Obce Suchohrdly
20. ročník

2/2018

Divoký západ
V sobotu 2. června se na fotbalovém hřišti v naši obci usídlili indiáni a kovbojové a celé hřiště se proměnilo v divoký západ. Na začátek akce nám nepřálo
počasí, takže se zahájení muselo o pár minut posunout, ale nakonec se nad námi velký Manitu slitoval a bouři zahnal. Mohlo se tak začít s programem a že byl
velice bohatý o tom není pochyb.

Pokračování na str. 14

...na slovíčko se starostou
Vážení občané,
jsme na konci června a ani se nenadějeme a
bude tu léto v plném proudu. Naši nejmenší a
nejmladší se těší na prázdniny, my pracující na
dovolenou a možná jen senioři se obávají
příchodu vysokých letních teplot.
Hned v úvodu bych chtěl všem občanům a zástupcům firem moc poděkovat za
velkou dávku tolerance k trvajícímu omezení průjezdnosti obce, které souvisí
s budováním objízdné křižovatky a místních komunikací. Velice si toho vážím a
na oplátku se snažím společně se členy rady a zastupitelstva reagovat na vaše
podněty, připomínky a změny na těchto stavbách. Bohužel není v našich silách
vyhovět úplně všem vašim představám. Cílem však je, aby se tady všem občanům dobře žilo.
Jsem potěšený z nedávno pořádaných kulturních akcí – Vítání občánků, Pálení
čarodejnic či Divoký západ (Dětský den). Jelikož bývám přítomen u zrodu těchto
akcí a snažím se aktivně podílet na tvorbě jejich programu, vím, že příprava každé akce zabere hodně hodin vynaloženého úsilí v podobě vymýšlení tématu,
programu, zajištění atrakcí, výzdoby sálu atd. Velkým procentem je to o dobrovolnosti, především v pomoci s personálním a pořadatelským zajištěním. V této
věci musím vyzdvihnout naše seniory, kteří se již dlouhodobě zapojují a přikládají ruku k dílu u dění v obci. Chci však poděkovat všem dobrovolníkům a pevně
věřím, že nám budou s radostí a zaujetím pomáhat i nadále. Dovolím si tvrdit,
že úroveň pořádaných akcí se zvyšuje a je srovnatelná třeba i s akcemi ve
Znojmě, snažíme se přizpůsobovat dnešním požadavkům dětí i dospěláků.
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Odměnou za vynaložené úsilí je především vysoká účast, rozzářená očka dětí,
úsměv, spokojenost a někdy i pochvala občanů, kteří se našich akcí pravidelně
účastní.
Na jedné straně jsem velice spokojený s akcemi pro naše nejmenší občánky.
Spokojeni jsou snad i naši senioři, pro které se akce také daří připravovat a
účast na nich je celkem velká. Dlouhodobě však pokulháváme s kulturními a
společenskými akcemi pro občany v produktivním věku. Tato skupina je tak
různorodá, že najít společné téma je obtížné. Co mě však dost mrzí, že jsme tak
nějak zapomněli na naše „dorostence“, holky a kluky v dospívajícím věku. Rád
bych zjistil, co by se pro ně dalo připravit, jaké mají nápady či připomínky a co
by třeba i mohli oni udělat pro ostatní. Slibuji, že to napravím, najdu si čas a
pokusím se s nimi třeba posedět v altánu či koutku hřiště MŠ, kde se občas
schází. Považuji za velmi důležité zapojit aktivně tyto mladé lidi do dění v obci,
protože někteří s nich budou jednou pokračovat v naší započaté práci, na dalším zvelebovaní a řízení obce. Jsem vstřícný dobrým nápadům i výzvám, které

přinesou „novou šťávu“ do zaběhlých kolejí.
Přeji Vám všem, velkým i těm nejmenším, aby jste prožili krásné léto, odpočinuli si a načerpali novou sílu pro další období. Dávejte na sebe pozor, ať se
z prázdnin a dovolených v pořádku vrátíte.
Váš starosta
Martin Paul
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35.zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly
Usnesení č. 375: ZO pověřuje starostu uzavřením smluvního vztahu
s vybraným zhotovitelem stavby „Rekonstrukce místních komunikací Suchohrdly“ vzešlého z výběrového řízení – veřejné zakázky P18V00000715 po
uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouva bude uzavřena v plném rozsahu a
znění viz Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel představený komisí ve složení Marek Kubiš, František Kuchař

