mm

64×95 mm

1/8 strany
64×46 mm

133×46 mm

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Požadavky na tiskové podklady inzerce:
dodržení daných rozměrů (spad 3 mm), min. rozlišení 300 dpi, barevný režim CMYK,
texty ve 100% černé, typ souboru pdf, eps, tiff, jpeg.
Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
Vychází jako čtvrtletník v nákladu 500 ks. Datum vydání 21. 3. 2017. Neprošlo jazykovou úpravou.
Kulturní komise: Ing. Martin Paul, František Kuchař, Bc. Martina Musilová.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na zpravodaj@obec-suchohrdly.cz, v papírové formě vhodit do schránky na OÚ.
Uzávěrka příštího vydání je 31. 5. 2017.
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