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Královský maškarní bál
Druhou únorovou sobotu se v kulturním domě konal dětský maškarní bál.
Letos organizátoři zvolili téma království a vše co k němu patří. Vyzdobili sál
hradbami a královským trůnem. Vystaveny byly obrázky princezen a zámků dětí
z mateřské školy. Již o půl třetí začali chodit první králové, královny, princové,
princezny…
pokračování na str.8

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
letošní zima k nám byla shovívavá. Děti z absence sněhu moc radost neměly,
jelikož si ho užily jen na malou chvíli. Větší nadšení panovalo u nás na Obecním
úřadě, protože na zimní úklid komunikací a chodníků bylo vynaloženo jen minimální úsilí. Mohli jsme se tedy více věnovat údržbě obecních zařízení (Kulturní
dům, Obecní sklep…)
Nyní se jaro probouzí k životu, proto jsme se domluvili s obcí Kuchařovice na
zahájení provozu kompostárny a na přistavení velkých kontejnerů na bioodpad.
Od 5. 3. 2020 jsou kontejnery rozmístěny na obvyklých místech – na ul. Pálavská (v areálu hasičárny) a na ul. Znojemská (u potoka). Hnědé plastové kontejnery na bioodpad, které mají lidé již doma, se začnou vyvážet od 1. 4. 2020.
V loňském roce proběhla úspěšná akce „Ukliďme Suchohrdly“a letos ji
v podobném duchu zopakujeme. V sobotu 18. 4. 2020 v 9.00 hodin proto přijďte na fotbalové hřiště a všichni se rozběhneme vysbírat okolní krajinu od odpa-

du, kterého se lidé nerozumně zbavují. Stejně jako v uplynulém roce akci zakončíme drobným občerstvením.
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, od nového roku je zřízeno na kurtech nové sběrné místo na použitý kuchyňský olej. PET láhve
s použitým kuchyňským olejem může každý kdykoliv dovézt a vhodit je do připravené popelnice s nápisem FRITEX.
Někteří možná již víte, že nám vítr shodil na hřbitově zeď a zajímá vás, jaké
bude následné řešení. Rozhodli jsme se, že nebudeme čekat na dotace, aby-

chom zeď opravili. Necháme ji vystavět v nejbližším možném termínu
z vlastních zdrojů. Na opravu zbývajících zdí vyžadujících opravu se pokusíme
sehnat dotace, o kterých by se mělo rozhodovat na podzim.
Dále se snažíme vylepšovat Kulturní dům, ve kterém nyní probíhá úprava
elektroinstalace a nová výmalba celého interiéru. Poněvadž nynější vybavení
kulturáku již dosluhuje, pokusili jsme se zažádat o dotaci na obnovu vnitřního
vybavení. Věříme, že žádost o dotaci bude úspěšná a do konce roku budeme
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mít v Kulturním domě nové židle a stoly.
Možná někoho zaskočilo, s jakým nasazením jsme se vrhli do kácení stromů
na obecních prostranstvích, ale vše má svůj důvod. Některé stromy byly suché a
poškozené nebo jejich větve zasahovaly do drátů elektrického vedení. Po prořezání ze stromů zůstala nevzhledná torza, která byla jednostranně vychýlena,
proto jsme se rozhodli je vykácet úplně. Budeme se snažit, co nejdříve vysadit
stromy nové, s výsadbou nových stromů se počítá i na jiných místech. Jsme přesvědčeni, že tím dojde jak ke zvýšení bezpečnosti, tak i ke zlepšení celkového
vzhledu naší obce.
Jarní svátky se nám blíží, proto bych vám chtěl popřát krásné a pohodové velikonoční svátky ale hlavně to nejdůležitější v této době, všem pevné zdraví.
Pavel Teleki
starosta obce

