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První den prvňáčků ve škole
Dne 1. září začala prvnáčkům v Základní škole Suchohrdly povinná školní
docházka. Do první třídy bylo přivítáno 21 dětí. Třídní učitelkou je paní
Mgr. Tereza Beranová (vlevo) a asistentkou pedagoga Hana Saiti (vpravo). Prvňáčky a jejich rodiče přišel přivítat i starosta obce Suchohrdly Pavel Teleki, který
dětem předal dárek a popřál mnoho úspěchů nejen ve školních letech ale i v
životě.

Bc. Pavlína Nováková, referentka OÚ

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
čas prázdnin a prosluněných letních dní je již za námi, tak bych vás chtěl krátce
informovat, co se za poslední měsíce událo.
Jak jste si mohli všimnout, v obou obchodech naší obce i na webu byl umístěn
dotazník, který nám má pomoci při sestavování cílů při vytvoření strategického
plánu rozvoje obce Suchohrdly na roky 2022 – 2027. Asi si dáváte otázku,
k čemu je taková věc dobrá? Obce využívající dotačních programů musejí mít
vypracovaný strategický plán rozvoje, jenž se nadále schvaluje v zastupitelstvu.
Naše obec má schválený plán do konce letošního roku. Proto bych rád poděkoval všem občanům, kteří si našli čas a tento dotazník vyplnili. Vaše názory jsou
pro nás přínosem a inspirací.
A nyní k plánování a realizacím staveb komunikací a dalšího rozvoje obce:
- V minulém čísle obecního zpravodaje jsem vás informoval o přislíbení dotace

z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci komunikace ul. Na Hájku. Stavba bude zahájena letos koncem září a musí být hotova do 30.11.2021. Podrobnější popis najdete v následujícím článku tohoto zpravodaje.
V současné době již známe výsledky rozhodnutí dotačních fondů i na zbývající
dotační tituly, o které jsme během loňského roku žádali:
- Na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) jsme měli zažádáno o podporu
dvou akcí „Cyklostezka od Znory k Vinařství Lahofer“ a dále zbudování chodníku
kolem obecního sklepa na ulici Znojemská od transformátoru směrem k potoku.
V obou případech byly naše stavby podpořeny. Informaci o úspěšnosti dotace
jsme obdrželi teprve koncem července, proto letos proběhne pouze výběrové
řízení na dodavatele staveb a samotná realizace bude probíhat od dubna 2022
do konce srpna 2022. O přesných termínech a výsledku výběrového řízení vás
budu informovat v příštím čísle obecního zpravodaje.
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- Bohužel, projekt rekonstrukce stávajícího chodníku v kopci na ulici Znojemská,
opět nebyl podpořen. Na tuto stavbu jsme žádali o podporu z IROPu (Evropské
investiční fondy). Nicméně se našeho záměru nevzdáme a pokusíme si požádat
znovu o finanční podporu, tentokrát na dotačním fondu SFDI.
Stále existuje velká pravděpodobnost, že by mohla být tato akce konečně podpořena a chodník po dlouhých letech dokončen.
- Dále předkládám pár informací k připravovaným projektům týkající se chodníků. V nejbližší době by mělo být vydané stavební povolení na nově budovaný
smíšený chodník pro chodce a cyklisty z obce Suchohrdly směrem ke Znojmu.
Bude-li projekt podpořen dotacemi, mohl by realizovat během dvou let.
- Nyní se také vyřizuje stavební povolení na přístavbu mateřské školky a stále se
pracuje na vytvoření projektových dokumentací např. nástavba základní školy,
spojovací chodník mezi ul. Na Hájku a Pod Skalou či dětských hřišť.
Z minulého vydání zpravodaje jste se dozvěděli, že náš projekt dětských hřišť
nebyl podpořen dotacemi. Proto jsme se rozhodli vybudovat hřiště na etapy:
- V první řadě pořídíme herní prvky pro děti věku 1-10 let. Tyto herní prvky bychom chtěli nechat nainstalovat na ploše vedle obecního úřadu u stávajících
vzrostlých lip. Právě probíhá výběr dodavatele herních prvků. Podaří-li se nám
vybrat a zasmluvnit dodavatele do konce září, tak by si zde děti mohly hrát již
začátkem března 2022.
- U ostatních hřišť (hřiště pro MŠ, workoutové hřiště, rekonstrukce dětského
hřiště u Havranova domu) nyní dochází k úpravě projektové dokumentace, tak
abychom mohli na každé hřiště samostatně požádat o finanční podporu různé
dotační fondy. V dnešní době již máme vypracovanou projektovou dokumentaci
na rekonstrukci víceúčelového/multifunkčního hřiště, jež by mělo být zbudované v lokalitě stávajících kurtů. Je navrženo pro všechny druhy míčových sportů,
které lze hrát na umělém povrchu. O vydání stavebního povolení bylo již zažádáno. Po jeho vydání se budeme rovněž pokoušet o získání dotace, protože rozpočtovaná cena stavby hřiště je vypočtena na tři miliony korun. Bez dotační
podpory nelze hřiště v takovém rozsahu realizovat.
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Doufáme, že některý z uvažovaných projektů bude podpořen a s rostoucím počtem dětí v naší obci budeme moci v co největší míře rozšiřovat herní prvky pro
všechny věkové kategorie.
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát hlavně zdraví a poklidné podzimní
dny i večery.
Pavel Teleki, starosta obce