a Pavel Mitáš je firma STRABAG a.s. s nabídkovou cenou 9.647.795,99 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 380: ZO schvaluje majetkové vypořádání mezi Tomášem V. a Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly, IČO 67024645, kde předmětem smlouvy bude prodej 8 ks veřejného osvětlení (8ks světel, 6ks 6m stožárů, 2ks 5m stožáru a 60 m elektrického kabelu) v celkové hodnotě 100.000,Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu vypracováním smlouvy prostřednictvím
AK Šopák Znojmo a následným zajištěním podpisu obou výše uvedených
stran.
Usnesení č. 384: ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3234 (par. č.
3234/2) v k.ú. Suchohrdly u Znojma o výměře 4m2 za jednotkovou cenu 850,Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním Kupní smlouvy vypracovanou
AK Šopák Znojmo mezi Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly, 669 02,
IČ: 67024645 a Miroslavem a Marií M. a následným podepsáním obou stran.
Usnesení č. 385: ZO schvaluje volbu přísedící na období 2018 – 2022
k Okresnímu soudu ve Znojmě paní Ing. Martu S.
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Usnesení č. 386: ZO schvaluje přísedícího na období 2018 – 2022 k Okresnímu
soudu ve Znojmě pana Ing. Martina P.
Usnesení č. 391: ZO schvaluje za člena školské rady při Základní škole Suchohrdly, příspěvková organizace za zřizovatele pana Mgr. Vladislava K.
36.zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly
Usnesení č. 396: ZO vybralo dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ a přístavba
tělocvičny“ a pověřuje starostu uzavřením smluvního vztahu s dodavatelem
výše uvedené stavby vzešlého z výběrového řízení – veřejné zakázky
P18V00000532 po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouva bude uzavřena
v plném rozsahu a znění viz Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu
smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel představený komisí ve složení Marek Kubiš,
František Kuchař a Pavel Mitáš je firma Pozemní stavby s.r.o., Brněnská

3797/29, 669 02 Znojmo, IČO: 03935183 s nabídkovou cenou 12.615.985,00 Kč
bez DPH.

Obecní úřad oznamuje:
Od pondělí 2.7 – do pátku 13.7 bude obecní úřad
z technických důvodů uzavřen.
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Okénko do naší školky
Jede, jede vláček, prázdninový vláček, kdo nastoupí, neprohloupí, ale má to
háček….
...ano, prázdniny se blíží rychlostí blesku a my se na léto opravdu moc těšíme.
Ještě předtím ale musíme stihnout výlet na Čarodějnický dvůr a rozloučit se s
našimi kamarády – předškoláky. Většina z nich s námi pobývala celé tři roky a
to už vám, panečku, pěkně přirostou k srdíčku. Třináct našich kamarádů bude

pasováno na školáky a my ostatní možná z jejich odchodu budeme smutní, ale
tak to v životě chodí. Jedna etapa střídá druhou a my víme, že v září za námi
přijdou kamarádi noví. Do naší školičky se jich přihlásilo opravdu hodně, nemohli jsme je přijmout všechny a to nás mrzí. Ale až o kousek povyrostou, rádi
je u nás přivítáme příští rok.
Letošní jaro jsme si užili jak se patří. Nacvičili jsme pohádku O koze Joze a
sedmi kůzlátkách, vyrobili jsme si kostýmy, rekvizity, výzdobu a naučili se celou

pohádku ve verších. Byli jsme jako herci, každý den jsme tančili, zpívali, cvičili
jako zvířátka v pohádce a těšili jsme se, až pohádku předvedeme našim
maminkám k svátku.
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Naše pohádka se nám povedla a velká práce, kterou jsme si s vystoupením
dali, se vyplatila. Odměnou nám byl velký potlesk a hlavně úsměv a sladká pusa
od maminky. Zasloužili jsme si ji především proto, že jsme práci měli velmi
ztíženou každodenním hlukem, který se k nám do školy ozývá z ulice. Silničáři
pracují na plné obrátky a vlastně ani netuší, že i my ve školce pracujeme a učíme se a taky někdy i odpočíváme a přitom posloucháme řezání chodníků, silnice, bagrování, nakládání, sypání, sekání...Naše ouška hodně trpí a také jsme
hlučnější než jindy, protože se málo slyšíme. Ale přesto všechno jsme se i od
silničářů něco naučili.

Každodenním pozorováním jejich práce jsme si na ně začali hrát a tak nám naši
předškoláci při jejich rozloučení předvedli to, co máme každý den na očích. Bylo
to takové malé, ale veselé vystoupení.
Přejeme vám všem pohodové, slunečné a zážitky nabyté léto.
Kluci a holky z naší školky
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v předchozích vydáních zpravodaje bych vám i tentokrát rád poskytnul informace týkající se dění v základní škole. Máme za sebou poslední čtvrtletí
školního roku 2017/2018. Nebyl to rok jednoduchý, ale přesto si myslím, že se
podařilo ustálit neklidnou situaci, která předcházela začátku výše uvedeného
školního roku. Žáci měli možnost absolvovat několik zajímavých akcí. Tou první
byla exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny
Dalešice, které se zúčastnili všechny třídy. V posledním čtvrtletí proběhla také
povinná výuka plavání pro žáky 3. a 4. třídy, která byla realizována ve znojemských městských lázních. Nejnáročnější akcí byl pak třídenní výlet všech žáků
naší školy, který se konal v dětském táboře Biskupice. Prožili jsme velmi pěkné
tři dny plné her, sportování, tvoření a zábavy. Nechyběla ani stezka odvahy, táborák a maškarní karneval. Poděkování patří všem učitelům a panu vychovateli,
kteří se o děti starali a vytvořili pro ně hezký a zajímavý program. V posledním

