Obce Suchohrdly
20. ročník

4/2018

Suchohrdelský Advent
Na první

adventní neděli jsme se společně

sešli u obecního sklepa na

slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Advent zahájil pan starosta s otcem
Marianem z Louky krátkým proslovem a poté společně zapálili první svíci na
adventním věnci.
pokračování na str.9

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jak jste již mohli zaznamenat v nedávných komunálních volbách jsem byl Vámi
zvolen do zastupitelstva obce a následně zvolen zastupiteli starostou obce.
Pro ty, kteří mě neznají, bych se Vám chtěl krátce představit.
Jmenuji se Pavel Teleki, jsem místním rodákem a v Suchohrdlech žiji přes 40 let.
Suchohrdly mám rád a chtěl bych se podílet na jejich dalším rozvoji. V této rubrice Vás budu informovat o tom, co se v obci událo a jaké akce se chystají.
Minulé zastupitelstvo započalo velké množství investičních akcí, do kterých
bylo nuceno okolnostmi. Patří sem např. průtah obcí s kruhovým objezdem včetně nových chodníků, rekonstrukce vodovodů při opravě ulic Dlouhá, Kolonka,
Polní. Opravy místních komunikací ul. Akátová, Vinohrady, Příční, Sklepní a Zahradní, a dále mnoho diskutovaná stavba tělocvičny při ZŠ Suchohrdly.
Vzhledem k tomu že na žádnou z těchto akcí, které byly realizovány, nebo za-

počaty v posledních dvou letech nebyly čerpány žádné dotace, bude nutné
na jejich zdárné zakončení-zaplacení zajistit dofinancování pomocí úvěru, který
bohužel obec značně zatíží. O výši úvěru se rozhodne při sestavování obecního
rozpočtu na následující rok 2019. Veškeré tyto rozpracované akce budou potřebovat ještě nějakou dobu pozornost v podobě dofinancování a přípravy všech
potřebných podkladů ke kolaudaci.
V blízké době je nezbytné dořešit a upravit okolí komunikací dotčené těmito
stavbami. Myslím si, stejně jako většina z nás, že je v naší obci stále co zlepšovat
a doufám, že společnými silami se nám všem bude příjemně žít. Na závěr Vám
chci popřát klidné vánoční svátky, strávené mezi svými nejbližšími a do nového
roku mnoho zdraví, úspěchů a pohody.
Pavel Teleki
starosta obce
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Kalendář připravovaných akcí
Sobota 23. 2

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MAŠKAR

Sobota 23. 2

TJ Suchohrdly pořádá
FOTBALOVÝ PLES
Od 20.00h. v sále Kulturního domu
Hraje skupina VICOMT, vstupné 100 Kč

Sobota 2. 3

DĚTSKÝ SNĚHULÁKOVÝ BÁL

Od 15.00h. v Kulturním domě

OPRAVA: V minulém čísle zpravodaje 3/2018, jsme v rubrice Událo se v naši obci v
článku Odhalení symbolů obce uveřejnili u symbolu drak, že vybudovaná kaple v obci
byla v roce 1972 zbořena. Není však pravda, kaple zbořena nebyla, stále tam stojí, je to
dnešní zvonička.
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Okénko do naší školky
Školní rok jen před nedávnem začal a už tu máme advent a s ním tradiční jarmark, na kterém se podílely nejenom děti z mateřské školy svým vystoupením,
ale i jejich maminky a babičky, jež připravily pro návštěvníky menší dárečky
k zakoupení. Tímto jim ještě jednou velice děkujeme. Výtěžek z jarmarku byl
použit na mikulášské balíčky pro naše děti.
Vraťme se však zpátky do měsíce září. Díky projektu ŠABLONY II jsme obohati-

li pedagogický sbor o asistentku pedagoga, v rámci inkluzivního vzdělávání o
školní asistentku, čímž došlo k zefektivnění práce s dětmi.
Za sebou máme schůzku rodičů, kde byly podány informace týkající se aktuálního školního roku, a na které byly také přítomny paní logopedky, jež nedávno
prováděly ve škole logopedickou depistáž a vyjádřily se tak ke kvalitě řečových
dovedností dětí.
Zahájili jsme též divadelní sezónu, a to prostřednictvím velmi poutavého vystoupení s maňásky a různými převleky přímo v naší škole, a návštěvou divadelního představení v Městském znojemském divadle.
V listopadu jsme se seznámili s trojicí zdravotnic, mohli jsme se stát alespoň
na chvíli malými záchranáři. Zážitkovou formou jsme se dozvěděli, jak předejít
úrazu či dokonce zachránit lidský život. Děti si mohly vyzkoušet některé metody
ze zdravovědy na vlastní kůži jako např. podání první pomoci a do budoucna je
případně uplatnit.
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A jelikož se blíží Vánoce, s dětmi jsme přichystali pro rodiče čertovské besídky, na kterých nás poctil svou návštěvou Mikuláš s pekelníky a andělem a samozřejmě bohatou nadílkou.:)

