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Nová tělocvična slavnostně otevřena
Poslední prázdninový pátek ve dvě hodiny odpoledne proběhlo slavnostní
otevření nové tělocvičny ZŠ Suchohrdly, a při této příležitosti byla nová budova
široké veřejnosti zpřístupněna.

Zahájení se ujal starosta obce Suchohrdly Pavel Teleki: „Věřím, že nová tělocvična bude sloužit nejen žákům základní školy, ale uplatnění tu najdou i
ostatní sportovní nadšenci“.
Poté pan starosta se zástupcem školy Mgr. Renatou Chalabalovou slavnostně přestřihli pásku.
Přístavba nové tělocvičny byla zahájena v létě 2018 a letos v srpnu úspěšně
dokončena. Stavba vyšla téměř na 17 mil. a veškeré náklady byly hrazeny
z vlastních zdrojů obce bez dotačních titulů.

V budově se nachází jeden sál s bezbariérovým přístupem a kapacitou
cca 65 míst. Dále jsou k dispozici šatny, toalety a sprchy pro muže a ženy. Tělocvična je vybavena pro sporty typu nohejbal, volejbal, badminton, basketball,
různá pohybová cvičení – jóga, zumba, gymnastika...
Prostory je možné zapůjčit dle ceníku. Více informací naleznete na webových
stránkách školy www.zssuchohrdly.cz.
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR
Policie České republiky informuje a upozorňuje občany, že v pátek (23. srpna)
a v sobotu (24. srpna) byla přijata celkem tři oznámení o porušování domovní
svobody na Znojemsku. Došlo k tomu v obcích Horní Dubňany, Rešice a Morašice.
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Všechny případy jsou stejné. Do obce přijelo během dne plně obsazené osobní
vozidlo. Skupinka troufalých zlodějů zkoušela brát za kliky domů a drze vstupovala dovnitř. Majitelé je přistihli dokonce až v ložnicích, ale ti se pohotově vymlouvali. Naštěstí se jim tentokrát nepodařilo nic odcizit. Není však vyloučeno,
že ve svých protiprávních aktivitách budou pokračovat.
Policie proto varuje občany a nabádá k větší obezřetnosti. I když jste doma,
vchodové dveře a vstupní vrata do dvorů a průjezdů zamykejte.
Zároveň policie žádá o spolupráci. Jestliže se v naší obci objeví podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Policie okamžitě vyšle nejbližší volnou hlídku a ta vše prověří. Poznačte si registrační značku vozu a snažte si zapamatovat i podobu a zajímavosti k popisu osob. Žádná
policie na světě se neobejde bez spolupráce všímavých a ochotných osob, kterým není protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné.

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 byly splatné 30. 6. 2019.

Žádáme všechny občany, aby nedoplatky na místních
poplatcích uhradili co nejdříve!!!
NEKRMTE KONĚ!!!
Žádám a prosím všechny občany, aby nekrmili koně ve výběhu pod hřbitovem! Nezodpovědné krmení může u koní způsobit koliku a následnou smrt.
Děkuji za pochopení, majitelka koní Kozmérová
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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.
Konec minulého školního roku byl ve znamení několika mimoškolních vzdělávacích aktivit. Navštívili jsme představení anglicky mluveného divadla, zúčastnili se koncertu bicích nástrojů, kde byly děti aktivně zapojeny do programu.
Máme před sebou nový školní rok 2019/2020, který bude stejně jako ten
loňský plný událostí a akcí pro děti. V posledním zářijovém týdnu pojedou žáci
2. a 3. třídy na školu v přírodě, která se uskuteční v penzionu Bobas v Albeři u
Nové Bystřice. V krásné přírodě prožijí děti čtyři dny plné vzdělávacích aktivit
v přírodě, her a zábavy.
V listopadu nás čeká dýňová stezka, kterou bychom v letošním roce rádi za-

končili na školní zahradě.
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. Dále na děti v podzimních měsících čekají projektové dny, které budou probíhat na různých místech naší republiky.