červnovém týdnu nás čeká divadelní představení v místním kulturním domě,
vydávání vysvědčení a všichni se již budeme těšit na hlavní prázdniny. Pedagogický sbor dozná pro příští školní rok tří změn, dvou na pozici učitelky a jedné
na pozici vychovatele ve školní družině. Po administrativních průtazích začala
výstavba nové tělocvičny, která bude dokončena v následujícím roce 2019.
Jsem velmi rád, že zřizovatel neváhal investovat do tohoto projektu finanční
prostředky. Tělocvična bude sloužit především dětem, ale bude k dispozici i občanům. Pro zvýšení komfortu a odbourání přesunů do školní jídelny na Těšetické ulici bude v průběhu hlavních prázdnin zřízena výdejna stravy, která bude
součástí budovy základní školy. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval
všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za práci, kterou v minulém
školním roce odvedli. Přeji vám klidnou dovolenou, šťastný návrat a těším se
s vámi na viděnou v následujícím školním roce 2018/2019.
Jiří Voborný, ředitel školy
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Osmičky v historii obce
1798 – moravský náboženský
fond prodává obec hraběti
Aloisi Ugartovi
1938 – v říjnu odchází z obce
české obyvatelstvo, německá
armáda obsazuje budovu
Masarykovy školy
( dnes budova obecního úřadu)
1968 – vybudování a otevření autokempinku „ U Napoleonova dubu„
( dnešní lokalita ulice Výsluní )
1998 – osamostatnění obce

2018 – vybudování okružní křižovatky
Z činnosti spolku
prosinec – uspořádání výstavky starých fotografií z divadelních představení
suchohrdelských ochotnických spolků v KD
květen – spolupráce se ZŠ při organizování turistického pochodu
„ Suchohrdelskou stopou „

Růžena Stará, předsedkyně spolku
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Pálení čarodějnic Suchohrdly 2018
Filipojakubská noc, Valpružina noc nebo Beltaine či naše známější Pálení
čarodějnic, to vše jsou názvy pro noc z 30.dubna na 1.května. Této noci je přisuzováno magické kouzlo. Už od dávných dob zlé síly během této noci mají údajně
větší moc než obvykle, jedná se o slavný a dodnes živý lidový zvyk a pohanský
svátek. Lidé se scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Oheň má při
těchto oslavách zásadní význam. Právě on má moc zlé síly vyhnat nebo spálit.

Letos tomu nebylo jinak a oheň vzplál i v naší obci.
Než však byl náš oheň zažehnut proběhlo veliké plánování. Vymyslelo se mnoho
tvořivých nápadů, aby se akce stala nezapomenutelnou.
Bohatý a hlavně zajímavý program s překvapením na závěr, ležel na srdci všem
organizátorům. Každá akce na malé vesnici či malém městečku, přináší příjemné
chvíle společných setkání a je radost vidět spokojené a usmívající se obyvatele a
hlavně ty nejmenší, naše děti, to je pocit o to hřejivější. A to byl náš hlavní cíl.

A jak se celá akce zdařila?
To záleží na pohledu každého zúčastněného, ale především bylo krásné slyšet
kladné ohlasy Vás, našich spoluobčanů. Ale nepředbíhejme, hezky jedno po druhém. Byla připravena místa k sezení (velký stan),místa k stání, ale hlavně byl k
dispozici

obrovský

prostor

fotbalového hřiště (velký dík
patří TJ Suchohrdly za propůjčení), který uvítaly
děti, ale i rodiče.

hlavně
Netrvalo

dlouho a travnatá plocha se
proměnila v území čarodějnic
a čarodějů. Začal pravý čarodějnický rej.
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Bohatý zábavný program se zajímavými disciplínami jak pro ty nejmenší, za
které byli odměňovány sladkostmi a leteckým průkazem, tak i pro dospělé, které velice mile překvapil čarodějnický lektvar. A že bylo se na co koukat, jak ze
strany malých čarodějů a čarodějnic, kteří oprášili, nasedli na svá košťata a přiletěli k nám v pestrobarevných kostýmech, pomalovaných tvářičkách, tak ze
strany našich zralých čarodějnic včetně jejich mazlíčků jako třeba myší, hadů a
sovy. Ovšem ta nejhezčí čarodějnice s kočkou na koštěti na nás čekala na vzorně
připravené vatře, jejíž precizní přípravu zajistil pan Rapp.

