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OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM OBČANŮM
VESELÉ VELIKONOCE A SVÁTKY PLNÉ JARNÍ POHODY!

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
s přicházejícím jarem nám přibylo více starostí, o které se postaralo ŘSD, když se
rozhodlo opravovat silnici I/53 v úseku Znojmo – Lechovice a zvolilo si naši obec
jako součást objízdné trasy.
Ač zmíněná oprava komunikace byla stanovena na termín 21.3.2022, oznámení
o zahájení, průběhu stavby a objízdné trase jsem obdržel až 8.3.2022. Na den
14.3.2022 bylo Krajským úřadem JmK svoláno mimořádné jednání, jehož se zúčastnily dotčené orgány, zhotovitel a starostové obcí, jichž se objížďka týká. Zde
jsme mohli vyjádřit své připomínky i nesouhlasy k plánované stavbě. Na tomto
zasedání jsem požadoval, aby bylo přehodnoceno rozhodnutí o plné uzávěře
silnice I/53 a byl zachován průjezd alespoň jedním pruhem na rekonstruované
komunikaci, čímž by se výrazně snížila frekvence dopravy v objízdných trasách.
Bohužel, i přes mnoho argumentací, můj požadavek (a několika dalších starostů
obcí) nebyl vyslyšen, údajně z důvodu technologických postupů oprav a odvolání k tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto jako bezpředmětné. Proto mi nezbývá,
než všem popřát pevné nervy a požádat o toleranci ke konečnému a nezvratnému stanovisku Jihomoravského kraje a ŘSD.
Všem občanům obce Suchohrdly, kterých se objízdná trasa přímo dotýká, tj.
zejména bydlících na ulicích Těšetická, Brněnská, Znojemská, důrazně doporučuji vytvoření pasportu nemovitostí, a to ve vlastním zájmu a v co nejkratší době, nejlépe nyní, v prvních dnech zahájení objízdné trasy. Plánovaná objížďka
potrvá minimálně do 10.12.2022 a je velmi pravděpodobné, že frekvence dopravy v letních měsících ještě vzroste. Při tak vysoké frekvenci dopravy může
docházet pravidelnými otřesy k praskání zdí, či jinému znehodnocování nemovitostí, které jsou v těsné blízkosti objízdné trasy.
Asi se ptáte: Jak by měl pasport nemovitosti vypadat a co by měl obsahovat?
Pasport nemovitosti musí obsahovat podrobné zdokumentování stávajícího stavu nemovitosti k určitému datu. To v praxi znamená, nafotit si nemovitost zvenčí i z vnitřní strany budovy. Na místech, kde se objevují stávající trhliny
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v konstrukcích, je nutné přiložit nějaké měřidlo (pravítko, skládací metr apod.) a
provést jejich detailní snímky. Tak bude patrné, zda se trhliny zvětšují. Všechny
tyto fotografie musí být opatřeny datumem, aby bylo zřejmé, v jakém časovém
období fotodokumentace vznikala.
Řádný pasport je důležitý, protože to je jediný uznatelný důkaz k prokázání, že
k poškození objektu došlo během trvání objízdné trasy, a na základě těchto důkazů lze jednat s ŘSD o náhradě způsobené škody.
I když je v naší obci život částečně omezený již zmiňovanou objížďkou, neznamená to, že se věnujeme pouze této záležitosti. Snažíme se stále vylepšovat veřejná
prostranství, jak sezónní výzdobou, tak instalací nových herních prvků pro menší
děti (hřiště pod lipami u obecního úřadu i na ulici Dlouhá).
Dále pokračujeme již v připravených stavbách, kde nám již chybí jen smlouvy se
SFDI, které stále nemáme z důvodu dlouhodobého provizoria státního rozpočtu.
Obec má příslib od SFDI, že druhý týden v dubnu bychom měli obdržet dotační
smlouvy a potom by už nic nemělo bránit realizaci níže uvedených staveb:
- Cyklostezka od Znory k vinařství Lahofer – vysoutěžená cena 5 444 999 Kč,
příslib dotace činí 4 759 930 Kč. Zahájení stavby je plánované na 20.6.2022 a
konec stavby do 31.8.2022.
- Chodník ul. Znojemská, zatrubnění struhy kolem obecního sklepa – vysoutěžená cena 1 561 384 Kč, příslib dotace 1 238 677 Kč. Zahájení stavby je plánované
na 23.5.2022 a konec stavby do 15.7.2022.
Projekty, na které máme nyní podané žádosti o dotace:
- Multifunkční hřiště na kurtech – rozpočtovaná cena 4 680 531 Kč.
- Workoutové hřiště na kurtech – rozpočtovaná cena 712 885 Kč.
- Přístavba stávající hasičárny z důvodu modernizace techniky – rozpočtová cena 2 258 326 Kč.
- Asfaltový chodník (cyklotrasa) směr Znojmo od č.p.221, kolem fotovoltaické
elektrárny, k autobusové zastávce u Rozvodny - rozpočtovaná cena 5 481 000Kč.

