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Hravý středověk
Kulturní akce „Hravý středověk“ vyvrcholil v neděli 9.9.2018 (v náhradním
termínu) prvním středověkým, kostýmovým průvodem. Nebyla to pouhá podívaná na krásné, dobové kostýmy jednotlivých postav, ale vrácení se do středověké doby.
Více se dočtete na str. 10

...na slovíčko se starostou
Vážení občané,
dětem skončily prázdniny a většině
pracujícím doba dovolených. Letní teploty stále přetrvávají a tak si užívejme
sluníčka, vychutnávejme si ještě ty krásné dny než nastanou deštivé a pochmurné zimní plískanice.
Právě čtete můj poslední příspěvek ve volebním období 2014-2018.
Přemýšlel jsem, co všechno bych měl ve svém posledním článku napsat.
V prvé řadě bych chtěl poděkovat vám občanům, kteří jste mně svými hlasy podpořili a umožnili mi tak pracovat v zastupitelstvu obce a díky zastupitelům jsem
poté začal od ledna 2016 vykonávat funkci starosty. Práce to je nelehká, ale
mohl jsem se opřít nejen o místostarostu a členy rady, ale i některé zastupitele,

kteří se po celou dobu aktivně zapojovali do práce v řízení naší obce. Ohlédnu-li
se za celým volebním obdobím, tak vidím kus dobré práce, kterou jsme společně
odvedli.
Nepotvrdily se obavy některých “občanů pochybovačů”, kteří “tvrdili”, že zastupitelé z té “osmičky” majetek rozprodají, finanční prostředky utratí a budou prosazovat vlastní individuální zájmy. Opak se stal pravdou. Majetek obce se rozšířil
o biocentrum, nové hřiště s umělým povrchem, začala stavba tělocvičny při základní škole. Zrealizovaly se další projekty - zateplení budovy úřadu obce a mateřské školy, venkovní a vnitřní přírodopisná učebna u základní školy, máme nový obecní rozhlas a končí stavba 06 průtah obcí, kdy součástí projektu byla i rekonstrukce a obnova chodníků, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Podařilo se vysoutěžit za velice dobrých finančních podmínek rekonstrukci sedmi
místních komunikací (Dlouhá, Zahradní, Vinohrady, Příční a Sklepní, Kolonka a
Polní) a většina z nich už vám občanům slouží.
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Na účtu máme v průměru více jak dvacet milionů korun, jsou to více či méně
vázané finanční prostředky na výše uvedené projekty.
A jen podotýkám, že žádný ze zastupitelů nerozšířil svůj majetek o lukrativní
pozemky z majetku obce.
Změnil se i kulturní život v obci. Kulturní a společenské akce jsou koncipovány
tak, aby oslovily všechny věkové skupiny občanů, a to bez ohledu na to, jak
dlouho v obci žijí.
Vše co jsme dělali, bylo ve prospěch obce a vás občanů.
Plánů a projektů máme mnohem více, jsou rozpracované a mají podobu plánů,
studií či projektové dokumentace, ale bohužel přesahují horizont právě končícího volebního období.
Proto bych zároveň chtěl touto cestou požádat všechny občany, přijďte ve volební dny do volební místnosti v budově Základní školy a využijte své právo a
možnost volit a svým hlasem tak rozhodnout, jaký směrem naše obec i nadále
půjde. Vy jste ti, kteří rozhodnou.
Závěrem bych chtěl říci, bylo mi ctí být starostou naši obce, bylo mi ctí pro vás
pracovat. Vím, že ne všem jsem dokázal vždy vyhovět a vyřešit daný problém,
ale snažil jsem s každým z vás jednat korektně, bez rozdílu vyslechnout požadavek každého občana. Jsem hrdý na to, že jsem dostal důvěru zastupovat vás,
naši obec.
Váš Martin, starosta obce
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37. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly
Usnesení č. 405: ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. 60/2018 mezi Českou republikou – ÚZSVM, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111 a Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly, IČO: 67024645 v plném znění a rozsahu.
Usnesení č. 406: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017 viz. Protokol o schvá-

lení účetní závěrky za rok 2017 v rozsahu, kdy na začátku roku 2018 tvoří účet
431 částku 4.865.548,04 Kč. Nedílnou součásti účetní závěrky za rok 2017 je
Rozvaha k 31.12.2017, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 a Příloha účetní závěrky
k 31.12.2017.
Usnesení č. 409: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 052457/18/OKH mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337 a Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669
02 Suchohrdly, IČO: 67024645 v plném znění a rozsahu.
Usnesení č. 410: ZO ustanovuje a schvaluje pro volební období 2018 – 2022
počet členů zastupitelstva Obce Suchohrdly - 7 (sedm).

