Obce Suchohrdly
23. ročník

1/2021

Slavnostní otevření nových fotbalových kabin
V neděli 30.května 2021 uspořádala TJ Suchohrdly na fotbalovém hřišti
v Suchohrdlech za účasti pozvaných hostů slavnostní otevření přístavby nových
fotbalových kabin.
Pokračování na str.13

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
zima byla letos nebývale dlouhá, navíc podpořena různými vládními opatřeními
a restrikcemi. Každý je jistě rád, že s příchodem slunečných a teplých dní může
se zimním kabátem sundat i respirátor a konečně vyrazit do ulic.
Všichni se proto snažíme postupně naši obec zvelebovat, aby byly vycházky v
obci a okolí co možná nejpříjemnější. Zimní úklid obce hned vystřídalo sečení
trávy, které dělá našim obecním zaměstnancům největší vrásky na čele. Přesto
se věnujeme i jiným činnostem. Například úklidu prostoru kolem Hasičárny na
ul. Pálavská, kde probíhá příprava na oddělený prostor pro ukládání nepotřebných elektrických spotřebičů. Je nutné, aby nový prostor byl uzamykatelný a
nedocházelo k devastaci tohoto nefunkčního a nepotřebného elektroodpadu a
nestával se z něj směsný odpad, za který musí obec platit nemalé částky.
Jak jste si již mohli také všimnout, instalovali jsme kolem komunikací truhlíky,
ve kterých jsou nasázené muškáty a jiné okrasné rostliny. Za pár dnů budou plně kvést a potom se teprve projeví v celé své kráse.
Rozhodli jsme se pro vás zbudovat několik laviček. Dvě jsme umístili do ulice
Kolonka a dvě na náves k lávce přes potok, kde jsme instalovali i čtyři nadzemní
záhony. Došlo k oživení tohoto prostranství a zároveň truhlíky poslouží jako zábrana proti parkování aut přímo u lávky a zajišťují pohodlný průchod i pro maminky s kočárkem. Mimo této lokality jsme nechali zbudovat lavičky kolem rybníka. V brzké době by k těmto lavičkám měly přibýt i odpadkové koše.
Po loňské rekonstrukci veřejného osvětlení se ukázalo, že některá místa obce
nejsou dostatečně prosvětlena a je potřeba je doplnit dalšími stožáry VO. Jsou
to následující tři prostory: ulice Větrná - v místě plánovaného prostoru
k uskladnění nefunkčních elektrospotřebičů, ulice Pálavská u křižovatky s ulicí
Brněnskou a na konci ulice Údolní. Zde není možné stožáry veřejného osvětlení
napájet elektrickým kabelem. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet svítidla solární.
Ještě něco málo k činnostem, které nejsou vidět, ale také jsou potřeba. Po několika letech se nám podařilo zkolaudovat některé stavby:
•
Chodníky budované při stavbě průtahu obcí v roce 2018
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•