Od měsíce října začínají ve škole fungovat zájmové kroužky, jejichž nabídka
je velmi bohatá. I v letošním roce mohu s potěšením napsat, že zájem o kroužky je opravdu velký.
Již od prosince budou probíhat zájezdy na bruslení pro rodiče s dětmi. Veškeré dění v naší škole můžete sledovat na zcela nových webových stránkách.
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V průběhu hlavních prázdnin byly dokončeny práce na výstavbě nové tělocvičny. Tělocvična byla slavnostně otevřena 30.8.2019. Během otevření byla
možnost prohlídky tělocvičny, která od 1.9.2019 již plně slouží svým účelům.
Tělocvična bude od 1.10.2019 přístupná veřejnosti a bude možné rezervovat si
časy pro soukromé sportovní aktivity. Naším cílem je nabídnout kvalitní zázemí
pro různé sportovní aktivity.
Možností výuky předmětu Tělesná výchova a pořádání zájmových sportov-

ních kroužků v nových prostorách, které jsou součástí školy, se výrazně zvýšil
celkový komfort pro žáky školy.
V současné době tak škola nabízí vzdělávání v pěti plnohodnotných třídách,
má k dispozici výdejnu stravy, vlastní tělocvičnu a školní zahradu. V následujícím
období bude nutné zaměřit se na opravu střechy budovy školy, která již není
v dobrém stavu. V současné době je zpracovávána studie, která bude předložena zastupitelům obce. Rekonstrukce střechy je nutností a budeme pro její reali-

zaci hledat dostupné finanční zdroje.
Jsem velmi rád, že se ve škole podařilo vytvořit stabilní pedagogický kolektiv,
který bude v letošním školním roce pracovat ve stejném složení jako v roce předešlém. Přeji všem 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

5

Okénko do naší školky
Ťuky, ťuk, ťuky, ťuk, už je tady nový školní rok!
Ohlednéme-li se ještě za školním rokem předcházejícím…
Červnový výlet na jelení farmě, kde jsme měli možnost vidět nejenom jeleny,
ale i jiná domácí zvířata, jsme si náramně užili. Děti mohly tuto lesní zvěř totiž
samy nakrmit, a to sušenými chlebíky, jež nasbíraly, což byla pro malé návštěvníky veliká zábava. Kde se jim taková příležitost třeba ještě naskytne? Díky tomuto obohacujícímu zážitku tak kluci a holky mohli pocítit na vlastní kůži něco,
co znají pouze z knížek. Stejně tak i oblíbené Rozloučení s předškoláky. Ještě
jednou moc děkujeme panu starostovi za proslov a všem rodičům za skvělou
atmosféru a dárky, jež jsme dostali. I přesto, že odešlo sedmnáct dětí, a v očích
se nám zaleskla nejedna slza, velice rádi a s otevřenou náručí přivítáme děti
nové, kterých bude tento školní rok ne zrovna málo – devatenáct.
Začátky, jak to tak bývá, nebudou úplně lehké a možná se neobejdou bez
pláče, ale věříme, že k nám děti i rodiče budou brzy chodit s úsměvem na tváři.
Co se týče první informační schůzky, termín Vám zavčas sdělíme, sledujte
proto naše nástěnky, na nich jsou vyvěšeny ostatně všechny užitečné informace, jakožto i to, že naše mateřská škola nadále pokračuje v projektu Šablony
spolufinancovaným Evropskou unií.

A jelikož přípravy ve školce jsou na samém vrcholu, HURÁ za námi.

Těšíme se na Vás.

kolektiv MŠ Suchohrdly
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Bitva 1809 u Suchohrdel
Druhý červencový víkend patřil rekonstrukci bitvy u Znojma z roku 1809.
V sobotu se střetl generál Napoleon s rakouskou armádou u Dobšic a v neděli
boje pokračovaly u Suchohrdel. Stovky vojáků, desítky koní a několik děl nám
přiblížilo bitvu před 210 lety.
Program v naší obci začal v devět hodin ráno pietním aktem u Červeného
dvora, za účasti Napoleona a jeho družiny. Na úvod vzpomínkového aktu nás
pan Ivan Vystrčil z Acaballada vrátil do historie roku 1809, kdy právě v budově
statku Červený dvůr bylo podepsáno příměří. Jako vzpomínku na tuto událost
starosta obce Pavel Teleki položil věnec a předsedkyně Spolku přátel historie
Suchohrdel paní Růžena Stará kytici.
V deset hodin dopoledne se u Napoleonova dubu konala modlitba za
padlé vojáky v bitvě roku 1809. U příležitosti 210. výročí této bitvy vyhlásila obec Suchohrdly, Základní škola
Suchohrdly a Spolek přátel historie
Suchohrdel výtvarnou soutěž na téma
Foto: Acaballado

Napoleonův dub. Vítězné obrázky
byly vystaveny na místě, kde kdysi Napoleonův dub stával.