Dotace z MMR na opravu komunikace ul. Na Hájku
Koncem září budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace a vodovodu v ul.Na Hájku. Oprava komunikace spočívá v odstranění stávajícího zpevnění
tl.10 cm a položení dvou vrstev asfaltového betonu v celkové tl.10 cm. Komunikace bude lemována z jedné strany stávající chodníkovou obrubou a z druhé
strany betonovou obrubou s převýšením 5 cm. Odvodnění komunikace bude
zachováno dle současného stavu, tj. do okolního terénu. Celková délka opravy
této komunikace je 177 m. Před opravou této komunikace bude provedena rovněž nutná oprava stávajícího vodovodu v délce cca 66 m (od státní komunikace
po stávající chodník na ul.Na Hájku). Investorem opravy vodovodu je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Znojmo.
Součástí této opravy komunikace, bude i příprava na nové veřejné osvětlení,
které se bude kompletovat až po kabelizaci NN a VN. Nyní budou položeny pouze chráničky pro kabelové vedení a budou vybetonovány základy pro budoucí
stožáry veřejného osvětlení.
Celkové náklady na opravu komunikace jsou ve výši 848.589 Kč, přičemž dotace z ministerstva pro místní rozvoj jsou ve výši 641.665 Kč
Stavbu provádí firma Dopravní stavby Smrčka s.r.o., Znojmo, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Generálním projektantem opravy komunikace je Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo, technický dozor na stavbě opravy komunikace i vodovodu bude zajišťovat VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Znojmo. Ukončení stavby se předpokládá do konce listopadu 2021.
Ing.Jiří Žižka, místostarosta obce
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PODZIMNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 2. října 2021 v době od 8.00 do 14.00 hod. budou tradičně přistaveny
velkoobjemové kontejnery na kurtech a u potoka.
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.

POZOR NEDOPLATKY!!!
Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly o místních poplatcích ukládá
úhradu následujících poplatků:
•

ze psů

•

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Všechny poplatky byly splatné 30. 6. 2021.

Žádáme všechny občany, aby nedoplatky na místních
poplatcích uhradili co nejdříve!!!