UPOZORNĚNÍ
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech
5.-6. října 2018 v budově Základní školy Suchohrdly.
Bude voleno 7 členů zastupitelstva.
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Okénko do naší školky
Tak, a už je zase září,
slunce ještě pořád září.
Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.
A je to tu. Máme tu měsíc září, kdy se musíme rozloučit s obdobím prázdnin
plného sluníčka a chystat se již zpátky do škol a školiček. Některé děti se už návratu mezi své malé kamarády, ale i ty velké - paní učitelky, nově i asistentky,
paní školnici, paní kuchařky nemohly dočkat, ovšem pro ty, kteří navštívily školičku poprvé, to znamená zcela nový začátek, nová pravidla. Ano, nový školní
rok 2018/2019 nám odstartoval a my se můžeme těšit na plno akcí, to i ve spolupráci s rodiči. Kromě návštěv divadelních představení ve znojemském divadle
po celý rok nás čeká nejblíže oblíbené zpívaní u vánočního stromečku spojené s
tradičním jarmarkem, kdy výtěžek je pak použit na mikulášské balíčky pro děti.

Přímo ve školce přivítáme čerty a uspořádáme čertovskou besídku, protože my
se bát přeci ničeho nemusíme.:) Jaro uctíme spolu s rodiči dětí vynesením Moreny (v odpoledních hodinách) a také průběžným povídáním si o předvelikonoční době – 6 předvelikonočních týdnů, kdy každý je zaměřený jinak (Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná, Květná). Na přelomu jara a léta nás pak čeká
výlet na jelení farmu v Ječmeništi. Závěr školního roku pak bude zaměřen, jak
jinak než na předškoláky, pro většinou velmi dojemnou akcí probíhající na školní zahradě nazvanou Rozloučení s předškoláky, kdy paní učitelky po krátkém
vystoupení toho, co děti všechno umí, pasují tyto děti na školáky.
Do školky též zavítají i odborníci z řad logopedů a psychologů, nemusíte mít
tedy o své děti žádné obavy, vše se odehrává pod odborným dohledem.
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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 před sebou nový školní
rok 2018/2019, který bude stejně jako ten loňský plný událostí a akcí pro děti.
Hned na začátku měsíce října pojedou žáci 2. a 3. třídy na školu v přírodě, která
se uskuteční v hotelu Kouty u Ledče nad Sázavou. V krásné přírodě prožijí děti
čtyři dny plné vzdělávacích aktivit v přírodě, her a zábavy. Celá škola v přírodě
bude provázena pohádkovými postavami Křemílka a Vochomůrky. V prosinci
Vás pak pozveme na školní akademii, kdy se žáci školy představí se svými vystoupeními v prostorách Kulturního domu v Suchohrdlech. V průběhu celého
školního roku budou žáci navštěvovat divadelní představení ve znojemském
divadle. V říjnu žáci 3., 4. a 5. třídy navštíví výstavu Titanic, která je k vidění
v prostorách brněnského výstaviště a její součástí je i hra „Honba za pokladem“.

Od měsíce října začínají ve škole fungovat zájmové kroužky, jejichž nabídka je
velmi bohatá. S potěšením mohu napsat, že zájem o kroužky je opravdu velký.
V průběhu hlavních prázdnin byly zahájeny práce na výstavbě nové tělocvičny.
Časová prodleva zahájení stavby byla způsobena problémy s administrativní
části zadávání této zakázky. Nyní je však výstavba v plném proudu a všichni věříme, že se žáci otevření nové tělocvičny dočkají v nejbližším možném termínu.
Dlouhodobým cílem vedení školy bylo zřízení vlastní výdejny stravy v budově