3

Projekty, na které máme stavební povolení a čekáme na vhodné dotační výzvy:
- Rekonstrukce stávajícího chodníku ul. Znojemská v kopci, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a sadových úprav - rozpočtovaná cena celkem
11 598 195 Kč.
- Přístavba mateřské školky – z důvodu navýšení kapacity dětí – 5 986 000 Kč

Dětské hřiště pod lipami

Dětské hřiště na ul.Dlouhá
Vzhledem k blížícím se svátkům – Velikonocím bych všem rád popřál hodně
zdraví, optimismu a pohody ve dnech prozářených sluníčkem.
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. Máme za sebou první čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém se žáci i učitelé museli vyrovnat s různými omezeními,
která se týkaly především karanténních opatření v souvislosti s epidemií Covid19. Nemoc se nevyhnula ani pedagogickým pracovníkům, takže v některých
případech musela výuka probíhat on-line (učitel pracoval z domu a děti jej viděli
na interaktivní tabuli ve své třídě). V některých případech probíhala distanční
výuka, případně i hybridní výuka, kdy je část žáků třídy přítomna ve škole a část
se vzdělává doma. V současné době je škola zapojena do projektu „doučování“,
které probíhá v každé třídě 2 hodiny týdně. Vytížení pedagogických pracovníků i
provozních zaměstnanců školy bylo a stále je velmi výrazné nejen v souvislosti
s epidemiologickými opatřeními, ale také v souvislosti s celkovým nárůstem
počtu žáků a zvýšeným podílem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V souvislosti s aktuální situací na Ukrajině lze očekávat příchod ukrajinských
žáků do naší školy. V době psaní tohoto článku nemáme v naší škole prozatím
žádné ukrajinské žáky.
V lednu 2022 absolvovali žáci 3., 4. a 5. třídy lyžařský kurz. Ubytování bylo
zajištěno v penzionu Pavel v Lipové-lázních, lyžování pak probíhalo v lyžařském
areálu Branná, kam jsme denně dojížděli. V prvních dnech nám nepřálo počasí,
ale přesto se podařilo absolvovat lyžařský výcvik ve čtyřech dnech z pěti možných. V jednom opravdu propršeném dni jsme zajistili exkurzi v přečerpávací
vodní elektrárně Dlouhé Stráně, zpestřením a relaxací pak byly návštěvy plaveckého bazénu v České Vsi. V nejbližší době nás čeká několik akcí. Ve čtvrtek 31.3.
proběhne na naší škole „Noc s Andersenem“, na začátku května pak projektový
den v Přerově a brněnském VIDA centru. Žáci 2. – 5. třídy pojedou na pětidenní
školu v přírodě na konci dubna a na začátku května 2022.
Přeji vám hezké jarní dny a především pevné zdraví.
Jiří Voborný, ředitel ZŠ Suchohrdly
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Okénko do naší školky
„ Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře….“
Jaro je za dveřmi, sluníčko už začíná hřát o něco víc a pomáhá nám čerpat
z jeho paprsků více energie. Mnoho z nás ji v průběhu zimy ztratilo. K její ztrátě
však nepřispěla jen zima, ale i koronavirová epidemie a špatné zprávy
z Ukrajiny. V naší školičce se však snažíme vyvarovat pesimismu. Děti žijí přítomností, jsou to malí optimisti a pro nás i nabíječi energie, stejně jako to slu-