Za celý kolektiv MŠ a dětí Vám všem přejeme pohodové vánoční svátky a
šťastné vkročení do nového roku 2019.

5

Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v předchozích vydáních zpravodaje bych vám i tentokrát rád poskytl
informace týkající se dění v základní škole. V posledním čísle jsem psal o některých akcích, které bude škola pro děti pořádat. Nyní je již mohu rekapitulovat a
zhodnotit.
Na začátku měsíce října se žáci 2.
a 3. třídy zúčastnili školy v přírodě,
která se uskutečnila v hotelu Kouty
u Ledče nad Sázavou. V této lokalitě jsme s ohledem na kvalitu ubytování a ideální přírodní prostředí
pořádali školu v přírodě již podruhé. Na rozdíl od loňského roku nám
tentokrát velmi přálo počasí, a tak

jsme v krásné přírodě kolem nejvyššího vrcholu Havlíčkobrodska (Melechov)
prožili krásné čtyři dny plných učení, vyrábění a her v přírodě.
Listopadová dýňová stezka se konala ve spolupráci obecního úřadu a školy.
Vzhledem ke stavbě nové tělocvičny byla v letošním roce zakončena u obecního
sklepa. Na 1. adventní neděli se konalo setkání u obecního sklepa spojené
s vánočními trhy. Své výrobky zde prodávali také žáci naší školy a vystoupil školní pěvecký sbor. Poděkování patří učitelkám a vychovatelkám za přípravu výrobků a také učitelkám, které vedou pěvecký sbor, za nácvik zpívaného pásma.
V prosinci se v kulturním domě uskutečnila vánoční akademie žáků naší školy.
Program si připravila každá třída i obě oddělení školní družiny. Poděkování za
přípravu a nácvik všech vystoupení patří všem učitelkám a vychovatelkám. Děkuji také vám všem, kteří jste se přišli na akademii podívat, a věřím, že se vám
vystoupení našich žáků líbila. Rádi bychom tradici pořádání školních akademií
udrželi i v příštím roce.
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V lednu nás čeká lyžařský kurz pro žáky 3., 4. a 5. třídy, který proběhne
v Ostružné (Jeseníky). Lyžovat budeme v Branné, kde jsou ideální sjezdové tratě, a k dispozici je sedačková lanová dráha. Na tuto akci se již teď všichni těšíme
a netrpělivě vyhlížíme sněžení.
Škola je od 1. 10. 2018 zapojena do
projektu Šablony II., díky kterému se
podařilo

získat

finanční

prostředky

z fondů Evropské unie. Ty jsou využívá-

ny na pokrytí různých školních akcí.
V listopadu žáci navštívili unikátní
výstavu Titanic, která stále probíhá na
brněnském výstavišti.
Od začátku prosince pak žáci všech tříd pravidelně navštěvují představení ve
znojemském divadle. Žáci 2. – 5. třídy se zúčastnili muzikálového představení Ať
žijí duchové, ve kterém někteří žáci naší školy také účinkovali. Škola se může
pochlubit pestrou nabídkou zájmových útvarů pro děti. V současné době ve
škole pracuje 7 kroužků, které jsou hojně navštěvovány. V některých z nich museli být z kapacitních důvodů žáci rozděleni do dvou skupin.
Vzhledem k příznivému počasí dále pokračují práce na výstavbě nové tělocvičny. Pracuje se opravdu intenzivně a hrubá stavba již získává svoji podobu. Výdejna stravy pokračuje ve svém již ustáleném provozu. V průběhu posledních tří
měsíců došlo ve škole k jedné personální změně, kdy na místo paní Svobodové
nastoupila paní Paseková, která má na starosti výdej stravy a úklid přízemní čás-