Pavouk, pavoučí síť nesměla chybět stejně jako ukázka řádného letu zručnosti na koštěti čarodějnice Majky (p.Vítámvásová-vychovatelka místní ZŠ) k
získání leteckého průkazu. A že všechny čarodějnice nejsou zlé ( v některých
jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena") , nás naše krásné čarodějky přesvědčily letem, hodem, logikou, znalostí bylinek, odvahou a
nemohu opomenout velikou tvořivostí a výrobou všech potřebných rekvizit a
dekorací (p. Vítámvásová, p. Nováková a p. Rapp). Za to jim patří veliký obdiv a
poděkování.
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K příjemné atmosféře přispěl svým
dílem Dýkej music, kterému patří velký dík za výběr muziky, potřebných
efektů, což podtrhlo celkovou atmosféru včetně skvělého hudebního
doprovodu, který okořenil "hořící
pramen" , který vedl k úžasnému
hřebenu večera a tím bylo slavnostní
zapálení vatry.
Společné čarování, čarodějnický tanec mělo za následek vzplanutí ohně, který spálil svoji magickou mocí od všeho zlého a nečistého. Špekáčky a točená
limonáda zdarma doplnila kouzelnou atmosféru večera ke kterému přispělo i
grilované prasátko plněné nádivkou, párek v rohlíku a točené pivo.Zakončením
celé výjimečné čarodějnické noci byla ohnivá show skupiny

Novus Origo

"Páni ohně a meče", kteří dělají své umění srdcem a za které moc děkujeme.
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Co říci závěrem?
Počasí nám pro letošek hodně přálo a my jsme velice vděční, neboť i kdyby
byly přípravy sebe lepší přírodě neporučíme. Takže ještě veliké díky tam nahoru! Účast byla veliká, přišlo Vás opravdu hodně, nás to moc těší a motivuje,
obzvlášť, když se program líbil nejen dětem, ale i dospělým. Největší odměnou
pro nás byl váš spokojený úsměv a nezapomenutelné zážitky.
Děkujeme obci, sponzorům: generální partner Znora spol. s r.o. za jejich

věcný dar loutkové čarodějnice pro 5 malých šťastlivců, partnerům POMONA
Těšetice a.s., ESYST, kulturnímu týmu a všem, kteří přiložili ruku k dílu a moc se
těšíme na další společně strávené chvíle.
Jana Rapp
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Pokračování ze str. 1
Na úvod programu si pro osadníky Suchohrdel připravili organizátoři vystoupení divokého západu, kdy indiáni byli obléháni suchohrdelskými kovboji. Samozřejmě všechno dobře dopadlo.
Bílé a rudé tváře společně vykouřili dýmku míru. Po vystoupení se
děti rozběhly k jednotlivým stano-

vištím, kde plnily úkoly. Jako
správní indiáni si mohly vyzkoušet
například střílení z luku, hodit si
oštěpem, rozpoznat stopy zvířat
nebo zkusit být chvíli kovbojem a
zalasovat si. Úkolů bylo celkem deset, za které dostávaly razítka a po vyplnění
kartičky mohly soutěžit o výhry. Hlavní výhrou byla rodinná vstupenka do
westernového městečka v Boskovicích.
Po soutěžních úkolech se pro děti i dospělé otevřely dílničky. Tam si mohly
děti vyrobit tomahawky, zarýžovat zlato, vyrobit si batůžek nebo náramek,
upléct copánek. Pro dospělé byla připravena zábava v podobě střelby, hodu
nožem, sekání dřeva a nakonec

je

čekala

návštěva

v Salooně. Pro tři vylosované šťastlivce byly připraveny
dárkové poukázky. Doprovodným programem tohoto
dne byla jízda na elektrickém býku, projížďka na koni
a vystoupení taneční country skupiny Zuzana.
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Na závěr tak musím poděkovat našim sponzorům: Znora spo. s r.o, POMONA
Těšetice a.s, ESYST, Rynek, Kinderwelt, Excaliburcity, Prety papers, Italská restaurace Kantorovi. Dále děkuji paní Kozmerové za projížďku na koních, panu
Mrázovi za půjčení luků a šípů, Dýkej music za hudbu, Hospůdce u Boba za uloveného bizona a občerstvení a Tj Suchohrdly za propůjčení fotbalového hřiště,
paní vychovatelce Vítámvásové ze ZŠ Suchohrdly a Janě Rapp za pomoc při
organizaci.
Tento den byl výjimečný a všem co se tohoto dne zúčastnili udělal radost a nebýt organizátorů a dobrovolníků, kteří se na akci podíleli by tento den nebyl
takový.
Budeme se těšit na další společné chvíle při kulturních akcí v naši obci.
Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Tělovýchovná jednota
Suchohrdly z.s.
Příznivci Suchohrdelské kopané. Rád bych Vás seznámil
s děním v klubu. Do konce sezóny 2017/2018 nám chybí,
v době kdy píši tento článek, čtyři kola. V první řadě začneme u květnového turnaje starších přípravek o putovní pohár starosty obce Suchohrdly. V letošním roce se turnaje zúčastnilo těchto šest mužstev, Suchohr-