VÁNOČNÍ DÁREK PRO OBČANY
Vážení občané, aby byly letošní vánoční svátky více pohodové, zajistili jsme pro
vás do každé domácnosti vánoční dárek v podobě živého kapra. Kdo bude mít
zájem o vánočního kapra nahlásí se obecnímu úřadu s vyplněným formulářem,
který naleznete jako přílohu tohoto zpravodaje. Předpokládaný výdej bude
22.12.2021 na kurtech u obecního úřadu. Čas bude upřesněn. S sebou si vezměte nádobu na přenos kapra.
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v každém vydání zpravodaje bych vám i tentokrát rád poskytnul informace týkající se dění v základní škole.
Zahájení nového školního roku proběhlo pro žáky 1. třídy v tělocvičně ZŠ Suchohrdly. Ostatní ročníky zahájili výuku ve svých kmenových třídách. I když stále platí určitá protiepidemiologická opatření, jsme opravdu vděční, že se můžeme potkávat ve škole.
V průběhu září a začátku října je naplánováno velké množství aktivit. Žáci 2. a
3. třídy prožijí 5 dnů na škole v přírodě, která proběhne v termínu 20. – 24.9.
v Albeři u Nové Bystřice. V termínu 4. – 8.10. pak pojedou na školu v přírodě
žáci 4. a 5. třídy. Ubytování je pro ně zajištěno v objektu bývalé vojenské roty
v Písečném. Intenzivně se připravuje také lyžařský kurz, který proběhne
2. – 7.1.2022 v Lipové – lázních. Počet žáků na škole se každým rokem zvyšuje.
V současné době navštěvuje školu 90 žáků v pěti samostatných třídách.
Do 1. třídy v letošním školním roce nastoupilo 21 žáků. Velký zájem je tradičně o školní družinu. V souvislosti s tím bylo v letošním školním roce otevřeno III.
oddělení školní družiny pro žáky 4. a 5. třídy.
Ve spolupráci se zřizovatelem (Obcí Suchohrdly) probíhají intenzivní jednání o
projektu výměny stávající střechy za multifunkční nástavbu, která by znamenala
vytvoření nových prostor pro žáky, které budeme opravdu potřebovat.
Škola bude od listopadu letošního roku poskytovat službu půjčování lyžařského vybavení. Naše nová půjčovna lyží nabízí možnost půjčení lyží přednostně
pro žáky školy a dále také pro širokou veřejnost. V současné době máme
k dispozici přibližně 40 kompletních sad lyžařského vybavení. Budete-li mít o
službu půjčovny zájem, naleznete v průběhu října bližší informace na webových
stránkách školy.
Závěrem bych na tomto místě rád poděkoval všem pedagogickým i provozním
zaměstnancům školy za jejich práci na přípravě nového školního roku. Přeji vám
klidné podzimní dny a těším se na setkávání s vámi v naší škole nebo na různých
kulturních akcích.
Jiří Voborný, ředitel ZŠ Suchohrdly
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Okénko do naší školky
A je po prázdninách. Utekly jako voda.
Nový školní rok jsme zahájili integrovaným blokem s názvem : „ Podzim na
strakaté kobyle jede“, který je zaměřen hlavně na adaptaci nových dětí. Budeme se seznamovat s novými kamarády, novým prostředím, budeme poznávat
jména kamarádů i dospělých v mateřské škole. Vytvoříme si pravidla společného soužití, budeme poznávat okolí mateřské školy, pravidla bezpečného chování jak v mateřské škole, tak i na zahrádce a vycházkách. Budeme pozorovat dění
ve vesnici, poznávat bydliště kamarádů, dozvíme se, co vše se sklízí na zahradě
a na poli, jakým způsobem se zpracovává ovoce a zelenina, co vše musí lidé
udělat na zahradě a na poli, než vše připraví k zimnímu spánku. Budeme sbírat a
hrát si s plody lesa, budeme pozorovat, jaký vliv má počasí na přírodu a člověka.
Dozvíme se, jak se chránit před nepohodou, co znamená být zdravý. Seznámíme se s časovými pojmy a s lidovými tradicemi v tomto období. Proto ihned
v říjnu zazpíváme ukolébavku všem broučkům, beruškám a ostatnímu hmyzu,

aby se jim v zimě hezky spalo. Projdeme si dýňovou stezkou a na cestu si posvítíme lucerničkami. V říjnu nás čeká otevření dvou kroužků – Taneční a pohybový a Malý olympionik, abychom si správně rozvinuli hrubou motoriku a zároveň
se pobavili a zasoutěžili si.
Těšíme se na návštěvu divadla, na scénické kino, na vítání občánků, na divadélka ve školce a možná přijde i kouzelník. Snad nám tento krásný čas nic nepokazí.
Přejeme i vám krásný barevný podzim.
Kluci a holky z naší školky