ti budovy školy.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků ve společnosti Vašich blízkých,
mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2019.
Jiří Voborný, ředitel školy
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Lampionový průvod s dýňovou stezkou
2. listopadu se v naší obci konal Lampionový průvod s dýňovou stezkou. Před
samotným konáním průvodu byl letos nově uspořádán workshop pro rodiče
s dětmi, kde jsme všichni společně vyřezávali dýně, abychom je mohli použít na
dýňovou stezku. Děti si dále mohly vyrobit netopýra, lucerničku nebo třeba
strašidýlko. Soutěžilo se i o nejchutnější specialitu z dýně a 3 výherci dostali dárek v podobě dýňového produktu (1. místo dýňový olej, 2. místo dýňové pesto,
3. místo dýňová semínka).
V pátek, v den konání průvodu, za pomoci našich hasičů, jsme se všichni vydali
s více jak stovkou svítících lampionů horní částí obce. Trasu jsme zakončili u
obecního sklepa, kde na všechny zúčastněné čekalo překvapení.
Nejdříve vystoupily děti z MŠ Suchohrdly se svým programem a poté nám kouzelná dýně otevřela v obecním sklepě dýňovou stezku s pohádkovými postavami. Děti měly za úkol projít si dýňovou stezku a poznat pohádkové bytosti.
Mohly zde potkat Bílou paní,
Rumcajse, vodníka, Křemílka
a Vochomůrku a tajemnou
čarodějku. Odměnou jim byly
dýňové sušenky, které pro ně
upekly členky Českého svazu
žen. Kdo měl chuť, mohl si
opéct špekáček. Děti se mohly zahřát čajem a dospělí
svařeným vínem.
Každým rokem účast na Lampionovém průvodu stoupá a to je důkaz toho, že
Vás tato akce zajímá a baví. My, kteří se na přípravách podílíme, jsme za to velice rádi. Doufám tedy, že se Vám Lampionový průvod líbil a budeme se těšit zase
na příští rok.
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Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na akci zúčastnili. Děkuji firmě AGRO-EL
Znojmo za darování dýní, našim dobrovolným hasičům, ZŠ Suchohrdly a paní
vychovatelce Vítámvásové, členkám Českého svazu žen, Hospůdce u Boba,
Dýkejovi, všem dobrovolníkům a pohádkovým postavám.
Pavlína Nováková, kulturní referentka

Suchohrdelský advent
(pokračování ze str.1)

Následovalo vystoupení dětí z místní mateřské školy a základní školy. Poté jsme
rozsvítili vánoční stromeček a spustili tak vánoční atmosféru. Jako každý rok
byl připraven vánoční jarmark, kde jste si mohli zakoupit třeba vánoční dáreček
v podobě keramického hrníčku, dřevěného andílka nebo třeba vánoční svícen.
Na zahřátí bylo k dispozici svařené víno, pro děti byl připraven čaj a dětský
punč- zdarma. Děti si mohly pochutnat na perníčku, které pro ně napekly členky Českého svazu žen a všichni jsme si mohli užívat 1. adventní neděli.
Velké díky patří našim hasičům za usazení vánočního stromu, rodině Komín-

kové za darování vánočního stromu, p. Kuchařové za výrobu adventního věnce,
ZŠ Suchohrdly a MŠ Suchohrdly za jejich program a vánoční jarmark, členkám
ČSŽ, a všem kteří se podíleli na přípravách adventu zejména Davidu Kuchařovi
a Petru Schneiderovi.
Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Čertovské peklo
Druhou adventní neděli jsme strávili opět u obecního sklepa, ale tentokrát
bylo pro návštěvníky připraveno čertovské peklo. Druhou svíci na adventním
věnci nám zapálili místostarostové obce a pak už jsme jen očekávali příchod
nejvyššího pekelníka Lucifera. Ten s sebou odnesl do pekla jednu hříšnou duši,
kterou čekala náprava a všechny pekelníky čertovská zkouška. Naštěstí hříšníka
zachránil Milukáš a všechny přítomné děti, po zvážení na pekelné váze, obdaroval nadílkou. Ti kteří se do sklepa nedostali, mohli sledovat video projekci na
parkovišti u sklepa. Na závěr večera, jste mohli shlédnout překrásný ohňostroj.
Velké poděkování patří panu Františku Kuchařovi a všem pekelníkům, za přípravu čertovského pekla a Mikuláši za záchranu hříšných duší. Děkuji Dýkejovi
za zvuk a projekci, firmě Starnet za propůjčení internetu, paní Lučzewské za pomoc při chystání balíčků, Pomoně Těšetice a.s za darování jablíček a Kinderweltu za sladkost do balíčků pro děti.
Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Několika fotografiemi se vracíme k přednášce PhDr. Jiřího Kacetla o prvním
roce Velké války. Přednáška byla poutavá. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že
v době mobilisace v roce 1914 bylo v suchohrdelských domácnostech ubytováno 1000 vojáků. Škoda jen, že účast na přednášce byla tak nízká.