Místní komunikaci ulice Akátová budovanou v roce 2018
•
I. etapu místní komunikace ulice Sadová budovanou v roce 2015
•
Chodník ulice Těšetická realizovaný v roce 2020, včetně stávajících chodníků, které byly vystavěny v minulosti.
Neustále pokračujeme na dokončování projektových dokumentací, které jsem
již zmiňoval v minulých číslech obecních zpravodajů.
Další informace se týká pohybu motorových vozidel v našem lesíku „Hájek“.
Podařilo se nám vyřídit povolení na instalaci dopravních značek B 11 (Zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům) na lesní cesty v Hájku. Takže se nyní můžou
v tomhle lese pohybovat vozidla jen s povolením OÚ Suchohrdly a LČR.
Stavby, na které jsme žádali podporu z dotačních programů:
- Na stavby podporované dotačními tituly z programů IROP a SFDI stále ještě
čekáme. Výsledky přiznání dotace jsou avízované na konec července.
- Jediné výsledky dotačních titulů, které nyní známe jsou pouze z Ministerstva
pro místní rozvoj „MMR“, kde jsme měli podané tři žádosti a pouze jedna byla
úspěšná.
- Bylo nám vyhověno u stavby „Oprava komunikace ul. Na Hájku“, kde je předpokládaná cena stavby 803.000 Kč a výše dotace 665.000 Kč. Nyní se musí na uváděnou stavbu vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby a do konce listopadu
dokončit realizaci díla.
- Neúspěch byl u žádosti „Rozšíření parkoviště u Kulturního domu“, kde je předpokládaná cena stavby 550.000 Kč a výše dotace byla uvažována 440.000 Kč.
- Co mě nejvíce mrzí je, že nebyla podpořena žádost o dotaci na výstavbu dětských hřišť. Kde byla předpokládaná celková cena 2.576.609 Kč a výše dotace
byla uvažována 2.000.000 Kč. Nicméně se nenecháme odradit neúspěchem a
pokusíme se projekt v rychlosti upravit tak, aby v projektu došlo k rozdělení na
tři samostatné hřiště. Na jedno z nich se pokusíme požádat o dotaci ve výši
800.000 Kč. A zbývající dvě bychom začali budovat z vlastních zdrojů.
Myslím, že naše děti by si určitě nové hřiště zasloužily.
Všem spoluobčanům přeji prosluněné a pohodově strávené letní dny.
Pavel Teleki, starosta obce
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v každém vydání zpravodaje bych vám i tentokrát rád poskytnul informace týkající se dění v základní škole. V období od začátku kalendářního roku až do poloviny dubna fungovala škola převážně v režimu distančního vzdělávání. V tomto období proběhla ve škole inspekční činnost zaměřená právě na
realizované formy distančního i prezenčního vzdělávání. Období, ve kterém nebylo možné prezenční vzdělávání, jsme využili k realizaci rekonstrukce a výměny
podlah v učebnách 2. a 5. třídy. Jednalo se o finančně náročnou akci, kterou
podpořil zřizovatel v rámci provozního rozpočtu školy. Část prací jsme realizovali sami, odbornou pokládku podlah pak zajišťovala odborná firma. Poděkování
patří zejména panu školníkovi a zaměstnancům obce, kteří se na úspěšné realizaci podíleli.
S postupným návratem dětí do školy již bylo možné postupně obnovovat běžné činnosti, mezi něž patřilo obnovení provozu obou oddělení školních družin

v plném rozsahu, opětovné zahájení výuky předmětu Tělesná výchova
v prostorech tělocvičny, nebo možnost realizovat odborné exkurze a školy
v přírodě. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci na začátku kalendářního roku 2021 nebylo možné absolvovat lyžařský výcvikový kurz, který byl o rok
odložen. Abychom dětem nahradili čas, který spolu nemohli strávit ve škole,
rozhodli jsme se uspořádat pro žáky 2. – 5. ročníku školu v přírodě na obvyklém
místě v penzionu Bobas v Albeři. V rámci školy v přírodě probíhá každý den dopoledne běžná výuka ve vnitřních i venkovních prostorech penzionu, odpoledne
je pak zaměřeno na výlety v okolí a volnočasové aktivity. Žáci navštívili například ZOO v Horní Pěně, obludiště v Dolní Pěně, dřevozpracující pilu v Albeři,
kostel Nejsvětější Trojice v obci Klášter a jeho katakomby, klášter bosých karmelitek a městskou věž v Dačicích nebo muzeum československého opevnění
poblíž Landštejna. Ve všech případech proběhla komentovaná prohlídka. Vzhledem k letnímu počasí jsme se mohli také koupat v blízkém rybníce Osika. Děti si
školu v přírodě užily a především mohly být po dlouhé době zase spolu.
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V průběhu měsíce dubna probíhal v naší škole zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022. V následujícím školním roce bude 1. třídu navštěvovat 21
žáků. Celkový počet žáků školy se tak zvýší na 90. V souvislosti s vyšším počtem
žáků dojde od září 2021 k otevření III. oddělení školní družiny. Ve spolupráci se
zřizovatelem (Obcí Suchohrdly) probíhají intenzivní jednání o projektu výměny
stávající střechy za multifunkční nástavbu, která by znamenala vytvoření nových
prostor pro žáky, které budou v dohledné době jistě potřeba.
Poslední „novinkou“, kterou bych vám chtěl představit, je zřízení nové půjčovny lyží v naší škole. Půjčovna bude k dispozici především pro žáky naší školy,
ale také pro širokou veřejnost. Materiálně bude půjčovna vybavena lyžařským
vybavením zaměřeným výhradně na žáky 1. stupně ZŠ. Cílem je zejména snížení
finanční náročnosti lyžařského kurzu pro rodiče žáků, ale také rozšíření nabídky
služeb, které škola poskytuje občanům obce Suchohrdly i široké veřejnosti.
Závěrem bych na tomto místě rád poděkoval všem pedagogickým i provozním zaměstnancům školy za jejich práci, ochotu a trpělivost ve školním roce

2020/2021. Poděkování patří všem učitelkám a vychovatelkám za jejich pomoc
při realizaci aktivit pro děti v rámci dětského dne pořádaného obcí Suchohrdly.
Dále děkuji všem rodičům za jejich práci s dětmi v uplynulém nelehkém období,
důvěru, ochotu a výbornou spolupráci, které si velmi vážím.
Přeji vám klidné dny, hezkou dovolenou a šťastný návrat z vašich cest.