školy, což se v letošním školním roce podařilo a výdejna je od 4. září v provozu.
Není tedy již nutné docházet na obědy do vzdálené budovy mateřské školy,
čímž odpadá pěší cesta podél frekventované silnice. Rád bych poděkoval vedení
obce Suchohrdly za spolupráci při vlastní realizaci záměru zřízení nové výdejny,
dále vedení mateřské školy a školní kuchyně za maximální vstřícnost a ochotu.
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Jak jsem vás již informoval v minulém vydání zpravodaje, ve škole došlo
k částečné obměně pedagogického sboru. Třídní učitelkou 1. třídy je paní
Mgr. Ivona Holešová, třídní učitelkou 3. třídy je paní Mgr. Tereza Beranová. Nově vede II. oddělení školní družiny paní Tereza Tejkalová. Přeji všem novým i
stávajícím kolegům úspěšný a klidný školní rok. Rád bych vám, vážení občané a
čtenáři zpravodaje, popřál pohodové podzimní dny. Těším se na setkání s vámi
na některé z akcí pořádaných naší školou.

Jiří Voborný, ředitel školy
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Tradiční suchohrdelské posvícení
Jako každý rok tak i letos se u nás v obci konalo posvícení. Druhou sobotu
v srpnu jste mohli v naší obci vidět děvčata v červených nebo modrých šatech a
chlapce v bílých košilích jak prochází celou vesnicí a zvou na posvícení. Letos
jsme měli párů 8 a doprovázel je po vesnici koňský povoz a hudba. V poledne se
všichni občerstvili u pana starosty, který si pro ně nachystal pohoštění.

Večer byla připravena zábava na zahradě Kulturního domu. K dobré náladě
nám hrála kapela VICOMT. Všichni návštěvníci si tak mohli zatančit a pobavit, a
že jich nebylo málo. Večerní zábavy se zúčastnilo okolo 300 návštěvníků a pokračovala až do brzkých ranních hodin. Roztančeným návštěvníkům byly
k dispozici 2 bary, pečené prasátko a spousta jiných dobrot. Jako tradičně si

naši chlapci připravili půlnoční překvapení, jehož režie se zhostil na jedničku
opět Michal Adamov.
V neděli začalo posvícení mší svatou u zvoničky, kterou kázal otec Marian
z Louky. Zavádějící měli připravený oběd u stárka, kterým byl letos Petr Pospíšil. Poté se všichni zavádějící přesunuli na zahradu Kulturního domu, kde pod
nazdobenou májou zatančili a pak už se jen všichni bavili.
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Mnozí ale netuší kolik práce zavádějící a všichni, kdo se na celém posvícení podílejí, musí udělat. V pátek
se připravuje mája. Chlapci ji ohoblují, děvčata nazdobí a poté umístí na
své místo. Také zdobí a rozvezou
májky po vesnici.

Dále si několik

týdnů připravují pro vás taneční a noční představení. Další věcí je také úklid po
sobotní a nedělní zábavě. Někteří návštěvníci jsou v tomto ohledu nezodpovědní a neumí si po sobě ani uklidit kelímek. Poté musí dobrovolníci nastoupit a vše
uklidit. Takže nejen všem zavádějícím, TJ Suchohrdly, Hospůdce u Boba, ale
všem dobrovolníkům, patří veliké díky.
Bc. Pavlína Nováková
kulturní referentka

Spolek přátel historie Suchohrdel
Vás zve dne 26.září 2018 do místní knihovny na přednášku s názvem

„ 1914 – vzpomínka na první rok Velké války „
Přednášející :
PhDr. Jiří Kacetl začátek v 18.00h.
Pomník věnovaný padlým občanům naší obce
nacházející se od roku 2014 na místním hřbitově.
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Pokračování ze str. 1
V průvodu asi z 30 zúčastněných byla vidět královská družina, chudina, dvořané, rytíři, sokolníci, kočár s králem Martinem a chotí, který v rámci zahájení
akce Hravý středověk se vydal na cestu královskou obcí až na fotbalové hřiště
a přilákal o to více lidí. Během cesty přihlížejícím lidem rozhazoval král čokoládové mince.
V průběhu celého průvodu
byla řízena doprava pod dohledem

místních

dobrovolných

hasičů, kteří celou akci zvládli
na

výbornou.