dly, Prosiměřice, Vrbovec-Dyjákovičky, Únanov, Přímětice a 1.SC Znojmo. Posledně jmenované mužstvo jednoznačně celý turnaj vyhrálo bez jediné ztráty
bodu, na druhém místě se umístilo mužstvo Prosiměřic na základě horšího skóre, na třetím místě se umístilo mužstvo Vrbovec-Dyjákovičky, na čtvrtém místě
mužstvo Únanova, na pátém místě mužstvo Suchohrdel a na posledním místě
mužstvo Přímětice. Všechna mužstva obdržela velice pěkné a chutné dorty od
pana starosty a všech bývalých starostů, kteří přišli navštívit a povzbudit hráče
v jejich výkonech. Vítěz celého turnaje obdržel putovní pohár z rukou pana starosty. Poté všichni hráči obdrželi medaile a všechna mužstva poháry. V pátek
18.5. od 17:00 hod. na našem hřišti se uskutečnil nábor přípravek. Tohoto náboru se zúčastnil velice malý počet dětí, ale chci informovat rodiče touto cestou, že pokud přijdou se svými dětmi budeme velice rádi. I v takto malém počtu
se děti zabavili a těšili se na další trénink. Dále bych chtěl informovat, že tak
jako každý rok se bude od 1.7.2018 provádět údržba travnaté plochy. Dovolte
mi, abych touto cestou všechny poprosil, aby omezili vstup na hřiště z důvodu

již zmíněné regenerace, a tím pochopili, že tato regenerace stojí dost financí a
celé hřiště bude ošetřeno několika postřiky a hnojením v různých časových intervalech. Všichni budou moci využívat odlehčovací hřiště před umělkou. Tímto
všem děkuji za pochopení. Dále mi dovolte, abych Vás všechny pozval na tradiční posvícení, které se uskuteční ve dnech 18.-19.8.2018. Jak již z datumu poznáváte, letošní posvícení bude opět dvoudenní, tudíž bude začínat v sobotu,
kdy budou zavádějící chodit po obci a večer bude taneční zábava. Neděle bude
pro seniory a děti s muzikou.
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Dále vás informuji, že nové rozpisy a bližší informace o našich mužstvech najdete

již

koncem

měsíce

července

na

našich

webových

strákách:

www.tjsuchohrdly.cz . Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné a slunné
prázdniny a spokojenou dovolenou.
TJ SUCHOHRDLYHLEDÁ NOVÉ „HVĚZDIČKY“ ANEB
CELOROČNÍ NÁBOR FOTBALOVÝCH TALENTŮ
Tato informace je určena především pro ty rodiče, kteří nechtějí nechat své
ratolesti vysedávat celé dny u počítače bez sebemenšího pohybu. Zve do svých
řad děvčata a chlapce, pro něž je založen tým „Přípravky.“ Dále přivítáme s otevřenou náručí ty mladé fotbalistky a fotbalisty, jež mají chuť oblékat dres Suchohrdelských žáků. Do obou kategorií se mohou případní zájemci nebo jejich
rodiče hlásit v průběhu sezóny vždy ve středu a pátek na Suchohrdelském hřišti od 17:00 do 18,00 hodin. Dále hledáme trenéry nebo asistenty
k mládežnickým mužstvům.

Za TJ Suchohrdly předseda , Miroslav Černý
Hodnocení jarní části fotbalové soutěže starší přípravky TJ Suchohrdly
Zdravím všechny nadšence fotbalu. Je u konce sezóna a proto stojí za to napsat
o ní pár řádek. Jako vedoucí starších přípravek jsem se setkal s tím co je na
mládežnickém fotbalu nádherné, ale také s tím, co mu moc škodí. Je to
ctižádost funkcionářů konkurenčních týmů, přístupu některých hráčů a
nemalou mírou i přístup celého fotbalového svazu. Rozlosování jasně ukázalo,

že některé týmy vůbec do této soutěže nepatří. Motivace pro malé nadějné
hráče, je opravdu pak velmi těžká a radost ze hry, o kterou v tomto případě by
mělo jít hlavně, je pro některé spíše smutkem a zklamáním. Jsem velmi rád, že
jsem se setkal i s úsměvy a v některých případech radost dětí byla znát. Je to to
nejdůležitější, o co by mělo jít v první řadě. Před námi jsou prázdniny a odpočinek. Po nich nastane nová sezóna a nadšení a elán, s kterými do sezóny
zase půjdeme.
Přeji krásné léto, Auer Roman, vedoucí přípravky
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Mimořádný úspěch mladších žáků
TJ Suchohrdly – 1.místo v okresním přeboru
Historického úspěchu dosáhli mladší žáci TJ Suchohrdly A, když se
v odehrané sezoně 2017-2018