Devítky v historii obce
1809 - bitva o Znojmo ; příměří uzavřeno v Červeném dvoře
1829 - postavena kaplička ( dnešní zvonička )
1919 - zřízení české školy, prozatímně umístěné v budově školy německé
( dnešní ZŠ )
1929 - postavena nová budova české Masarykovy školy ( sídlo OÚ a MŠ )
( bylo by pěkné , kdyby vedení obce mohlo nechat na průčelí této
budovy vytvořit reliéf státního znaku, který tam býval )
1949 - zelektrizováno zemědělské družstvo na Purkrábce
- zahájení vysílání místního rozhlasu
1959 - výborem žen založeno „ Vítání občánků „ ( tehdy návštěvy v rodinách )
- v dnešní základní škole zaveden vodovod
1969 - 1. místo v soutěži „ Nejlepší vzhled obce „
2009 - přístavba MŠ a rekonstrukce
Vážení spoluobčané , jménem našeho spolku Vám do roku 2019
přeji štěstí, zdraví a splnění všech vašich přání.
Předsedkyně spolku Růžena Stará
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Ze života ZO ČSŽ - ohlédnutí za rokem 2018
Je tady znovu konec roku a s ním se ohlížíme zpět, co se událo.
Loňské oslavy 50. výročí založení ČSŽ byly náročné, proto jsme letošní plán práce měly méně nabitý. Letos jsme začaly tradiční oslavou MDŽ.
Milý dáreček-květina a malé pohoštění. Pan starosta Paul předal ženám květinu
a pronesl pár slov. Na naši činnost jsme od OÚ obdržely 20.000Kč.
Za což děkujeme! Koncem dubna jsme navštívili divadelní představení v podání
pražských herců v Hodonicích (v novém KD).
Jelikož jsou naše členky důchodového věku, scházíme se společně každý týden
v úterý v KD od 15. do 17. hodin se seniory. Také akce pořádáme společně. Toto
setkávání je přístupné všem seniorům, kteří si rádi popovídají a chtějí strávit
společné a příjemné chvilky. Máme 2 hodinky na to, abychom se dozvěděli, co
je nového u nás i v okolí. Po letošním horkém létě jsme si naplánovali výlety až
na podzimní měsíce. V říjnu to byla návštěva muzea motorismu ve Znojmě a
procházka historickou částí města. V muzeu jsme se vrátili ve vzpomínkách do
svého mládí, protože tam byla spousta historických exponátů - auta, motorky,
zemědělské stroje, dětské kočárky…
Další výlet byl i za hranice - do rakouského Retzu. Tam jsme si prohlédli náměstí a s průvodcem jsme absolvovali prohlídku historických vinných sklepů
v podzemí Retzu. Nad Retzem jsme navšívili větrný mlýn, vojenský hřbitov a
křížovou cestu. Na zpáteční cestě jsme si užili chůzi po léčivých kamenech na
Heilligersteinu u Mitteretzbachu. Výlet byl sice náročný, ale vrátili jsme se plní

dojmů! Poslední letošní společná akce bude „Mikulášské posezení“ .
Snad Mikuláš přinese i malý dáreček?!
Vážení občané, milé ženy, senioři!
Za pár dní vkročíme do dalšího roku! Přejme si, aby byl co nejlepší, plný
pohody, pevného zdraví, lásky a vzájemného porozumění.
Rada ZO ČSŽ Suchohrdly
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AKCE 2018 ZO ČSŽ a SENIORŮ
Březen - MDŽ
Duben - divadelní představení
Květen - Den matek
Červen - Indiáni a kovbojové (den dětí) spolupráce s OÚ
Září - Hravý středověk spolupráce s OÚ
Říjen - Muzeum motorismu, výlet Retz
Prosinec - Mikulášské posezení
Členky ZO ČSŽ v průběhu roku pekly dobroty pro děti na kulturní akce Lampionový
průvod, Advent.
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Pokoření magické hranice
100 výjezdu
V letošním roce díky extrémnímu suchu a tudíž zvýšenému riziku požárů pokořila naše dobrovolná jednotky hranici stého výjezdu. Aktuální stav můžete
sledovat na našich stránkách, díky pilnému Vladimíru Forejtovi.