Zorganizovaný

kulturní program se opravdu
vydařil. Všichni se snažili, aby
vše dýchalo dobovou atmosfé-

rou.
Na královském dvoře (fotbalové hřiště) již čekalo mnoho návštěvníků. Začalo
se přivítáním krále s chotí a celou družinou, proběhly dvě historické scény jedna veselejší, kdy se podařilo provdat dceru Johanku, která po šermířských soubojích řekla vítěznému rytíři své ano a druhou smutnější podívanou byla ukázka rozhodnutí popravy či milosti jedné mrzké ženy.
Dále vystoupil osobně p. Jonáš coby kejklíř, který zapojil i vás dospělé, konkrét-

ně odvážné muže do své show a předvedl tak své dokonalé umění pana žongléra. Vystoupení skupiny historického šermu Albion, kteří ochotně ukázali a
nabídli možnost si vyzkoušet repliky brnění. Opět nechyběla jízda na koni díky
p. Kozmerové.
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Za účasti královské společnosti a během celého programu hrála středověká
hudba o kterou se postaral DJ IZZY COOPER. Vzduchem se přitom vznášela vůně
masa, kterou zajistila Hospůdka u Boba. Pro ještě větší radost a rozzářených
dětských očí, ikdyž ne všech, trošička štěstí mít ji třeba, byla připravena tombola, jejíž hlavní cenou byla výhra jak jinak než výletem na zámek a sice na zámek
Vranov nad Dyjí, jedné z nejkrásnějších staveb středoevropského baroka.

Závěrem pestrého a bohatého programu byla úžasná podívaná na chrlící se
oheň z úst rytířů již zmíněné skupiny Albion.
Obrovské poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli,
obci Suchohrdly, TJ Suchohrdly, našim hasičům, a všem sponzorům:
Znora spol. s r.o., POMONA Těšetice a.s, ESYST, Kinderwelt, Excaliburcity.
Jana Rapp
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Kultura v naši obci
Tak jako každý rok i letos se v naši obci uskutečnilo mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí na jejichž pořádání se pravidelně podílí i několik
místních spolků. V únoru začíná sezona Masopustem, který pořádají Hasiči, poté navazuje Dětský karneval a Fotbalový ples (TJ Suchohrdly). Velké společenské akce byly letos Pálení čarodějnic, Divoký západ a Hravý středověk. Do konce
roku nás čeká Lampionový průvod a rok nám ukončí tradičně v měsíci prosinci

4 adventní neděle.
Jakékoliv pořádání společenských akcí rozvíjí kulturní život u nás v obci.
Všechny tyto akce se snažíme dělat tak, aby si všichni velcí i malí užili spoustu
zábavy a odnesli si příjemné, nezapomenutelné zážitky. A s tím také souvisí rozpočet těchto akcí, který se rok od roku na každou akci navyšuje.
Do kultury obce je na každý rok dána částka schválená zastupitelstvem obce,
která se zvyšujícími nároky na tyto akce bohužel nevystačí. Možností jak navýšit
tuto částku je získání peněz od sponzorů. Získání sponzorů na kulturní akce
obce je ale obtížné. Přesto se v letošním roce poprvé podařilo navýšit rozpočet
kultury o částky od sponzorů.
Získali jsme generálního partnera Znora spol. s r.o. s částkou 60 000Kč a
partnery: Pomona Těšetice a.s. a ESYST, kteří přispěli každý částkou 10 000Kč.
Dále jsme navýšili rozpočet darem od firmy Lahofer ve výši 200 000Kč.
Organizování kulturních akcí není vůbec jednoduché, proto bych chtěla za
obec Suchohrdly na závěr poděkovat všem, kteří se na těchto akcí jakýmkoliv
způsobem podíleli a to Martinu Paulovi, Petru Schneiderovi, paní vychovatelce
Vítámvásové, Janě Rapp, našim hasičům , ČSŽ, TJ Suchohrdly a všem dobrovolníkům.
Bc. Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Tropické léto u hasičů
Období před hlavními prázdninami i v průběhu
prázdnin se naši hasiči prakticky nezastavili. Zasahovali u více jak šedesáti událostí. Nebyly výjimkou výjezdy jednotky i několikrát za den.

Zásahová činnost od 1. 6. 2018 – 31. 8. 2018 jednotky SDH Suchohrdly

Jednotka byla od 1. června do 31. srpna povolána Krajským operačním střediskem Brno k 65 událostem. V letošním roce jsme zatím celkově vyjížděli již k více
než 90 událostem.