Autoři vítězných obrázků byli: 1. třída Lukáš Bulín, 2. třída Štěpán Reiter,

3. třída Tomáš Dočkal, 4. třída Linda Lipoldová , 5. třída Adéla Kochová.
V jedenáct hodin proběhla samotná rekonstrukce bitvy Napoleonských
armád na poli Panská Niva.
Poděkování patří našim dobrovolným hasičům za jejich zásah v závěru bitvy.
kolektiv autorů
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Tradiční suchohrdelské posvícení
V sobotu 24.8. a v neděli 25.8. se konalo v naší obci Tradiční suchohrdelské posvícení. V sobotu hrála skupina STONE, v neděli nám k poslechu
a tanci zahrál FANNY MUSIC. Zavádějících párů letos bylo 14, roli stárka
a stárkové se ujali Lukáš Mudrych a Michaela Veselá. Jako každý rok měli
místní chlapci připraveno půlnoční překvapení, které bylo opět pro diváky veselým a zábavným představením.

Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Ahoj prázdniny
Poslední

srpnový

den

proběhlo

na

fotbalovém

hřišti

rozloučení

s prázdninami. Tentokrát na tento den připravili organizátoři několik sportovních aktivit, kterými byly: florbal, košíková, fotbalový slalom, jízda na šlapacích
kárách a koloběžkách, střelba z paintballových pistolí. Také naši dobrovolní hasiči pro děti připravili zábavnou činnost. Děti si mohly prohlédnout hasičská auta
a uhasit domeček. Pro milovníky bojo-

vých sportů byla předvedena ukázka juda
a thaiboxu. Zajímavostí bylo tzv. malovací
kolo - každé dítě si mohlo vytvořit svůj
obrázek pomocí kola a barev. Velkou
atrakcí byly zorbing koule, ve kterých se
kutálelo, kutálelo a kutálelo...
Počasí vyšlo báječně, pro někoho možná až moc velké teplo, ale odpoledne

bylo plné zábavy, sportu a radosti.
Veliké poděkování patří účastníkům akce: SVČ Znojmo, naši dobrovolní hasiči,
střelnice Akim, Tj Suchohrdly, Jiki, Cyklo klub Znojmo, Gladork gym,
pan doktor Arnošt Růžička, Hospůdka u Boba.
Děkuji všem, kteří se na přípravách podíleli a hlavně díky vám, že jste přišli společně s námi užít si poslední prázdninovou sobotu.

Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Těmito fotografiemi se vracíme ke zrodu nové
tradice – pietnímu aktu u Červeného dvora.
Každý rok bude nedílnou součástí vzpomínkových
akcí na Bitvu u Znojma v roce 1809.

Růžena Stará, předsedkyně spolku
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Starší žáci TJ Suchohrdly
1. na turnaji v Hrádku!!!
V sobotu 22.6.2019 se na hřišti v Hrádku konal turnaj
starších žáků za účasti mužstev Dobšic, Hevlína, Hrádku A,
Hrádku B a Suchohrdel. Turnaj se tak hrál systémem každý s každým 1x25 minut
na polovinu hřiště v počtu hráčů 7+1.
Naši chlapci turnaj zaslouženě vyhráli, když ani v jednom zápase nenašli pře-

možitele a ukončili tak velmi dobrou sezonu 2018-2019. Navíc náš hráč Adam
Lorenc byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
Výsledky našeho týmu:
Hevlín – TJ Suchohrdly

0 : 3 (Lorenc 2x, Rozsypal)

Dobšice – TJ Suchohrdly

1 : 6 (Lorenc 2x, Skoupý 2x, Žižka, Březina Vít)

Hrádek B – TJ Suchohrdly

0 : 1 (Rozsypal)