Mimořádné opatření
S platností od pondělí 16.3.2020 od 12.00h. až do odvolání bude
Obecní úřad Suchohrdly pro veřejnost uzavřen.
Podatelna bude formou poštovní schránky. Pokladna uzavřena. Možnost
platby místních poplatků převodem na účet: 1388476359/0800.
Důvodem těchto změn je ochrana veřejného zdraví z důvodu nebezpečí
šíření nákazy koronavirem COVID-19. Prosíme proto občany, aby své záležitosti vyřizovali telefonicky tel.: 775 886 821, 775 886 861 nebo
emailem: kultura@abec-suchohrdly.cz, info@obec-suchohrdly.cz.
Dále nabízíme možnost objednat si oběd z kuchyně MŠ Suchohrdly
s dovážkou na tel. čísle 721 675 415.
Sledujte webové stránky obce, které aktualizujeme s nejnovějšími
rozhodnutími vlády ČR.
Z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví okolí dodržujte hygienické
opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR a nařízení VLÁDY ČR!!!
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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 prvních třech měsících se ve škole
uskutečnilo opravdu mnoho zajímavých akcí. Vzhledem k tomu, že v tomto období proběhly vánoční, pololetní i jarní prázdniny lze toto období hodnotit pro
školu a její žáky jako velmi bohaté.
Před začátkem vánočních prázdnin jsme uspořádali v pořadí již druhou školní
akademii, na které se svým programem vystoupili všichni žáci jednotlivých tříd a
obou oddělení školní družiny. Uvádění akce se opět ujali žáci 5. třídy Alžběta
Musilová a Sebastian Nowak. Jsem velmi rád, že oba projevili zájem akademii
moderovat stejně jako při jejím prvním ročníku. Oba zvládli svoji roli skvěle, což
nebylo vzhledem k velké naplněnosti sálu vůbec jednoduché. Díky kvalitnímu
ozvučení sálu si mohli diváci všechna vystoupení dokonale vychutnat. Program
byl velmi pestrý a mohu s radostí konstatovat, že všichni žáci prezentovali svá

připravená vystoupení perfektně, o čemž svědčil velký potlesk diváků v sále.
Poděkování patří nejen všem žákům, ale také paním učitelkám a paním vychovatelkám, které s dětmi vystoupení nacvičili. Děkuji také všem rodičům a občanům, kteří se přišli na vánoční akademii podívat a vytvořili tak dětem báječnou
atmosféru. Mohu vám slíbit, že tuto akci uspořádáme i v příštím školním roce.
Letošní zima připomínala spíše jaro, přesto rodiče s dětmi využívali možnost
zabruslit si na kluzišti v Rouchovanech, kam naše škola již třetím rokem pořádá
pravidelné zájezdy. V letošním roce jsme měli naplánováno šest zájezdů na

bruslení. Vzhledem k rychlému oteplení v posledním únorovém týdnu a předčasnému uzavření ledové plochy se uskutečnily pouze čtyři zájezdy. Všechny
však byly velmi dobře obsazené, průměrná účast dosahovala padesáti osob.
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Stejně jako v loňském roce se v termínu 5. – 10.1.2020 uskutečnil lyžařský
výcvikový kurz pro žáky 3., 4. a 5. třídy, který se i tentokrát konal v Jeseníkách.
Ubytování bylo zajištěno ve velmi příjemném rodinném penzionu Geppert. Výuka lyžování pak probíhala ve skiareálu Branná, se kterým máme už z loňského
roku velmi dobré zkušenosti. Úprava sjezdových tratí a ochota personálu je zde
na vysoké úrovni. V letošním roce se kurzu zúčastnilo celkem 35 žáků a většina
z nich už měla s lyžováním zkušenosti. Bylo opravu na čem stavět, takže probíhala intenzivní výuka po celý den. Mnozí rodiče měli možnost sledovat pokroky
svých
webové

dětí

prostřednictvím

kamery.

Sněhové

podmínky byly ideální a vytíženost sjezdových tratí minimální. I to je jeden z důvodů,
proč pro tento kurz volíme
výše uvedený lyžařský areál.
Poslední den jsme zakončili
závodem ve slalomu, ve kterém soutěžili jednotlivci i smíšené dvojice. Každý večer probíhal společný program vyplněný přednáškami, hrami a
nechyběl ani karneval se soutěžemi. Užili jsme si opravdu

moc pěkný týden a už nyní se
těšíme na další společné lyžování. Rád bych opět poděkoval rodičům za důvěru a také za to, že umožnili svým dětem účast na kurzu. Dále děkuji zastupitelstvu obce Suchohrdly za finanční podporu této sportovní akce.
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Jak jsem vás již informoval v minulém vydání zpravodaje, škola je od 1. 10.
2018 zapojena do projektu Šablony II., díky kterému se podařilo získat finanční
prostředky z fondů Evropské unie. Většinu z těchto prostředků jsme již vyčerpali, přesto se nám ještě podaří uspořádat exkurzi do Moravského krasu, která
proběhne na konci dubna.
Od začátku školního navštěvují žáci všech tříd pravidelně představení ve
znojemském divadle. Od 9. března začíná pro žáky 3. a 4. třídy povinná výuka
plavání, která bude probíhat ve znojemských městských lázních. Škola se také
podílela na organizaci a finanční podpoře sněhuláckého karnevalu, který byl
pořádán obcí Suchohrdly. Na konci května pojedou všichni žáci školy na třídenní výlet, který se i v letošním roce uskuteční v cyklokempu ve Starém Městě
pod Landštejnem. Je zde možnost přírodního koupání, k dispozici je lanový
park a využijeme určitě možnosti pobytu v přírodě nádherného přírodního parku Česká Kanada. Už teď se všichni moc těšíme.
Stejně jako v předchozím školním roce pořádá naše škola přípravné kurzy
pro budoucí prvňáčky. Tyto kurzy proběhnou celkem čtyřikrát vždy od 17 do
18 hod v těchto termínech: 9.3., 12.3., 16.3., 21.3. Budoucí prvňáčci si také
budou moci ve škole vyzkoušet, jak bude probíhat samotný zápis, který je
v naší škole proběhne ve čtvrtek 2.4.2020 od 14 do 18 hod.