Typ události
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Technická pomoc

Podtyp události
Nízké budovy
Výškové budovy
Odpad, ostatní
Polní porost, tráva
Lesní porost
Činnost jednotky - dohled

Technická pomoc

Odstranění nebezpečných stavů –
čerpání vody

Planý poplach
Celkem

Počet
5
2
2
42
8
1
1
4
65
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Loď Florian, která byla pořízena v loňském roce bezúplatným převodem,
v současné době kotví na Vranovské přehradě a slouží ve spolupráci s HZS JmK
k záchraně životů a majetku. Využita byla také k zajištění bezpečnosti při akci
„Přehrady Fest“.
Mezi nejnovější přírůstek patří automobilový žebřík s dostupností 30 metrů
na podvozku Mercedes-Benz, který nahradil dosavadní žebřík. Samozřejmě i
v tomto případě se jednalo o bezúplatný převod od HZS JmK.
Abychom předešli opětovným spekulacím a fámám zdůrazňuji, že bezúplatný
převod znamená, že za danou věc obec ani hasiči neplatí, ale navíc tím vzrůstá
hodnota majetku obce.
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Bližší informace a další zajímavosti o jednotce a činnosti si můžete nalézt na
našich stránkách: hasici.obec-suchohrdly.cz.
Rádi bychom také do našeho ustáleného kolektivu přivítali nové tváře z řad
mladších spoluobčanů, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času vyrazit
na pomoc ostatním lidem.
Samozřejmě se naši hasiči budou podílet i nadále na kulturních a sportovních
akcích jako je nohejbalový turnaj trojic, Lampionový průvod, Mikulášská nadílka

či Advent, které nás čekají v následujících měsících.
Během prázdnin stihli hasiči odstranit starý nefunkční rozhlas, který byl nahrazen novým.
V naší péči je stále i veřejné osvětlení. Zajisté vaší pozornosti neušla výměna
světel na hlavních ulicích za moderní ledkové. V případě jakýchkoli problémů
kontaktujte obecní úřad nebo přímo mne.
Bc. Jan Kutner, DiS, velitel JSDH

Význam JSVV = jednotný systém varování a vyrozumění
Jednotný systém varování a vyrozumění – slouží k varování obyvatelstva v
případě mimořádných událostí a krizových stavů. Jedná se o celorepublikový
systém, který komplexně zajišťuje HZS ČR v oblasti rozvoje i provozu. Systém je
tvořen infrastrukturou, kterou spravují HZS krajů a OZ Olomouc a koncovými
prvky varování („sirény“), jejichž počet dosahuje 7 000 kusů.
Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být
vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění
bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních
prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude
obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se
jedná.
Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.
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Zkouška sirén
Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána
verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě
proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".
Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.
Požární poplach
Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro
obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné
minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící
tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.
Při instalaci nového obecního rozhlasu došlo k automatickému zapojení do
výše uvedeného systému. Po zkušebním provozu a velmi častým vyhlášením

poplachů jsme po dohodě s Krajským operačním a informačním střediskem HZS
JmK přistoupili k vypnutí vyhlašování požárního poplachu prostřednictvím obecního rozhlasu.
Byla zachována pouze forma vyhlašování poplachu sirénou. Tato forma je jediná prokazatelná forma dle současné platné legislativy a dává šanci dobrovolným hasičům zaregistrovat vyhlášení tohoto poplachu, pokud u sebe zrovna
nemají mobilní telefon. Díky tomuto signálu se z nich nestávají otroci mobilních
telefonů, pokud chtějí svědomitě plnit úkoly v JSDH.
Mrzí mě sobecký přístup a pohled některých spoluobčanů i na toto vyhlášení.
Jako člověk chápu například úskalí směnného provozu, ale na druhou stranu
dobrovolný hasič, který se také vrátil z noční směny v zaměstnání, při zaznění
sirény vstane a vyráží na pomoc. Buďme ohleduplní nejen k sobě, ale i k těm,
kteří na naši pomoc čekají.
Děkuji za členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly.
Bc. Jan Kutner, DiS, velitel JSDH
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Tělovýchovná jednota
Suchohrdly z.s.
Občané, sportovní přátelé a příznivci Suchohrdelské kopané. Rád bych Vás seznámil s novou fotbalovou sezónou
2018/2019. Jistě někteří, kteří se přišli podívat tak zjistili, že
nastaly změny. Od mužstva mužů odešel Lukáš Horký, Luboš Štola. Do našeho kádru se zařadily posily Jakub Merhaut(1 SC Zno-