umístili na 1.místě okresního přeboru

v kategorii mladších žáků okresu Znojmo. Ve finálové skupině o přeborníka
okresu Znojmo (do této skupiny postoupily vždy dva nejlepší celky ze tří skupin
po podzimní části okresní soutěže) se tak chlapci utkali na jaře dvoukolově

s celky 1.SC Znojmo, Dobšice, Jevišovice/Mikulovice, Hrádek a Hrušovany nad
Jevišovkou. Chlapci tuto finálovou skupinu sice začali nešťastnou prohrou doma s Hrádkem 1:2, poté již celou skupinou prošli bez porážky (pouze dvě remízy s Hrádkem a 1.SC Znojmo). V posledním kole se tak nakonec utkali v přímém
souboji o 1.místo přeborníka okresu s týmem 1.SC Znojmo, přičemž našim
chlapcům stačila k 1.místu remíza. Ve vypjatém zápase za přítomnosti mnoha
rodičů a suchohrdelského fanclubu nakonec chlapci dokázali remizovat 1:1 a
získali tak historický titul přeborníka okresu v kategorii mladších žáků.
Na výše uvedeném úspěchu se podíleli tito hráči: kapitán David Žižka , Tomáš Olej, Tomáš Toufar, Ondřej Teleki, Březina Marek, Březina Vít, Šimon Malina, Martin Fila, Josef Skoupý, Novák David, Adam Krčál, Thanh Vinh Nguyen
That, trenéři Jiří Žižka a Pavel Mrňa.
Nutno podotknout, že základ tohoto týmu byl ve finále přípravek v roce 2015, a
v roce 2016 skončili na vynikajícím 3.místě okresního přeboru.
Jednotlivé výsledky našich chlapců ve skupině:
Hrádek ( 1:2 a 0:0)
Hrušovany/Jev. ( 4:1 a 10:2)
Dobšice ( 6:0 a 3:1)
Jevišovice/Mikulovice (4:1 a 1:0)
1.SC Znojmo ( 3:2 a 1:1)
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Celková tabulka:
1. Suchohrdly
23 bodů
2. 1.SC Znojmo
23 bodů
3. Hrádek
19 bodů
4. Dobšice
12 bodů
5. Jevišovice/Mikulovice7 bodů
Hrušovany/Jev.
3 body
Poděkování za tento mimořádný úspěch mladších žáků patří i ostatním
trenérům mládeže Jaroslavu Duckému a Petru Štanclovi.
Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Hodnocení jarní části fotbalové soutěže starších
a mladších žáků TJ Suchohrdly
V jarní části fotbalových soutěží mládeže na okrese Znojmo byl oddíl TJ Suchohrdly zastoupen v kategoriích starších žáků a mladších žáků ve dvou skupinách.
Starší žáci (roč.2003 a mladší) – tato věková kategorie starších žáků funguje

pod vedením trenérů p.Žižky, p.Mrni a p.Štancla již druhým rokem. Po podzimní
části, kdy se chlapci umístili ve skupině A okresní soutěže starších žáků na
4.místě, se tak v jarní části dostali do skupiny B okresní soutěže (krumlovská),
kde se umístili na 3.místě se 12 body (stejně jako druhé Olbramovice). Vzhledem k tomu, že dvě třetiny mužstva tvoří hráči mladších žáků, je potřeba tento
tým pochválit za velmi dobré výkony, kdy kolikrát proti podstatně starším
chlapcům hráli s velkou bojovností.
Mladší žáci (roč.2005 a mladší)
Mladší žáci A – vzhledem k tomu, že po podzimní části soutěže se toto mužstvo umístilo na 1.místě s 22 body ve skupině C okresní soutěže, postoupili tak
do finálové skupiny okresního přeboru, kde jejich mimořádný úspěch je popsán
v samostatném článku
Mladší žáci B – vzhledem k nárustu nových chlapců a dívek v této věkové kategorii, bylo rozhodnuto o dodatečném přihlášení tohoto týmu do jarní části
okresní soutěže, kde pod vedením trenérů p.Dúckého a p.Kutnera skončili ve