níčko. Každému dospělému, který má plnou hlavu starostí o budoucnost, doporučujeme terapii dětmi. Po této terapii totiž rozkvetete.
Po vánočních prázdninách jsme se dětmi ihned pustili do práce. Vyrobili jsem
si tříkrálové koruny, obešli v královských korunách vesnici a koho jsme potkali,
tomu jsme zazpívali. Za odměnu na nás čekal jeden kašpárek ve školce. Tentokrát s pohádkou „ O čarodějovi a kašpárkovi“. Také jsme navštívili znojemské
divadlo, i zde jsme shlédli nádhernou pohádku „ Na kouzelném paloučku“. Černé divadlo se jen tak nevidí, zážitek z tohoto divadla byl nezapomenutelný.
V únoru naši předškoláčci navštívili základní školu. Vyzkoušeli si, jaké je to být
školákem. Paní učitelky ze školy pro ně připravily různé úkoly, seděli v lavicích,
cvičili v tělocvičně, zpívali s kytarou. Za splnění úkolu byli odměněny drobnými
dárečky vyrobenými školáky. Děti odcházely ze školy plny zážitků a nadšení.
Naše těšení se na školu se tak znásobilo. Posíláme velké poděkování celému
kolektivu základní školy i dětem!
Se školou se však úplně neloučíme. Paní učitelky ze školy si připravily pro budoucí školáčky přípravný kurz se čtyřmi lekcemi a v měsíci březnu se uvidíme u
zápisu nanečisto. Doufáme, že v něm naše děti zúročí vše, co s nimi v průběhu
roku děláme. Předškoláci absolvují přípravku na školu každý den i ve školce.
Březen jsme zahájili masopustní obchůzkou vesnicí. V barevných čepicích za
zpěvu a bubnování jsme navštívili pana starostu, další cesta vedla k maminkám,
které nás pozvaly na masopustní koblížky a boží milosti. Snad i je rozveselily
naše písničky a dětské štěbetání.
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A protože po masopustu nastává období
půstu, ihned druhý den jsme si upekli liščí
preclíčky. A proč liščí? Protože první neděle, která následuje po masopustu se
jmenuje – liščí. Říká se jí tak proto, že
v dávných časech, za našich prapraprababiček, maminky brzy ráno o liščí neděli
dětem pekly preclíčky, které věšely na
zahradu na stromy. Dětem po probuzení
maminky říkaly : „ Utíkejte se podívat do
zahrady, co vám liška přinesla…“ a děti
hledaly a hledaly a vše také řádně spořádaly.
V květnu nás čeká zápis nových dětí do školky. Kapacita školky byla navýšena na 55, budeme doufat, že se podaří umístit všechny přihlášené děti. Vzhle-

dem k navýšení kapacity musí být nově vyroben nábytek na míru ( ještě stále
ve výrobě ), nakoupeny lehátka, ručníky, povlečení…. Obec mateřské škole
k tomuto účelu přispěla 140 000,- kč.
V květnu nás čeká výlet do Biskoupek na Čarodějnický dvůr, budeme připravovat rozloučení s předškoláky a stihneme i projektový den. Máme se stále na
co těšit. A to je moc dobře.
V červnu nás čeká velká událost. Budeme si hrát na svatbu. Děvčátka obléknou svatební s drůžičkovské šaty, kluci se hodí do gala a svatba může začít.
Bude to se vším všudy. Už se moc těšíme. Za svatební dary předem děkujeme.
Přejeme všem voňavé a barevné jaro a slunce v duši.
Kluci a holky z naší školky
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Kroužek keramiky v Suchohrdlech
Od 2. února letošního roku mohou děti a dospělí navštěvovat v naší obci keramický kroužek, který se koná každou středu v klubovně kulturního domu pod
vedením keramičky Zuzany Vejtasové. První výrobky z keramické hlíny jsou na
světě. Všechny výrobky jsou velice krásné a jistě najdou své místo ať už v zahrádce nebo doma na poličce.