Obrovská pýcha a pocit klidu, že je naše jednotka schopna poskytnout takové
extrémní nasazení při plnění úkolů v oblasti požární ochrany a není lhostejná
k potřebám společnosti mě naplňuje štěstím.
Slova díků našim hasičům jsou nezpochybnitelná a zaslouží pozornost! Nebýt
podpory partnerů a rodin, které se dokáží semknout a bez sobeckého pohledu
tolerují útěky těch, co bez zaváhání běží na výjezd, aby pomohli, kde je potřeba,
by to nešlo. Proto moje poděkování patří především nejbližšímu okolí hasičů
naší obce.
Bilancování a statistiku si nechám do dalšího zpravodaje. Přesná čísla a jména
jsou patrná v kalendáři, vydaného snad ne naposledy za přispění a obrovské
podpory obce. Nový starosta i nové vedení obce chápe a vnímá kladnou spolupráci. Patří se zmínit i našeho nového podporovatele, Jana Dufka, tvořícího skrytou část našeho týmu. Stará se o veškerou fotodokumentaci, kterou bychom jen
stěží pořizovali u našich výjezdů. Jsme tu pro Vás a za podporu a nové síly budeme jen rádi.
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V čase adventu mi dovolte popřát krásné a pohodové vánoce a úspěšný vstup
do nového roku 2019. K příjemnému prožití svátků spojených s koncem roku si
přeji, abychom se potkávali pouze při kulturních a sportovních akcích.
A nebude nutné čekat na náš příjezd. Pokud ano, přijedou ti,
co mají daleko větší srdce, než kdokoli, koho znáte.
S pozdravem Jan Kutner
velitel jednotky SDH Suchohrdly
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Tělovýchovná jednota
Suchohrdly z.s.
Přátelé a příznivci Suchohrdelské kopané, 4.11.2018
jsme na našem hřišti přivítali tým okresního přeboru Jezeřany. Podzimní část sezóny 2018/2019 se nám z počátku
velice vydařila a pohybovali jsme se na předních místech,
v polovině soutěže přišel kolaps mužstva a série velice špatných zápasů. Na ně-

kterých hráčích šlo vidět, že nemají natrénováno a jejich hra nevyzařovala krásou a dobrým herním pojetím, tak jsme evidentně soupeři nestačili po fyzické
stránce. Proto jsme se v konečném hodnocení umístili na docela dobrém devátém místě se ztrátou 14 bodů na vedoucí tým tabulky. Druhou jarní část sezóny
2018/2019 zahájíme přípravu v polovině ledna 2019 v místní tělocvičně( kulturním domě), na umělce a okolí. Dále by měla probíhat příprava takto: ve středu a
v pátek mají hráči v tělocvičně posilovací trénink a neoblíbený běh. Poté mají
herní trénink na umělce v Suchohrdlech . Tak doufejme, že jim příprava dá je-