O konání zápisu do ZŠ sledujte webové stránky školy.
Vážení občané, přeji Vám příjemné prožití jarních měsíců a velikonočních
svátků a těším se na setkání s vámi na některé z akcí pořádaných

obecním úřadem nebo základní školou.

Jiří Voborný, ředitel školy
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Okénko do naší školky
Máme za sebou jako již tradičně masopustní veselí, kdy jsme vyrazili
v maškarních čepičkách nejen za panem starostou, ale i do suchohrdelských ulic
a zazpívali jsme našim maminkám, babičkám,

dědečkům oblíbené

masopustní

písničky, za které jsme byli bohatě odměněni a všem velice děkujeme. Během
obchůzky jsme si zopakovali pravidla silničního provozu, jež využíváme i na cestách
do

znojemského

divadla,

kde

jsme

v letošním roce byli koncem ledna, a to na
představení Veselá pouť a další nás čeká
cobydup, v polovině března, tentokrát na
téma pražských pověstí. Kromě divadelních představení do školky zavítal také
pan kouzelník a děti si tuto show náležitě užili.

Připomeňme si, co nás čeká v nejbližších dnech. V první březnový týden se
vydáme s předškoláky do Znojma na plavecký výcvik, který bude probíhat každý
týden. V této souvislosti bude víc jak nutné dodržovat veškerá připomínaná pravidla, a nově i v areálu stadionu, kam budeme na plavání chodit.
V průběhu měsíce nás navštíví celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ a
MŠ Zdravá 5 zaměřující se na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé
stravy.
Dne 7. dubna bychom Vás chtěli pozvat na Suchohrdelský koláček uspořáda-

ný ve spolupráci s obcí, kde nebude chybět přednáška pod vedením Mgr. Hany
Bílkové – ředitelky SVČ. Upozorňujeme též na možnou účast v soutěži v pečení
tradičních velikonočních dobrot, jenž je součástí programu. ZRUŠENO
ZÁPIS do MŠ Suchohrdly probíhající dne 5. května od 10.00 do 16.00 hodin
v budově MŠ Suchohrdly, těšíme se na Vás.

O konání zápisu do MŠ sledujte webové stránky školky.
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Pokračování ze str.1
Před zahájením čekala na děti královská družina s panem králem a královnou, a kdo chtěl mohl se s nimi vyfotit. Po 15.00h. zahájil karneval pan král a
poté se už o zábavu postaral kejklíř Čabík. Původně však měl vystupovat kejklíř
Jonáš, ten ovšem v den konání karnevalu odřekl účast ze zdravotních důvodu.
Organizátoři byli ale pohotoví, a sehnali náhradu. Kejklíř Čabík měl pro děti připravené soutěže a do svého programu zapojil všechny přítomné.
Zlatým hřebem byla samozřejmě tombola a v ní přes tři sta výher. Kdo neměl

štěstí a nevyhrál nemusel být smutný, protože proběhla audience u pana krále,
u které dostaly všichni děti balíček.
Zábava trvala až do pozdního odpoledne. Věřím, že ti, kteří přišli si užili veselé a příjemné odpoledne. No a my se budeme těšit zase na příští rok.
Na závěr děkuji všem, kteří pomáhali s výzdobou a organizací. Děkuji královské družině: panu králi, královně, princi a samozřejmě dvěma šaškům, bez kterých by nebylo v království veselo. Děkuji našim sponzorům: ZŠ Suchohrdly, Rodiče žáků ZŠ Suchohrdly, Cukrářská výroba Bajo Ing. Věra Brančová, Italská restaurace Kantorovi, ČSŽ, AZ papír, Cyklo Kučera Znojmo, Bowling sport bar, Papírnictví VojTech, Rynek, Merlin´s KinderWelt, Adfors Saint-Gobain.
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka

Spolek přátel historie Suchohrdel
Také letos pokračujeme ve výborné spolupráci s místní základní školou
v oblasti výtvarných činností. V lednu byl zahájen projekt s názvem :
„ Suchohrdly očima dětí „.
Všechny výtvarné práce si budete moci prohlédnout na výstavě obecních kronik
a fotografií.