Bc. Pavlína Schneiderová,
referentka OÚ Suchohrdly
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Vážení (nejen) fotbaloví příznivci,
dovolte mi seznámit vás se současným stavem suchohrdelské
fotbalové mládeže. Úvod patří vzpomínce prvního smutného
výročí úmrtí trenéra naší fotbalové přípravky a zároveň dlouholetého činovníka
klubu, pana Miroslava Černého. Jeho odchodem jsme ztratili výraznou osobnost
jak po stránce fotbalové, tak především lidské. Přál bych si, abychom mu naší
další činností dělali „tam nahoru“ radost.
V rámci oddílů mládežnické kopané disponuje suchohrdelský fotbal oddílem
mladší a starší přípravky. Starší kategorie, tedy kategorie mladších a starších
žáků, jakož i dorostenců, je zastřešena společným projektem fotbalových oddílů
obcí Dobšice a Suchohrdly vyúsťující ve společné družstvo Dobšice/Suchohrdly.
Výše zmiňované družstvo mladší přípravky funguje pod vedením trenéra Pavla Štancla ml. v současné chvíli bez registrace v soutěži mladších přípravek, což
je zapříčiněno relativně krátkou dobou své existence. Tento fakt mladší příprav-

ku nijak neomezuje, naopak v případě dlouhodobé udržitelnosti této věkové
kategorie a stabilizace kádru nabízí do budoucna možnost soutěž mladších přípravek zaregistrovat a tím absolvovat kromě současného modelu tréninků i hraní zápasů. Kategorie mladší přípravky je v současné sezoně 2021/2022 určena
pro věkovou kategorii dětí narozených v roce 2015 až 2018.
Naproti tomu starší přípravka je tvořena hráči narozenými v roce 2011 až
2014. Družstvo je registrováno v okresní soutěži starších přípravek a absolvovalo podzimní část sezony 2021/2022. Na tomto místě chci hráčům a hráčkám
poděkovat za reprezentaci obce, jakož i za nasazení v zápasech a tréninkovou
píli. Naše družstvo prochází složitým obdobím, kdy před aktuální sezonou klub
opustili hráči, na naše poměry mimořádného ročníku 2010. V současném kádru
najdeme především mladší fotbalisty ročníků 2013 – 2014 a musíme být tedy
vytrvalí v hledání nových talentů a trpěliví s výsledky týmu. Jak známo,
v kategorii přípravek jde především o radost ze hry, výsledek je na této úrovni
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druhořadý. Zásadním problémem současného družstva starší přípravky je nedostatek fotbalistů - ze současného aktivního kádru 10 hráčů starší přípravky
jsou 2 hráči z Kuchařovic, 4 hráči ze Znojma a pouze 4 hráči z naší obce. Tento
fakt je v kontextu neustále se rozšiřujícího počtu obyvatel naší obce zarážející.
Tělovýchovná jednota Suchohrdly přitom hráčům má co nabídnout –
v současném zimním období tréninky v nově postavené tělocvičně ZŠ Suchohrdly, mimo zimu pak zázemí fotbalového hřiště v Suchohrdlech – moderní hřiště
s umělým povrchem, nové kabiny a profesionálně upravený přírodní trávník.
Nezbývá než doufat, že se obecně situace v oblasti zájmu dětí o sport změní. Na
druhou stranu je ovšem jasné, že sama od sebe se situace nezmění – dovolím si
vás tedy na tomto místě oslovit – pokud má vaše dítě rádo sport, samozřejmě
nejlépe fotbal a zároveň spadá do výše uvedených věkových kategorií, doveďte
ho na trénink, kde může trénink nezávazně absolvovat s ostatními dětmi a poté
se rozhodnout, zda je tento sport ten pravý. V případě, že vaše dítě navštěvuje
jiný sportovní kroužek, je možné se s námi trenéry individuálně domluvit na

případné nepravidelné účasti na trénincích. Bližší informace ohledně tréninků
naleznete na stránce www.tjsuchohrdly.cz