Jiří Voborný, ředitel ZŠ Suchohrdly
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Škola v přírodě

Škola v přírodě
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Okénko do naší školky
Ahoj ze školky!
Tak už jsme zase v plném počtu.
A hned jsme se pustili do práce – čeká nás několik překvapení a velká slavnost.
Překvapení v podobě hledání pokladu. Na svátek
všech dětí jsme se vydali do lesa hledat schovanou truhličku lesního skřítka. Splnili jsme všechny úkoly, zadané
ve zprávách, a závěr cesty byl sladký – ve schované
truhličce čekaly na děti duhové dobrůtky.
Další překvapení je plánováno v průběhu června.
V rámci projektu „ Bezpečně na ulici“ čeká na děti návštěva Policie ČR a pěší výlet za kravičkami.
Velká oslava se chystá na závěr školního roku a to rozloučení s dětmi, které
v září nastupují do ZŠ. Děti pilně nacvičují představení pro rodiče, tentokrát na

téma“ Svatojánské“. V podobě pásma tanečků a písniček se rozloučí s MŠ a budou pasovány na školáky.
V únoru jsme v naší školičce ještě stihli pořádně oslavit Masopust. Masopustní říkačky se linuly celou naší školkou, děti přišly převlečené za masky. Paní kuchařky upekly dobroučké koblížky. A zpívalo se všem, které jsme ten den potkali. Veselou písničku slyšely paní kuchařky, paní školnice, pracovnice obce i pan
starosta .
Čísla nakažených stoupaly a i my jsme si s dětmi povídali o rizicích nákazy, o
prevenci, o tom, co se děje kolem nás, připomněli jsme si práci našich zdravotníků a záchranářů a protože jsme jim chtěli udělat radost, vytvořili jsme několik
obrázků, poskládali postavičky lékařů a sestřiček, vyrobili jim kufříky plné lékařských nástrojů a obrázky jim za jejich těžkou práci poslali. Ani jsme nečekali takovou odezvu. Naše obrázky si v nemocnici vystavili a jsme rádi, že dělají radost
všem, kteří musí do nemocnice zavítat. Všem zdravotníkům za jejich obětavou
práci moc děkujeme!
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Po Masopustu jsme se museli z důvodu vládních nařízení na několik týdnů
rozloučit, ale předškoláci pracovali dál. Formou distanční výuky plnili úkoly, tvořili, kreslili, malovali, vyráběli, pekli a pravidelně s námi komunikovali. Pro nás
pro všechny byla forma tohoto vzdělávání zcela nová, přesto jsme byli překvapeni, s jakou chutí se do ní pustili děti i jejich rodiče. Spolupráce s rodiči a dětmi
byla skvělá! Moc jim za jejich spolupráci děkujeme a hlavně za parádní každodenní komunikaci!.
Děkujeme i rodičům NEpředškoláků, kteří se také zapojili do distanční výuky, i
když nemuseli. Dělalo nám to nesmírnou radost a potěšil nás jejich zájem. Snad
alespoň malá odměna v podobě perníčků na velikonočním stromu před školkou
byla milým překvapením.
Po návratu části dětí – předškoláků
a dětí zdravotníků - jsme pokračovali
v plnění úkolů a společně jsme si užili
i kouzelný den plný čarování, ochutnávání a poznávání bylinek, létání na
koštěti i bez koštěte čarodějnickou
dráhou v čarodějnických kostýmech.
Ihned po návratu všech dětí jsme
konečně mohli uskutečnit několikrát
odkládaný projektový den, tentokrát
na téma „ Tajemství stromů „.
Projektový den byl financován z projektu „ Šablony III „ do kterého je naše školka zapojená. Děti tak mohly zhlédnout nádherné filmové představení ve scénickém kině, kdy i sama přítomnost v kopuli – stanu, ve kterém se promítalo, byla
tajemná. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, zároveň jsme viděli pohádku v 3D projekci, naučili se hezkou písničku od pana Svěráka „ Stromy“, vyzkoušeli si, co potřebuje strom ke svému růstu a poučili se o tom, jak jsou pro
nás stromy důležité a že je musíme chránit a opečovávat.
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V průběhu května proběhl i zápis nových dětí do naší školičky. Nebývalý zájem nás překvapil, některé možná i zaskočil. Velmi nás mrzí, že jsme nemohli
vyhovět tolika dětem a do školky je nepřijali. Kapacita školky je až po okraj naplněná a tak si budeme moc přát, aby třetí třída, kterou nám zastupitelstvo plánuje vystavět, byla už v příštím roce připravená a my mohli přijmout všechny
děti, které se k nám budou hlásit.
Na nové děti se už moc těšíme!
Přejeme všem krásnou slunečnou a pohodovou dovolenou, dětem plno milých a
příjemných prázdninových zážitků a budeme se těšit, že se setkáme po prázdninách v lepších časech, v plném zdraví a síle.
Kluci a holky z naší školky
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„Záhada ztracené školy“
Mezinárodní den dětí letos obec Suchohrdly oslavila 5.6. na téma „Záhada
ztracené školy“. Akce byla zaměřená pro rodiče s dětmi, aby poznaly část přírody v Suchohrdlech a staly se malými detektivy.
Byla připravena stezka s 10 stanovišti. Začínalo se u základní školy, kde si děti
vyzvedly kartičku na vyplnění tajemného kódu, který získávaly splněním úkolu u
jednotlivých stanovišť. Stezka pokračovala kolem rybníka, přes kopec
(suchohrdelským znám jako smrťák), okolo vyhlídky, krmelce a pokračovalo se
hájkem k poslednímu stanovišti u Napoleonova dubu.