Kde? V kulturním domě v Suchohrdlech
Kdy? 30. a 31. května 2020 , od 14.00h – 17.00h

Akce proběhne ve spolupráci s obcí Suchohrdly. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Růžena Stará, předsedkyně spolku
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Zásahová činnost za rok 2019
jednotky SDH Suchohrdly
Jednotka byla v loňském roce povolána
Krajským operačním střediskem Brno k 83 událostem.
Typ události
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Dopravní nehoda
Únik nebezpečných
látek
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Planý poplach

Podtyp události
Nízké budovy
Výškové budovy
Lesní porost
Polní porost, tráva
Odpad, ostatní
Průmyslové, zemědělské objekty
Dopravní prostředky
Vyproštění osob, se zraněním
Do ovzduší

Počet
22
2
7
30
4
1
3
3
1

Odstranění nebezpečných stavů
Destrukce objektu
Likvidace obtížného hmyzu
Činnost jednotky

4
1
1
1
3

Opět se jedná o vysoký počet událostí, ke kterým naše jednotka vyjížděla v
průměru páté minuty od vyhlášení požárního poplachu, a to v průměrném početním stavu pět členů.
Další zajímavosti a seznámení s jednotkou můžete samozřejmě nalézt na našich stránkách: http://hasici.obec-suchohrdly.cz/, které pečlivě a dlouhodobě
spravuje člen jednotky Vladimír Forejt. Nejen, že neustále dodává aktuální informace, také spravuje i facebookovou skupinu: Hasiči na Znojemsku.
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Stále také rádi uvítáme nové zájemce do našeho ustáleného kolektivu a to
především z řad spoluobčanů, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času
vyrazit na pomoc ostatním lidem.
Na závěr jsem se neubránil použít loňské hodnocení spolupráce s obcí. Tedy
„spolupráce je stále na velmi dobré úrovni a zapojení našich členů, nejen do
kulturních akcí, je pro nás samozřejmostí. Naší obci jsme nápomocni při opravách veřejného osvětlení, úklidu komunikací, sběru elektroodpadu, i ve využíváním technických prostředků a možností hasičů“.

Pro občany bude dne 23. dubna 2020 od 18:00 hod v Kulturním domě Suchohrdly připravena přednáška našeho občana a dlouholetého partnera pana
MUDr. Arnošta Růžičky na téma: Poskytování laické první pomoci. Zde se můžete dozvědět spoustu užitečných rad a zároveň si i vyzkoušet nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání. K dispozici nebude jen známá „Andula“ tedy dospělá
osoba, ale také adolescent i batole. Budeme se těšit na Vaši účast.

Mgr. Jan Kutner DiS.
velitel JSDH
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Starší žáci na halovém turnaji
OFS Znojmo starších žáků
V sobotu dne 8. února se zúčastnili naši starší žáci společného oddílu TJ Dobšice/Suchohrdly halového turnaje OFS Znojmo v kategorii starších žáků, který se konal ve znojemské
sportovní hale. Tohoto turnaje se zúčastnilo pět mužstev, 1. SC Znojmo U14,
1.SC Znojmo U13, Sokol Tasovice, FK Znojmo a náš tým Dobšice/Suchohrdly.

Turnaj se hrál systémem každý s každým na 1x18 minut.
Na tomto skvěle obsazeném turnaji se naši chlapci vůbec neztratili a počínali si
velmi dobře, když nejprve sice prohráli s FK Znojmo 5:3 a s 1.SC Znojmo U14
7:3, po té však Tasovice jasně přehráli 5:1 a nakonec v posledním dramatickém
zápase s 1.SC Znojmo U13 (souboj o 3.místo) vyhráli 3:2.
Konečné pořadí turnaje bylo následující – na 1. místě 1. SC Znojmo U14, na
druhém místě se umístili hráči z FK Znojmo, třetí místo vybojovali naši kluci ze
sdruženého družstva Dobšice/Suchohrdly, na čtvrtém místě skončilo družstvo 1.