jmo),František Maňura (Vrbovec), Azra Doležal (FCC Vysočina Cizkrajov). Dále
nastaly změny na pozicích trenérů přípravek kde skončily panové Auer a Štrombach. Na jejich místa nastoupily pánové Paseka a Černý, u mladších žáků jsou
pánové Dúcký a Albrecht u starších žáků jsou pánové Žižka a Štancl , Pichanič.
Pro letošní sezonu jsme přihlásili tato mužstva: mužstvo muži do Okresního
přeboru; mladší žáky ; starší žáky a nakonec ti nejmenší, družstvo přípravek.
Začátek soutěží připadl letos pro mužstvo mužů na sobotu 11.8. a zajížděli
k utkání Jaroslavic. Žáci zahájí sezónu v týdnu 25.-26.8. Bližší informace a rozpisy našich mužstev najdete na našich webových stránkách:www.tjsuchohrdly.cz .
Dále nemohu nevzpomenout na tradiční Suchohrdelské posvícení, které TJ pořádala ve spolupráci s obcí . Toto posvícení se velice podařilo jako každý rok, tak
i letos byla velice dobrá sobotní nálada, sobotní zábavy se zúčastnilo ccá 300
lidí, při které nám hrála skupina VICOMT. V neděli nám přálo počasí, k tanci a
dobré náladě nám hrálo duo VASR BEND. Tak jako každý rok tak i letos
v sobotu a v neděli návštěvníci mohli shlédnout kvalitní chlapecké vystoupení.

Za kvalitní průběh patří velký dík všem zavádějícím, byť v malém počtu zavádějících párů a družbě v zastoupení pánů Kuchaře a Koníčka. Hlavně pak těm, co
se podíleli na přípravě půlnočního programu. Za námět a režii patří velký dík
osobě, kterou je Michal Adamov a má největší podíl na programu již několik
let. A již dnes doufám, že se můžeme těšit na překvapení příštího posvícení .
Za TJ Suchohrdly předseda Miroslav Černý
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Příměstský tábor mladších a starších žáků
TJ Suchohrdly
Tak jako v loni, i letos (celkově již popáté) uspořádala TJ Suchohrdly pod vedením trenérů mládeže p.Žižky a Štancla ( a za pomoci mladých fotbalistů
z mužstva chlapů Jiřího Žižky a Jakuba Kroupy), třídenní soustředění našich mladých fotbalových nadějí formou příměstského tábora. Soustředění, kterého se
zúčastnilo 13 chlapců ve věku 10 – 13 let, proběhlo ve dnech 22.- 24.srpna 2018.
Tréninková část byla zahájena vždy v 9.00 hod krátkou rozvičkou, poté již chlapci
plnili různé tréninkové disciplíny jak na fyzickou kondici, tak na techniku s míčem. Rovněž tak probíhal speciální trénink brankářů, se kterým nám ochotně
pomohl brankář z mužstva chlapů Jakub Kroupa.

18

Mezi tréninkovými disciplínami měli chlapci samozřejmě prostor na lehkou
svačinku a pitný režim, jenž byl v těchto slunečných dnech hodně důležitý. Od 12
do 14 hodin následovala polední pauza, ve které jsme měli společný oběd
v prostorách kabin u hřiště, kam nám byl vždy dovezen oběd ze Znojma od firmy
GATO production. Odpoledne (13.45 - 17.00 hod.) již probíhala lehčí tréninková
cvičení a samozřejmě fotbal. Vzhledem k velmi tropickým teplotám jsme tentokrát navštívili znojemské koupaliště „netradičně“ již ve čtvrtek (jiné roky to vždy
bylo v pátek), jež si chlapci v tento horký den dostatečně užili.

Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Napoleonova bitva
Milovníci historie mohli vidět zase po
roce u nás v obci rekonstrukci Napoleonovy bitvy, která navazovala na bitvu
z předešlého dne v Dobšicích. Letos se
změnil prostor, kde byla bitva uskutečněna, a to na Panské Nivě. Bitvu provázel

opět historik Ladislav Mucha a diváci
mohli slyšet z audionahrávky příběh Jana
Nepomuka Prokeše o kterém se během bitvy vyprávělo. V průběhu bitvy došlo
na zásah našich dobrovolných hasičů, kterým velice děkujeme, protože bez jejich zásahu, nevím jak by celá akce dopadla. Děkujeme také Pomoně Těšetice
a.s., za prostor pro bitvu.
Bc. Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Odhalení symbolů obce
V návaznosti na Napoleonovu bitvu bylo ve 13.00h. slavnostní odhalení symbolů obce Suchohrdly na téměř již dostavěném kruhovém objezdu. Po slavnostním projevu pana starosty Ing. Martina Paula a za zvuku famfáry se aktu odhalení ujali pan místostarosta Bc. Jan Kutner, Dis., a autor projektu Tomáš Vyskočil. Kruhový objezd tak budou krášlit symboly obce kterými jsou – hrozen, drak
a meč přeložený knížecí čepicí.
Hrozen představuje zaměření obyvatel na pěstování vinné révy a polní hospodářství.
Drak je atributem sv. Markéty, která měla v r. 1829 v obci vybudovanou kapli
(ta však byla v roce 1972 zbořena).
Meč přeložený knížecí čepicí je atribut sv. Václava, který byl patronem Louckých premonstrátů.

Poděkování patří Bc. Janu Kutnerovi Dis., za instalaci díla, autoru projektu
Tomáši Vyskočilovi, a panu starostovi Ing. Martin Paul bez něhož by k tomuto
slavnostnímu dni vůbec nedošlo.
Bc. Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Stavba: II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38
(průtahy)
( realizace 09/2017 – 07/2018 )
Členění akce na stavby
Stavba 02 Přímětice – průtah délka rekonstrukce 1079m
Stavba 04 Kuchařovice – průtah délka rekonstrukce 922m
Stavba 06 Suchohrdly – průtah délka rekonstrukce 1027m

Stavba 06 Suchohrdly – průtah
Zájmové území stavby se nachází na silnici II/408 v úseku provozního staničení
km 69,988 –70,723 a na silnici II/413 v úseku provozního staničení km 31,565 –
31,823. Rekonstrukce průtahů byla rozdělena křižovatkou silnic II/408 a II/413
na čtyři větve:
Větev A – silnice II/408, ulice Kuchařovická
Větev B – silnice II/413, ulice Těšetická
Větev C – silnice II/408, ulice Brněnská
Větev D – silnice II/413, ulice Znojemská
Stávající průsečná křižovatka byla v rámci stavby přestavěna na okružní.
Na větvi C před napojením na extravilánový úsek byla provedena zpomalovací
úprava na vjezdu do obce. Součástí stavby na všech větvích byla rekonstrukce
stávajících nebo výstavba nových chodníků. Současně byla upravena plocha u
prodejny potravin. Dále byla součástí výstavba kanalizace ve všech větvích stavby (ve větvi C pouze částečně do km 0,30), do které byla napojeno jednak odvodnění silnice a dále domovní přípojky. Stavbou byla vyvolána celá řada přeložek inženýrských sítí. Jednalo se o vodovod, nadzemní silové vedení NN, sdělovací vedení a středotlaký plynovod. Veřejné osvětlení bylo upraveno na nový
tvar křižovatky. Zároveň byly přisvětleny nové přechody pro chodce, místa pro
přecházení a nová vjezdová brána. V rámci stavby bylo kompletně obnoveno
dopravní značení (svislé i vodorovné).
22
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Kalendář připravovaných akcí
TURNAJ V NOHEJBALU

říjen

na fotbalovém hřišti-na umělce

LAMPIONOVÝ PRŮVOD s dýňovou stezkou

2.11

sraz v 17.00h u Kulturního domu

pátek

2.12

ZAHÁJENÍ ADVENTU u obecního sklepa od 16.00 hod.

neděle

s rozsvícením vánočního stromu

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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Dovolujeme si Vám představit naše nejnovější
realizace, mezi které dozajista patří vybavení interiérů
vinotéky Heldenberg u Vídně a restaurace Röschitz.
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