7

Vystoupení dětí z MŠ na vítání občánků dne 12.9.2021 v 11.00h

Vystoupení dětí z MŠ na vítání občánků dne 12.9.2021 ve 13.00h
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Bitva u Znojma roku 1809
V neděli 11. července se v naši
obci opět rozezněly výstřely z děl
a pušek na poli Panská niva. V
Suchohrdlech si mohli nadšenci
vojenské historie připomenout
druhý den rekonstrukce Bitvy u
Znojma roku 1809, kdy se střetl
Napoleon s rakouskou armádou. Foto: Acaballado
První část bitvy se konala v Dobšicích o den dříve. Bitva v Suchohrdlech se
konala již po páté a jedná se velkolepou podívanou, která vás vrátí o více jak
200 let zpět.
Velice děkujeme naším dobrovolným hasičům, kteří opět byli připraveni
kdykoliv zasáhnout.
Bc. Pavlína Nováková, referentka OÚ

Foto: Acaballado

9

Posvícení 2021
Ve dnech 21. a 22. srpna se konalo tradiční Suchohrdelské posvícení. Uličky
Suchohrdel rozzářila hudba muzikantů a zpěv zavádějících, kteří zároveň zvali
každého občana na večerní zábavu. Jako každý rok se konala zábava u kulturního
domu, kterou zahájili zavádějící společným tancem a na ni pak navázala skupina
Tataband, která byla k poslechu i v neděli. O sobotní půlnoci měli zavádějící připravené i půlnoční překvapení, které sklidilo velké ovace. Ti, kteří zábavu v sobotu nestihli, měli možnost dorazit alespoň v neděli, kde se vše ještě jednou zopakovalo. Počasí nám v neděli už tolik nepřálo, ale to nikomu náladu nepokazilo.
Nakonec bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným a moc se
těšíme na další společné posvícení.
Julie Srbová, stárková
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Ahoj prázdniny
Letošní rozloučení s prázdninami uspořádala obec Suchohrdly 30. srpna na
zahradě kulturního domu. Zábavné odpoledne bylo tentokrát s Divadlem Kejkle
a jejich pohádkou O kůzlátkách. Pohádku o kůzlátkách jistě znají všichni, tahle
byla trošku jiná. Nezbedná kůzlátka byla jen dvě a vlk neměnil svůj hlásek u kováře ani se nepřevlékl za maminku. Stal se však na chvíli strýčkem, pirátem a
uklízečkou. Kůzlátka však nebyla hloupá a vlka včas prokoukla. Jak už to tak v
pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadlo.
Po skončení pohádky byl pro děti připraven zábavný program. Tvořily se obrovské bubliny, balonky, tancovalo se, soutěžilo. Děti a rodiče, kteří přišli, si
jistě užili předposlední prázdninový den se spoustou legrace.
Bc. Pavlína Nováková, referentka OÚ
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Vítání občánků
V polovině měsíce září, se teplé, slunné babí léto oslavilo uvítáním malých
dětí mezi občany obce Suchohrdly. Slavnostně vyzdobená zahrada kulturního
domu uvítala 14 dětí (narozených v roce 2020) s rodiči.
O obřad se postarali zaměstnanci obecního úřadu s panem starostou. Děti z
místní mateřské školy pod vedením paních učitelek Marie Temelkové a Simony
Houfkové si připravili doprovodný program.

Na závěr obřadu se rodiče na památku podepsali do kroniky. Děti dostaly
pamětní minci a dřevěnou stavebnici s vláčkem. Maminky obdržely od pana
starosty červenou růži. Vše se zpečetilo společnou fotografií a krásná chvíle
byla u konce.
Michaela Kochová, referentka OÚ

Foto: FOTO Mašek
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Foto: FOTO Mašek