S vyplněným tajemným kódem děti došly do cíle, kde dostaly certifikát malého detektiva a vak s dobroty.
Pokračovalo se na fotbalovém hřišti, kde Hospůdka u Boba zajišťovala občerstvení. Děti zde dostaly po namáhavé stezce párek v rohlíku a limonádu zdarma.
O zábavu na hřišti se postaraly paní učitelky z místní základní školy se svými
dílničkami, které měly veliký úspěch.

Fotbalisti připravili pro děti míčové a překážkové hry.
Celý program na hřišti doprovázel Dýkej music hudbou, která přispívala
k dobré náladě.
Po dlouhé době to byla kulturní akce, kterou obec mohla pro vás uspořádat a
kterou jsme si mohli společně užít. Věříme, že se vám všem akce líbila a budeme se těšit zase příště.
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Na závěr děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili Dětského dne. Děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách a uskutečnění akce. Děkujeme za podporu Českému svazu žen, ZŠ Suchohrdly, TJ Suchohrdly, Mysliveckému spolku Kuchařovice-Suchohrdly, Spolku přátel historie Suchohrdel, Hospůdce u Boba a Dýkej music.
Michaela Kochová, referentka OÚ
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Spolek přátel historie Suchohrdel

V letech 1910-1911 byla postavena budova dnešní základní školy. Tehdy to byla
škola německá. Občané Suchohrdel byli převážně německé národnosti.