skupině A okresní soutěže s 11 body na výborném 2.místě.
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
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Rozhovor s mladým a nadějným fotbalistou
David Žižka, 12 letý fotbalista hrající za mladší žáky
Suchohrdly, který v této sezoně reprezentoval
výběr OFS Znojmo.
1. Od kolika let hraješ fotbal a co tě vedlo k tomu
být fotbalista?
Od 5 let a vedli mě k tomu rodiče, abych aspoň
dělal nějaký sport.
2. Omezuje tě nějak fotbal v rámci tréninků?
Ne, tréninky mám dvakrát týdně.
3. Máš jako fotbalista nějakou speciální stravu?
Ne, jím všechno.
4. Jaký je tvůj oblíbený tým? Real Madrid
5. Jaký je tvůj oblíbený hráč? Marcelo Vieira
6. Jak vidíš svoji budoucnost ve fotbale? Chtěl by sis zahrát v národním týmu?
Chtěl bych se fotbalu věnovat i nadále a pokud bych dostal nabídku zahrát si
v národním týmu, neváhal bych.
7. Nyní je aktuální Mistrovství světa ve fotbale, které poprvé v historii probíhá
v Rusku. Sleduješ? A komu fandíš?
Ano, sleduji, fandím Španělsku, Portugalsku, Brazílii.
8. Chtěl by si něco vzkázat budoucím fotbalistům?
Aby začali hrát co nejdříve, protože čím dřív začnou, tím lépe se do toho dostanou.
Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Vítání občánků
V neděli 6. května 2018 ve 14.00hod. proběhlo ve vyzdobeném Kulturním
domě vítání nových občánků do naší obce. Starostou obce Suchohrdly Ing. Martinem Paulem bylo mezi občánky přivítáno 12 dětí a to: Laura, Tadeáš, Tomáš,
Tina, Jiří, Samuel, Vladimír, Adéla, Tobiáš, Ondřej, Zuzana, Michael, Eduard.
Po slavnostním zahájení a proslovu pana starosty se rodiče následně zapsali do
pamětní knihy, obdrželi pamětní list a děti byly obdarovány gramem zlata a

sladkostí v podobě dortu. Slavnostní akt završilo společné fotografování od
společnosti Fotop Znojmo. O doprovodný kulturní program se postaraly děti ze
Základní školy Suchohrdly pod vedením paní učitelky Petry Pelánové, kterým
velice děkujeme.
Nově narozeným občánkům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojený život.

Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Suchohrdelská vyjížďka
Je úterý 8. května 2018.
Dnes je to sice už třetí vyjížďka

motorek

a

ostatních

jednostopých krasavic, ale
připadá mi to jako prvně.
Nemůžu se dočkat a evident-

ně nejsem sám, komu učarovalo krása chromu a burácení
motorů.
Vyrážíme krátce po poledni. Už od rána stoupá nervozita, aby vyšlo počasí a
celá trasa, zhruba 100 km, která tentokrát směřovala přes Jevišovice a Pavlice
do Vranova. Kolem zámku jsme profrčeli až do Podhradí, kde jsme si dali oddechový čas. Posilnili jsme se na další část trasy. Kolem šestnácté hodiny jsme se
přes Starý Petřín, Vranov a Znojmo vrátili zpět k obecnímu sklepu odkud jsme
vyráželi. Stihli jsme to právě včas, protože krátce na to pršelo. Vyjížďka se pomalu, ale jistě stává tradicí pro spoustu motorkářů i z blízkého okolí, díky internetu i díky tomu, že bláznů na motorkách stále přibývá. Jsme tomu moc rádi,
asi trochu na rozdíl od našich drahých poloviček, které naše nadšení tolik nesdílejí. Ale přece musí pochopit, že žijeme jen jednou a aspoň na chvíli musíme
cítit vítr ve vlasech a svobodu....

Ale abychom ženám nekřivdili. I mezi

nimi jsou nadšené příznivkyně motosportu.
A tak mi všichni nadšenci chceme taky tímto poděkovat JSDH Suchohrdly za
pomoc při organizaci celého projektu a p. Balíkovi za organizaci a propagaci.
Při příští vyjížďce zdar!
František Kuchař
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Slavnostní odhalení pamětní desky
8. května proběhlo před budovou obecního úřadu slavnostní odhalení pamětní desky „Starostové obce Suchohrdly“, která bude připomínat všem generacím
starosty od roku 1998. Tento nápad se zrodil v hlavě úřadujícího
pana starosty Ing. Martina Paula,
který tím chtěl vyjádřit poctu bývalým starostům obce. Úvodního slova se ujala kulturní referentka p.
Nováková a připomněla nám historii starostů obce od osamostatnění
1. ledna 1998.

Starostové obce Suchohrdly
Ing. Havelka
Do funkce prvního starosty po osamostatnění obce nastoupil Ing. František
Havelka. Realizoval všechny první úkony k zahájení činnosti obce. Pomoc mu
poskytovala Rada obce a členové zastupitelstva. Přijatí úředníci se pouze střídali,
práce byla pro ně náročná, vycházelo se z odhadů a veškeré doklady předané
městem Znojmem se musely vyhotovovat nově. Obec byla velice zanedbaná,
technika řádová. Toto období bylo velice náročné.