nom to nejlepší, tak jako loni. Náš tým mužů pravděpodobně zahájí jarní část o
víkendu 23.3.-24.3. Ale nemůžeme zapomenout ani na naše žáky. Někteří z nich
náš klub reprezentují na setkání okresních výběrů. Ti zahájí přípravu již v lednu
2019 v tělocvičně SOU na Uhelné. V roce 2019 koncem března již budou trénovat na umělce v Suchohrdlech. Naše přípravky zahájí přípravu také v lednu 2019
a to v tělocvičně ( kulturním domě) Suchohrdly každou středu a pátek od 17:00
do 18:00hod. Samozřejmě chci vyzvednout výkony našich nejmenších, ti aniž by
většina před zahájením sezóny ještě nevěděla jak vůbec fotbal hrát. Ale i přesto
šlo pozorovat jejich zlepšení v každém utkání. A musím je pochválit za jejich výkony. Naše přípravky byly zařazeny do skupiny s velice silnými mužstvy jako jsou
tým z Moravského Krumlova, Miroslavi, Prosiměřic, Práčí, Jezeřan-Maršovic,
Vedrovic. Jediné vítězné dvou utkání odehráli s mužstvem Vedrovic.
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Musím poděkovat i rodičům hráčů kteří s námi na utkání vyjížděli, do Moravského Krumlova s námi vyjel i pan Jan Kutner, který použil školní autobus.
DĚKUJEME! Jako nejlepší střelci se umístil Adam Prekop s 10 brankami a Filip
Maňura se 7 brankami. Více o naších mládežnických mužstev mladších a starších žáků se dočtete v druhém článku od trenéra p. Žižky. A nemohu nevzpomenout a tímto Vás pozvat na tradiční sportovní ples, který se uskutečni
23.2.2018. Na tomto plese doufám bude zase velice dobrá zábava o kterou se
postará již po několikáté skupina VICOMT a také věříme ve velice hojnou návštěvu. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům ale hlavně obci
Suchohrdly bez její podpory by jsme nemohli fungovat. Dovolte mi, abych všem
popřál při návštěvě našich utkání jak těch nejmenších, tak těch starších mnoho
krásných fotbalových zážitků a příjemně stráveného času. Bližší informace najdete na našich webových stránkách: www.tjsuchohrdly.cz. Na závěr chci poděkovat všem našim sponzorům a obci Suchohrdly. Dále bych všem chtěl popřát
hodně zdraví a pohody v roce 2019 a aby to byl rok úspěšný bez zdravotních
problémů a rok splněných přání.
Za TJ Suchohrdly předseda Miroslav Černý
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Hodnocení podzimní části fotbalové soutěže
starších a mladších žáků TJ Suchohrdly
V podzimní části fotbalových soutěží mládeže na okrese Znojmo byl oddíl TJ
Suchohrdly zastoupen v kategoriích starších žáků, mladších žáků a starších přípravek.
Starší žáci (roč.2004 a mladší) – tato věková kategorie starších žáků funguje
pod vedením trenérů p.Žižky, p.Štancla již třetím rokem, když po ukončení funk-

ce trenéra p.Mrni vypomáhá ochotně v trénování starších žáků současný hráč
chlapů Jirka Pichanič. Po odchodu 4 hráčů - 3 hráči odešli do kategorie dorostu
(hostování v Dobšicích) a 1 hráč (Kryštof Jonáš) odešel do 1.SC Znojmo, byl tento tým doplněn opět mladšími žáky a dále přišli na hostování 4 hráči z Dobšic.
Ve skupině A okresní soutěže starších žáků se tak chlapci umístili s 15 body na
3.místě (o 1 bod za Štítarama a 3 body za prvními Jevišovicemi) a o 1 bod tak
chlapcům utekl postup mezi 6 nejlepších celků v kategorii starších žáků, jež se
zúčastní mezi sebou v jarních kolech o přeborníka okresu Znojmo. Nutno však

podotknout, že toto mužstvo, které je tvořeno převážně z chlapců věkové kategorie roč.2005, opět velmi mile překvapilo a ukázalo, že jejich skvělé výsledky
z minulých let v kategorii přípravek a mladších žáků nebylo náhodou a určitě
mají chlapci v kategorii starších žáků skvělou budoucnost. Navíc nejlepší střelec
našeho týmu Matěj Rozsypal se s 15 brankami umístil na 2.místě střelců skupiny
A a tři hráči z našeho týmu starších žáků byli vybráni do výběru OFS Znojmo –
David Žižka, Adam Lorenc a Adam Rolník.
Mladší žáci (roč.2006 a mladší) – toto mužstvo pod vedením trenérů
p.Dúckého a p.Albrechta rovněž velmi mile překvapilo a s 19 body se tak chlapci
umístili na pěkném 3.místě ve skupině A okresní soutěže mladších žáků (za Blížkovicemi a vítězem skupiny 1.SC Znojmo). Skvělého úspěchu dosáhl náš hráč
Josef Skoupý, když s 37 nastřílenými brankami suverénně vyhrál tabulku střelců
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skupiny A v kategorii mladších žáků. Navíc i v této kategorii byl náš hráč Šimon
Malina vybrán do výběru OFS Znojmo.
Závěrem bych chtěl všem chlapcům poděkovat za jejich sympatické výkony na
hřišti a hlavně taky všem trenérům mládeže za jejich obětavou a časově náročnou práci.
Za TJ Suchohrdly Ing. Jiří Žižka

Starší žáci - Tabulka podzimní části 2018 okresní soutěže skupiny A
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Jevišovice