Hrádek A – TJ Suchohrdly

0 : 1 (Žižka)

Za předvedené výkony chlapcům děkujeme.
Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Krčál Adam – Žižka David, Teleki Ondřej, Březina Marek, Březina Vít, Rozsypal
Matěj, Lorenc Adam, Doležal Lukáš, Thanh Vinh Nguyen That, Novotný Luboš,
Hevera Tomáš, Skoupý Josef
Trenéři: Žižka Jiří, Štancl Petr

Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Starší žáci TJ Suchohrdly
spojeni s TJ Sokol Dobšice
Vzhledem k nečekaným okolnostem, které měly vliv na snížení počtu současných hráčů starších žáků TJ Suchohrdly (tři hráči odešli do 1.SC Znojmo, dva hráči se rozhodli věnovat již pouze volejbalu), došlo po rychlé a vzájemné dohodě
vedení klubů TJ Suchohrdly a TJ Sokol Dobšice ke spojení těchto klubů
v kategorii starších žáků pro sezónu 2019/2020 pod názvem klubu Dobšice-

Suchohrdly.
S ohledem na to, že v kategorii mladších žáků zůstali v našem oddíle TJ Suchohrdly pouze tři hráči, rovněž se kluby dohodly na hostování těchto hráčů pro
nadcházející sezonu v oddíle TJ Sokol Dobšice.
Na základě těchto okolností se také poprvé konalo týdenní soustředění starších a mladších žáků formou příměstského tábora na hřišti v Dobšicích. Soustředění, kterého se zúčastnilo 24 chlapců ve věku 10 – 14 let, proběhlo ve dnech
12. - 16. srpna 2019. Kromě plnění různých tréninkových disciplín také chlapci
navštívili znojemské koupaliště a koupaliště v Únanově, což bylo součástí cyklovýletu. Hlavním smyslem soustředění bylo také, aby se chlapci vzájemně poznali a vytvořili tak dobrou partu pro nadcházející sezónu, a to se také podařilo.

Za TJ Suchohrdly Ing. Jiří Žižka
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Další tři naši hráči odchází
do fotbalového klubu 1.SC Znojmo
Do fotbalového klubu 1.SC Znojmo odešli v červenci letošního roku na
smluvní přestup další hráči ze starších žáků odchovaní v našem klubu TJ Suchohrdly, konkrétně do kategorie U15 - David Žižka a Ondřej Teleki, do kategorie U14 - Šimon Malina. TJ Suchohrdly již tak má v klubu 1.SC Znojmo celkem
6 hráčů v mládežnických kategoriích, kromě výše uvedených hráčů to jsou Petr

Štancl a Kryštof Jonáš v kategorii U16 a Šimon Plicka v kategorii U13. Chlapci
tak v současné době hrají za 1.SC Znojmo moravskoslezskou divizi.
Za úspěchy našich chlapců patří poděkování všem trenérům mládeže
TJ Suchohrdly.

David Žižka, Šimon Malina, Ondřej Teleki již v dresech 1.SC Znojmo
Za TJ Suchohrdly Ing. Jiří Žižka
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Kalendář připravovaných akcí
4.10.
v 16.00 hod.

1.11.
v 17.00 hod.

1.12.
v 16.00 hod.

Připomenutí 90.let od vybudování
české Masarykovy školy
před budovou OÚ a MŠ Suchohrdly

Lampionový průvod s dýňovou stezkou
sraz u zvoničky

Zahájení adventu
u obecního sklepa

PODZIMNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 5. října 2019 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.

Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
Vychází jako čtvrtletník v nákladu 530 ks. Datum vydání 20.9.2019.
Jazyková úprava: Mgr. Hana Geržová.
Grafické zpracování: Bc. Pavlína Nováková.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na
kultura@obec-suchohrdly.cz, v papírové formě vhodit do schránky na OÚ,
nebo osobně na OÚ. Uzávěrka příštího vydání je 30.11.2019.
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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

1/2 strany
133x95 mm

1/8 strany
64x46 mm

1/1 strana
133x195 mm

1/4 strany
64x95 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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Zdroj: MV-generální
ředitelství Hasičského
záchranného sboru
České republiky