SC Znojmo U13 a na
páté příčce skončili
chlapci z Tasovic.
Naši chlapci si zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci obce Dobšice
a Suchohrdly i obou
sportovních

klubů.

Odehráli skvělé zápasy s velkou bojovností a odhodláním.
Za TJ Suchohrdly
Ing.Jiří Žižka
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Halový turnaj starších přípravek
V neděli 23.2.2020 se naši nejmenší zúčastnili halového turnaje starších přípravek pořádaného OFS Znojmo. Naši fotbalisté byli nalosováni do A skupiny
spolu s výběry :1 SC Znojmo,FK Znojmo,FC Mramotice s posledně jmenovaným
se utkávají i v sezóně.Do prvního utkání jsme nastoupili již v 7:15 hod. s 1SC
Znojmo s kterým prohráli 1:4,poté nás čekalo mužstvo FC Mramotic ,do tohoto
zápasu se kluci vrhli s velkou vervou a nedali soupeři ani nejmenší šanci a vyhráli jednoznačně 8:0.K poslednímu utkání nastoupili proti velice dobře hrajícímu mužstvu FK Znojmo s kterým sehráli velice vyrovnané utkání s výsledkem
1:1 a zajistili si druhé místo ve
skupině a postoupili do bojů
o třetí místo v celém turnaji
proti mužstvu FK Práče.

I

v tomto utkání ukázali že umí
zabojovat a porazili mužstvo

FK Práče 2:0 a získali třetí
místo v turnaji.
Všem hráčům, Maňura
D, Maňura F, Paseka T,Prekop
A,Veselý D,Hladký J,Jedlička,
M,Gregor M,Ondřejka A, patří
poděkování za účast na turnaji a reprezentaci klubu, kte-

rý

odehráli

pod vedením

trenérůp.Paseka, p.Maňura a
p.Černý.

Miroslav Černý
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Zimní kemp starších a mladších žáků
v Dolní Cerekvi
Ve dnech 29. 1. 2020 - 1.2.2020 proběhl v Dolní Cerekvi zimní kemp starších
žáků společného oddílu TJ Dobšice/Suchohrdly a mladších žáků TJ Sokol Dobšice, kde působí i naši tři chlapci na hostování. Ubytovaní byli chlapci přímo ve
sportovní hale, takže to bylo na trénink kousíček. Strava byla zajištěna v jídelně
místní ZŠ, která se nachází v centru Dolní Cerekve a z haly se tak docházelo
krátkou procházkou.
Na závěr kempu byl uspořádán turnaj v místní hale, a to jak v kategoriii mladších žáků, tak i starších žáků. Chlapci se ve svých kategoriích umístili na krásném 3. místě.
Zimní kemp tak splnil očekávání a to, jak po stránce sportovní, tak i po stránce kolektivní.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům a organizátorům tohoto soustředění, zejména TJ Sokolu Dobšice za vzornou organizační stránku.

Foto starších žáků TJ Dobšice/Suchohrdly

Za TJ Suchohrdly
Ing.Jiří Žižka
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Suchohrdelská vyjížďka
Ahoj, fanoušci a příznivci motorek, skútrů

a

dalších

motorových

prostředků

se dvěma koly!
Zima nám pomalu končí a určitě se, stejně jako já, smutně díváte do garáží a oknem kontrolujete, zda už nám počasí
konečně popřeje a budeme moci vyrazit.
I letos, jako už několik let zpátky, je připravena osmá květnová vyjížďka. Tak
pevně věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu. Všichni jsou srdečně zváni
včetně přítelkyň, manželek, kamarádek.
Jo, a letos bychom ještě chtěli zkusit večerní světelnou vyjížďku. Sice až
25. července (sraz obecní sklep cca 21.00hod), ale aspoň máte dost času si vše
naplánovat. Takže si připravte světla a světýlka. Čím více, tím lépe nás bude
vidět. Světlu zdar a motorkářům zvlášť!
František Kuchař

JARNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 4. dubna 2020 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.
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Kalendář připravovaných akcí
7.4. 16.00h.

Velikonoční tvoření v kulturním domě

ZRUŠENO

Upozornění: o konání všech naplánovaných kulturních, společenských
akcí, besed a přednášek, zápisů do MŠ a ZŠ v důsledku onemocnění
COVID-19 budete informování obecním rozhlasem a na webových
stránkách obce.

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
• 1/1 strana

3 000

Kč

1 500 Kč

• 1/2 zadní strany obálky

1/1 strana
148x210 mm
+ spad

1/1 strana
133x195 mm

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

1/2 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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