8

6

0

2

38:20

18

2

Štítary

8

5

1

2

33:26

16

3

Suchohrdly

8

5

0

3

36:19

15

4

Přímětice

8

3

0

5

26:22

9

5

Mramotice/Olbramkostel

8

0

1

7

14:60

1

Mladší žáci - Tabulka podzimní části 2018 okresní soutěže skupiny A
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

1.SC Znojmo

10

9

1

0

84:12

28

2

Blížkovice

10

7

2

1

46:27

23

3

Suchohrdly

10

6

1

3

68:42

19

4

Mramotice/Olbramkostel

10

3

0

7

28:45

9

5

Únanov

10

2

0

8

21:76

6

6

Starý Petřín/Vranov

10

1

0

9

13:58

3
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Mikulášský turnaj starších a mladších žáků TJ
Suchohrdly na bowlingu
V sobotu dne 1.12.2018 proběhla na bowlingu ve Znojmě „ukončená“ podzimní části fotbalové sezony mladších a starších žáků TJ Suchohrdly za účasti trenérů Jiřího Žižky, Petra Štancla, Michala Albrechta a starosty obce Pavla Telekiho.
Díky vstřícnosti Ing.Dalibora Šafáře ze Suchohrdel, který nám zajistil sponzorin-

gem hodinový pronájem všech čtyř drah, si tak chlapci mohli zahrát (stejně jako
vloni ) turnaj v bowlingu. Před zahájením turnaje však nejdříve proběhlo ústy
trenérů zhodnocení podzimní části fotbalové sezony a poděkování chlapcům za
velmi dobré výkony. Po tomto zhodnocení se ujal slova i starosta obce Pavel
Teleki, který rovněž poděkoval chlapcům za velmi sympatické výkony
v podzimní části sezóny.
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Dále poděkoval chlapcům, kteří se zúčastnili turnajů za výběr okresního fotbalového svazu Znojmo (David Žižka, Adam Lorenc, Adam Rolník a Šimon Malina),
za vzornou reprezentaci oddílu TJ Suchohrdly a naší obce, přičemž jim předal
děkovný diplom a poukázku na
nákup kopaček v hodnotě 500,-Kč.
Závěrem

předal

všem

menší

mikulášskou nadílku, popřál mnoho
sportovních úspěchů do dalšího období a krásné prožití nadcházejících
svátků.

Následně proběhl vlastní

turnaj v bowlingu, po kterém taky
došlo i na vyhodnocení družstev a jednotlivců. Celé odpoledne tak proběhlo ve
velmi přátelské atmosféře.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za vstřícnost a sponzoring
Ing.Daliboru Šafářovi.
Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Co je nového ve Znoře?
Léto s podzimem je za námi, kdy jsme zvládli
vyřídit spoustu objednávek našich stálých i
nových zákazníků. A ani s blížící se zimou firma Znora nezahálí. Podařilo se
nám vyhrát výběrové řízení na renovaci prestižního luxusního 5* hotelu
Steigenberger - Herrenhof, který se nachází v samotném srdci nádherné
historické Vídně.

Dalším projektem, který je i naší velkou výzvou, je vybavení spa, wellness & fitness areálu nově postaveného hotelu Alsik ve městě Sønderborg v Dánsku,
který bude slavnostně otevřen v květnu 2019.
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Celý areál bude vybaven moderním skandinávským designem s přírodními
materiály a ve světlých barvách. Nebude chybět ani panaromatická sauna či
kavárna s terasou s přenádherným výhledem na okolí hotelu.

A právě proto společnost Znora, která expanduje do zahraničí, neustále hledá
nové posily svého týmu - truhláře, technology, obchodníky a administrativní
pracovníky, kterým bude poskytnuto zázemí prosperující mezinárodní společnosti a velmi dobré platové podmínky, nástup je možný ihned. Zájemci se
mohou hlásit u paní Petry Vybíralové, M: +420 605 262 837,

e-mail: podatelna@znora.cz.
V letošním roce jsme se podíleli na
např.:

kulturních akcích obce Suchohrdly,

Pálení čarodějnic, Dětský den, Bitva u Znojma, Ahoj prázdniny,

Lampionový průvod a jiné. I nadále v příštím roce bychom rádi chtěli udržovat
společnou spolupráci s obcí, ať už na bázi sponzorství či vzájemné pomoci.
Všem občanům Suchohrdel přejeme šťastné a veselé Vánoce
a
úspěšný nový rok 2019!
Ernst Schmircher a jeho tým
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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

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.
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