František Maňura
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Zimní kemp starších žáků v Dolní Cerekvi
V termínu od 2. 2. - 4.2.2022 proběhl v Dolní Cerekvi zimní kemp starších žáků
společného oddílu TJ Dobšice/Suchohrdly. Ubytovaní byli chlapci přímo ve sportovní hale a stravování bylo zajištěno v jídelně místní ZŠ. Připravené výborné
podmínky byly nad naše očekávání a byly tak rovněž splněny všechny protiepidemické opatření COVID-19. Za to patří velké poděkování městysu Dolní Cerekev.
Pro mladé fotbalisty bylo připraveno několik tréninkových jednotek zaměřených na individuální rozvoj fotbalových dovedností, nácvik herních situací a
fyzickou přípravu. Účastníci kempu byli rozděleni do 4 družstev (jedno družstvo
trenéři). Bylo tak odehráno i několik turnajových utkání těchto družstev
v kopané, vybíjené a florbalu. Kluci se představili jako výborný a perspektivní
kolektiv a zaslouží si velkou pochvalu a poděkování za tréninkovou i volnočasovou snahu a zájem. Poděkování patří také všem zúčastněným "dospělákům"trenérům - Jardovi Dúckému, Karlu Fialovi, Broňovi Polákovi, Romanu Vítoňovi a

Edovi Olejovi, kteří v době své dovolené kemp zorganizovali a umožnili dětem
prožít pololetní prázdniny v tomto kolektivu.
Závěrem bych chtěl poděkovat zejména TJ Sokolu Dobšice za vzornou organizační stránku a obci Dobšice za finanční podporu tohoto soustředění.

Za TJ Suchohrdly
Ing. Jiří Žižka
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Starší žáci TJ Dobšice/Suchohrdly na turnaji
OFS Znojmo a OFS Třebíč
V neděli 13. 3. 2022 se v Jevišovicích na hřišti s umělým povrchem konal turnaj starších žáků OFS Znojmo a OFS Třebíč. Celkem se turnaje zúčastnilo 10
družstev z těchto okresů. Naši chlapci společného oddílu TJ Dobšice /
Suchohrdly odehráli velmi dobrá utkání ve skupině B s následujícími výsledky :
TJ Dobšice/Suchohrdly – Jaroslavice 1:0, -Mor. Krumlov 1:2, - Šatov 2:0, - Mor.
Budějovice 1:1.
Velmi těsně tak obsadili 3.místo ve skupině B a v zápase o umístění, tedy o 5.
místo porazili soupeře z Čáslavic/Šebkovic 2:0 a obsadili tak celkově 5. místo
na turnaji.
Děkujeme všem trenérům a rodičům za dopravu, organizaci a všem hráčům
za příkladnou reprezentaci společného oddílu kopané TJ Dobšice/Suchohrdly.

Za TJ Suchohrdly Ing. Jiří Žižka
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Místní poplatky
Dle obecně závazných vyhlášek obce Suchohrdly o místních poplatcích ukládá úhradu následujících poplatků:
•

ze psů: za jednoho psa/150Kč každý další pes/300Kč

•

za obecní systém odpadového hospodářství: 500Kč/za osobu, sleva pro
občany nad 70 let 50Kč, osoby nad 80 let neplatí

Všechny poplatky jsou splatné 30. 6. 2022.

Žádáme o včasnou úhradu poplatků!
poplatcích uhradili co nejdříve!!!

Plánované akce 2022
13.4. Velikonoční tvoření

16.4.-18.4. Velikonoční stezka
30.4. Pálení čarodějnic
28.5. Dětský den
23.7. Motorkářská akce - Noční vyjížďka včetně zábavy
20.-21.8. Suchohrdelské posvícení
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. 1/2022. 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: 06.04.2022. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování: Bc. Pavlína Schneiderová. Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v
elektronické podobě na kultura@obec-suchohrdly.cz. Uzávěrka příštího vydání
je 31.06.2022.
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