Foto: FOTO Mašek
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Vzpomínky Marcellina de Marbot na červencové události roku 1809:
„ V té chvíli přivezl tryskem císařův důstojník Massénovi rozkaz zastavit boj,
protože mezi Napoleonem a knížetem z Liechtensteinu právě došlo k uzavření
příměří. Maršál, který byl jednotkám velice blízko, nařídil všem důstojníkům bez
prodlení vyrazit a rozhlásit novinu na všech místech linie. Mě jmenovitě určil,
abych jel až k té naší brigádě, která byla městu nejblíže a od srážky s nepřítelem
ji dělil jen úzký prostor.
Dorazil jsem před ony pluky, volal jsem zbytečně; můj hlas přehlušil vždy bitvě
předcházející řev: „ Ať žije císař! „ . Vojska už zkřížila bodáky! Sebemenší zpoždění a propukla by jedna z těch strašlivých srážek pěchoty, které vždy vzplanou,
nelze je zastavit. Bez váhání jsem se tedy vrhl do mezery, vjel mezi dvě řady,
chystající se srazit a křičel jsem: „ Mír! Mír…!“ Levačkou jsem dával signál, aby
zastavili, a tu náhle mě jedna z předměstí vypálená kulka zasáhla do zápěstí…!
Některým z našich důstojníků konečně došlo, že vezu rozkaz k přerušení nepřátelství, a zastavili postup svých rot ; jiní váhali, protože na sto kroků před sebou
viděli přicházet rakouské prapory…! V tom okamžiku dorazil mezi obě sestavy i
pobočník arcivévody Karla, pokoušel se útok zarazit a i on dostal z předměstí
kulku, která mu prolétla ramenem. Běžel jsem k onomu důstojníkovi a na znamení míru jsem jej objal, aby tak obě strany lépe pochopily smysl našeho poselství. (zdroj:Bitva u Znojma a válka roku 1809)
předsedkyně spolku Růžena Stará

11.7.2021
Pietní akt
U Červeného
Dvora
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Co nového u hasičů?
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
úvodem bych rád za celou Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Suchohrdly vyjádřil upřímnou soustrast rodinám a pozůstalým dvou kolegů z jednotky SDH Koryčany, kteří ve středu 15. 9.
2021 tragicky zahynuli při zásahu následkem výbuchu plynu rodinného domu
v Koryčanech na Kroměřížsku. V neděli 19. 9. 2021 jsme se ve dvanáct hodin,

stejně jako bezpočet okolních sborů dobrovolných hasičů, připojili minutou ticha k uctění jejich památky.
Výše zmíněná tragédie je, krom jiného, mementem odvahy a odhodlání nejen profesionálních, ale především dobrovolných hasičů. Součástí této velké
hasičské rodiny jsme i my, JSDH Suchohrdly. Otcové, synové, bratři, kamarádi,
kolegové nebo známí, kteří na úkor svého pohodlí a volného času spěchají od
svých rodin či koníčků na pomoc druhým lidem ve svízelné situaci. Tato obětavost si zaslouží obrovské uznání a respekt jak k nim samotným, tak k jejich rodinám. Já osobně jim všem upřímně děkuji za jejich velká srdce.
I proto bych rád znovu požádal o ohleduplnost a velkou míru shovívavosti při
výjezdech. I když se to třeba na první pohled nezdá, k jejich činnosti můžete
přispět maličkostí: uvolněním cesty či ohleduplným parkováním, které umožní
průjezd techniky či pochopením a tolerováním minutového signálu sirény, která
svolává k zásahu. Nikdo z nás totiž nemůže předem vědět, nebude-li čekat zrovna na jejich pomoc.

Od doby kdy jsme naposledy přispívali do zpravodaje, se mimo „běžné“ zásahové činnosti událo pár změn, o kterých bych Vás rád informoval. Krom výjezdů
je pro nás samozřejmostí i účast na zajištění společenských, sportovních či kulturních akcích a aktivit v naší obci, ale i mimo ni. Pro příklad uvedu koncert hudební skupiny Kabát v Dobšicích, Kolo pro život ve Znojmě, Napoleonské bitvy a
bezpočet dětských dnů a ukázek techniky.
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Ze zásahů mimo náš běžný hasební obvod bych rád
vyzdvihnul prvotní pohotovost na zbrojnici bezprostředně po úderu tornáda na Moravě, která zajišťovala akceschopnost na území Znojma, a následné opakované nasazení naší jednotky při záchranných a likvidačních pracích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a
Hodoníně.