Ing. Molík
Dalším starostou, který nastoupil do své funkce se stal Ing. Josef Molík, který
pracoval jako neuvolněný starosta bez nároku na plat. Věděl, že každý začátek je
těžký, ale pro obec velice důležitý. Vedl veškerá jednání o předávání majetku
s městem Znojmem, byl důsledný při uzavírání smluv na potřebné úvěry pro
obec. Pokračoval v přípravě změny územního plánu, výstavby splaškové kanalizace, výstavby rodinných domů apod.
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Mgr. Vlastimil Galatík
Byl třetím starostou v pořadí. Pokračoval v přípravě výstavby splaškové kanalizace, výstavby rodinných domů, rozšíření inženýrských sítí, věnoval se úklidu
obce apod. Problematika obcí je různorodá. Proto je náročná a to ve všech směrech. Pro každého nového starosty to přináší časově náročné období.
Hana Matochová
Byla zvolena starostkou 1.12.1999. Při jejím zvolení do funkce vycházelo zastu-

pitelstvo obce z toho, že měla přehled a zkušenosti v práci v rozpočtové sféře.
Mimo to pracovala na různých pozicích, které souvisely s řízením obcí včetně
hospodaření s finančními prostředky a výstavbou obcí. Téměř čtyři funkční období stála v čele obce a s pomocí nejbližších spolupracovníků, členů zastupitelstva a zaměstnanců OÚ se ji podařilo změnit naší obec k lepšímu.
Mgr. Josef Gráf a Ing. Pavel Mrňa
Po volbách do zastupitelstva v roce 2014 byl zvolen starostou Mgr. Josef Gráf a

v roce 2015 ho vystřídal Ing. Pavel Mrňa.
Během funkce těchto starostů se podařilo uskutečnit tyto akce: stavba Biocentra pod Hájkem byla v září ukončena a v říjnu zkolaudována. Bylo dokončeno
zateplení budovy obecního úřadu, výstavba odlehčovacího hřiště a přírodovědné zahrady u školy v Suchohrdlech. Připravovaly se projektové dokumentace na
opravy některých komunikací.
Ing. Martin Paul

Máme tu rok 2016. Posledním a dosavadním starostou se stává Ing. Martin
Paul. Díky němu a zastupitelstvu obce došlo k rekonstrukci Dobšického potoka,
začala se realizovat výstavba kruhového objezdu a oprava místních komunikací.
Je započata stavba nové tělocvičny pro Základní školu Suchohrdly. V důsledku
těchto výstavb se mění vzhled obce a obec tak dostává novou podobu. Zvyšuje se počet obyvatel v naši obci a jejich nároky na kulturní akce, které se začaly
v naší obci rozvíjet a jsou srovnatelné s kulturním akcemi ve městech.

27

Každý starosta měl jiné podmínky ve své funkci, některé záležitosti se podařilo uskutečnit, některé ne. Ale všichni od starosty až po členy zastupitelstva,
pracovníků OÚ se snažili pro naši obec udělat to nejlepší, co mohli.
Ceremoniál uzavřel starosta Martin Paul poděkováním bývalým starostům za
odvedenou práci a popřál všem přítomným mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Po odhalení se přítomni hosté přesunuli na fotbalové hřiště, kde se tradičně
konal turnaj „O pohár starosty obce“. Turnaje se zúčastnilo 6 fotbalových druž-

stev, kterým bývalí starostové předali dorty a děti si tak po skončení turnaje
mohly pochutnat na sladké odměně.
Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Oficiálně začala stavba tělocvičny ZŠ
Přestože dělníci začali již před několika dny s pracemi na stavbě „Stavební
úprava ZŠ-přístavba tělocvičny“, prvním slavnostním a oficiálním krokem
k uskutečnění stavby, bylo ve středu 6.6. 2018 v dopoledních hodinách v prostorách Základní školy Suchohrdly, poklepání základního kamene. Toho se ujali starosta obce Ing. Martin Paul, místostarosta Bc. Jan Kutner, DiS., ředitel ZŠ
Suchohrdly PhDr. Jiří Voborný Ph.D a Ing. Ondřej Šimeček jednatel Pozemních

staveb s.r.o., který je dodavatelem výše uvedené stavby.
Stavba nové tělocvičny Základní školy Suchohrdly potrvá do příštího roku a
spolu s moderním vybavením tříd, počítačovou třídou a venkovní a vnitřní přírodopisnou učebnou vytvoří komplex pro komfortní výuku ZŠ Suchohrdly.
Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Kalendář připravovaných akcí
15. 7
neděle

18.-19. 8

BITVA U ZNOJMA v 11.00h. na poli U Hájku
poté SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SYMBOLŮ
obce Suchohrdly u obecního úřadu ve 13.00h.

TRADIČNÍ SUCHOHRDELSKÉ POSVÍCENÍ

so-ne

1. 9
sobota

AHOJ PRÁZDNINY / AHOJ LÉTO
od 14.00h na fotbalovém hřišti
čeká na vás bohatý středověký program

PODZIMNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 6. října 2018 v době od 8.00 do 14.00 hod.
budou tradičně přistaveny velkoobjemové kontejnery
u Kulturního domu 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.
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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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