„V roce 1919 byla v přízemí zřízena jednotřídní veřejná škola obecná s vyučovací řečí českou. Zapsáno bylo 38 českých dítek .
..Počet žáků ( v této jednotřídní škole ) na konci šk. r. 1920/1921 = 10 žáků a 21 žákyň.
Školní rok ukončen byl 28. června 1921 slavností a památkou M.J. Husi. “
( zdroj: Kronika školní 1919-1939 )
předsedkyně spolku Růžena Stará
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Pokračování ze str.1
Pozvání tak přijali starosta obce Suchohrdly Pavel Teleki,
předseda Okresního fotbalového svazu ve Znojmě Milan Večeřa, ředitel zhotovitelské firmy VHS plus Znojmo s.r.o.
Ing.Stanislav Hahn a hlavní stavbyvedoucí Ing.Emanuel Vlček,
prezident fotbalového klubu 1.SC Znojmo-mládež JUDr.Miroslav Steinhauser,
předseda fotbalového klubu IE Znojmo Ladislav Berka a předseda fotbalového
klubu TJ Sokol Dobšice Dušan Spousta.
Po slavnostním přivítání všech hostů se ujal slova předseda klubu TJ Suchohrdly Zdeněk Adamov, který ve svém příspěvku ohledně průběhu stavby poděkoval mimo jiné obci Suchohrdly za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2
mil.Kč na vlastní zdroje investora při poskytnuté dotaci z MŠMT ve výši 4.669
tis.Kč a dále zhotovitelské firmě VHS plus Znojmo s.r.o. za dobře odvedenou
práci a dodržení termínu výstavby v nelehké době covidu.
Rovněž tak poděkoval dnes již zesnulému bývalému předsedovi klubu TJ Suchohrdly Miroslavu Černému, který se podílel na přípravě tohoto projektu již
v roce 2011. Po tomto úvodním slovu pana Adamova se rovněž ujal slova starosta obce Pavel Teleki, který ve svém příspěvku vyjádřil podporu klubu zejména při práci s mládeží. Následně se ujal slova předseda OFS Znojmo Milan Večeřa, jenž ve svém příspěvku poděkoval klubu za dobrou práci s mládeží a ocenil
zejména vstřícnost obce k zajištění velmi dobrých rozvojových podmínek mládeže TJ Suchohrdly. Výše uvedení následně společně s ředitelem společnosti
VHS plus Znojmo s.r.o. Ing.Stanislavem Hahnem a za přítomnosti chlapců fotbalové přípravky TJ Suchohrdly se ujali slavnostního přestřižení pásky, po němž
přišla na řadu oficiální veřejná prohlídka nových fotbalových kabin.
Poté již proběhly fotbalová utkání mládeže. Nejdříve sehrála přípravka TJ Suchohrdly vyrovnaný zápas proti přípravce TJ Sokol Dobšice a následně proběhlo
utkání starších žáků TJ Dobšice/Suchohrdly proti žákům TJ Prosiměřice, ve kterém zvítězilo společné družstvo TJ Dobšice/Suchohrdly.
Celé odpoledne tak proběhlo ve velmi dobré přátelské atmosféře.
Za TJ Suchohrdly Ing. Jiří Žižka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2020
Narodilo se: 15 dětí
Zemřelo: 9 občanů
Odstěhovalo se: 25 občanů
Přistěhovalo se: 49 občanů
Počet obyvatel k 31.12.2020: 1409

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

ze psů

•

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

Všechny poplatky jsou splatné 30. 6. 2021.

Žádáme všechny občany, aby nedoplatky na místních
poplatcích uhradili co nejdříve!!!
Úřední hodiny Obecního úřadu
Pondělí

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Středa

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
Telefon: 515 225 690, 775 886 821
Web: www.obec-suchohrdly.cz, e-mail: info@obec-suchohrdly.cz
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Ceny inzerce
Obec Suchohrdly poskytuje za úplatu možnost inzerce v tištěném Zpravodaji.
Cena inzerce závisí na velikosti a počtu opakování.
Ceník jednorázové inzerce:

• 1/1 zadní strana obálky

3 000 Kč

• 1/1 strana

1 500 Kč

• 1/2 zadní strany obálky

2 000 Kč

• 1/2 strany

1 000 Kč

• 1 /4 strany

750 Kč

• 1/8 strany

500 Kč

Ceník opakované inzerce v min. 4 číslech:

• 1/1 strana

1 111 Kč

• 1/2 strany

750 Kč

• 1/4 strany

555 Kč

• 1/8 strany

370 Kč

1/1 strana
148x210 mm
+ spad

1/1 strana
133x195 mm

1/2 strany
133x95 mm

1/4 strany
64x95 mm

1/8 strany
64x46 mm

133x46mm

Uvedené ceny jsou bez DPH
Požadavky na tiskové podklady inzerce:
Dodržení daných rozměrů (spad 3 mm), min. rozlišení 300 dpi, barevný režim
CMYK, texty ve 100% černé, typ souboru pdf, eps, tiff, jpeg.

Zpravodaj obce Suchohrdly č. 1/2021. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obec Suchohrdly, Těšetická 114, IČO 67024645.
Evidenční číslo: MK ČR E 11697. Periodicita: Vychází jako čtvrtletník v nákladu
520 ks. Datum vydání: 29.06.2021. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování: Bc. Pavlína Nováková. Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na kultura@obec-suchohrdly.cz. Uzávěrka příštího vydání je
31.8.2021.
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