Důležitá změna se týká také naší zásahové techniky. Od měsíce září nedisponujeme záchranným plavidlem Florián, které bylo po dohodě převedeno formou darovací smlouvy pod HZS JMK UO Znojmo, jež zajistí rychlejší možnost
jejího nasazení především na Vranovské přehradě. Plavidlo jsme původně získali bezúplatným převodem na konci roku 2017 a v našich službách jsme
s Floriánem, za spolupráce s HZS JMK, JSDH Šumná či SDH Vranov nad Dyjí, a v
součinnosti s Klubem potápěčů Manta Znojmo, zasahovali při více jak dvou
desítkách případů a přispěli k záchraně nejednoho lidského života. Pomyslnou
náplastí nám může být novější prvovýjezdová cisterna, která na přelomu letošního a příštího roku nahradí tu současnou, která slouží již 32 let.

16

Po úklidu a přeorganizování vnitřních
prostor zbrojnice se nám podařilo vybudovat skromné, leč plně funkční místo pro
fyzickou přípravu členů jednotky, které je
vybaveno posilovacím víceúčelovým strojem (zapůjčeným ze soukromých rukou).
Doufáme také, že se díky lepšímu zázemí
podaří přilákat nové členy do výjezdové
jednotky. Pokud máte chuť a ochotu pomáhat druhým, neváhejte mne jako velitele JSDH kontaktovat přes obecní úřad popř.
náš web http://hasici.obec-suchohrdly.cz/,
který spravuje p. Vladimír Forejt.
Úklid okolních prostor zajistila obec Suchohrdly pod vedením starosty Pavla
Telekiho a pod taktovkou Davida Kuchaře. Nyní je místo pro ukládání elektroodpadu již bezpečné a bude regulováno ve spolupráci s obcí. Tímto doufáme,
že se zde již nebude hromadit odpad a vznikat černá skládka. Chceme zajistit
okolí zbrojnice tak, aby bylo opět bezpečné i pro pohyb dětí.
S přáním ať se vídáme jen na kulturních akcích, přeji pěkný podzim.
Za jednotku SDH Suchohrdly Ing. Mgr. Jan Kutner, DiS.
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VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve dnech

8. a 9.října 2021 v budově Základní školy Suchohrdly
Volební místnost bude otevřena pro občany:

v pátek 8. října 14.00h. - 22.00h.
v sobotu 9.října 8.00h. - 14.00h.

Plánované akce
22.10. Lampionový průvod s dýňovou stezkou
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
Konání akcí bude závislé na aktuálním protiepidemiologickém opatření.
Sledujte webové stránky obce!

Úřední hodiny Obecního úřadu
Pondělí

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Středa

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
Telefon: 515 225 690, 775 886 821
Web: www.obec-suchohrdly.cz, e-mail: info@obec-suchohrdly.cz
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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
148x210 mm
+ spad

1/1 strana
133x195 mm

1/2 strany
133x95 mm

1/4 strany
64x95 mm

1/8 strany
64x46 mm

133x46mm

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.

Zpravodaj obce Suchohrdly č. 2/2021. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obec Suchohrdly, Těšetická 114, IČO 67024645.
Evidenční číslo: MK ČR E 11697. Periodicita: Vychází jako čtvrtletník v nákladu
520 ks. Datum vydání: 29.09.2021. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování: Bc. Pavlína Nováková. Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na kultura@obec-suchohrdly.cz. Uzávěrka příštího vydání je
30.11.2021.
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Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už
nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle
Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
•

Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.

•

Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj,
digitalizované hlášení z amplionů, …

•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce

•

Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách

•

Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají
(př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici,
abychom Vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie
vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE:
obec-suchohrdly.mobilnirozhlas.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme.
ONLINE PROFIL NAŠÍ SAMOSPRÁVY
Na profilu naší samosprávy naleznete jak nejaktuálnější novinky, ale také
spoustu dalších užitečných odkazů - př. kontejnery na tříděný odpad, počasí, tipy
na výlety, …

Podívejte se na náš online profil: obec-suchohrdly.mobilnirozhlas.cz
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