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Oslava dětského dne
V pondělí 1. června zaměstnankyně OÚ v čele s panem starostou navštívili děti
v místní základní škole, následně v mateřské škole a rozdávali dárky k Mezinárodnímu dni dětí.
pokračování na str.8

Obec v období koronavirové krize
Dne 12. března vyhlásila vláda nouzový stav, z důvodu epidemie koronaviru.
Nemoc COVID-19, jenž koronavirus způsobuje, jsme na počátku roku 2020 vnímali pouze v souvislosti s jejím šířením v Číně. Bohužel se stalo to, že tento virus
zasáhl i evropský kontinent včetně naší země. Nastala situace, se kterou se většina z nás nikdy nesetkala. Vláda začala vydávat rozhodnutí, která nás sice v
našem každodenním životě omezovala, ale tato rozhodnutí byla vydána

z důvodu zabránění šíření viru.
Na základě mimořádného nařízení vlády ČR byla 11.3.2020 uzavřena Základní
škola Suchohrdly a dne 17.3.2020 byla zřizovatelem uzavřena Mateřská škola
Suchohrdly. Byly zrušeny všechny naplánované kulturní akce, pronájmy obecního sklepa a kulturního domu. Omezeny byly úřední hodiny obecního úřadu.
Zavřít muselo i místní pohostinství. Svět se na chvíli zastavil. Nikdo z nás neměl
tušení, jak dlouho tato situace bude trvat. Mnozí z nás se báli o své zdraví a o
zdraví svých blízkých. Žili jsme v nejistotě a obávali se o budoucnost.
Následně bylo nařízeno vládou ČR nosit ochranu úst a nosu. Nastalo
tzv. „období roušek“. Ať už jste šli do obchodu, jeli veřejnou dopravou nebo byli
v práci, byla vaše ochrana, ale zároveň povinnost, použít roušku. Těch však bylo
nedostatek. Naše obec zajistila v první řadě roušky pro starší občany a poté byly
rozneseny do každého domu v obci.
Další úkon, ze strany obce pro ulehčení situace našim starším spoluobčanům,
byl rozvoz obědů. Po uzavření jídelny při MŠ Suchohrdly, byly obědy dováženy
z restaurace Hotel U Divadla a následně zájemcům rozvezeny po obci. Dezinfikovaly se zastávky a byla zavedena i možnost nákupu pro starší občany. Tuto
možnost ale nikdo nevyužil.
V České republice trval nouzový stav více než dva měsíce. Mnozí z nás trávili
čas jen s rodinou a uvědomovali jsme si, co je pro nás v životě nejdůležitější.
Některá opatření proti šíření koronaviru nadále zůstala v platnosti, ale ukončení nouzového stavu umožnilo pro většinu občanů návrat k normálnímu životu.
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Jak se bude dál nový virus vyvíjet to nám nikdo s určitostí neřekne. Musíme
myslet pozitivně a doufat, že virus už se u nás neobjeví a pokud ano, pevně
věříme, že vše zase společně zvládneme!
Velice děkujeme všem, kteří pomohli k ochraně našich občanů v této nelehké době.
Bc. Pavlína Nováková
referentka OÚ Suchohrdly

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Suchohrdly bude ve dnech od 3.8.-14.8.2020
z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Očkování proti vzteklině proběhne
ve středu 1.7.2020 od 16.00h.-16.30h. naproti Jednotě COOP.
Očkování bude provádět MVDr. Lubomír Borkovec, ml.

NÁHRADNÍ TERMÍN JARNÍHO ÚKLIDU
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 27. června 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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NEPOŘÁDKU U KONTEJNERŮ!!!
Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad je stále aktuální téma.
Velice často se dostáváme do situace, kdy nádoby na tříděný odpad (konkrétně
u Jednoty COOP) jsou přeplněné a dochází k odkládání odpadu v jejich okolí.
Většinou se tak děje v případě, že někdo vyhazuje něco, co tam nepatří anebo
co zabírá hodně místa. Proto Vás prosíme o správné zacházení s odpadem:
•

odpad je třeba správně třídit : PLAST, PAPÍR, SKLO, OBLEČENÍ

•

velké krabice je potřeba složit nebo nařezat a plastové láhve sešlápnout

•

nadměrný odpad odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
přistavěny v obci dvakrát do roka,

•

možnost zařídit si do domácnosti nádoby na tříděný odpad - PLAST,
PAPÍR, BIO (zažádat lze na obecním úřadě).
Jsme to jen my, kdo ovlivňuje svým chováním čistotu a vzhled naší obce.
Dbejte prosím o pořádek nejen u kontejnerů ale v celé obci!!!

Bc. Pavlína Nováková
referentka OÚ Suchohrdly
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Začala rekonstrukce hřbitovní zdi
Na počátku února 2020 došlo z důvodu silného větru k pádu spodní časti
hřbitovní zdi. Původně chtěla obec s rekonstrukcí počkat na vypsání dotačního
titulu, ale na letošní rok zatím nebyl žádný vhodný titul vypsán, proto se zastupitelé dohodli opravit zeď z vlastních zdrojů. Po vypsání výběrového řízení se
nejlépe umístila firma Samkostav, s.r.o s částkou 304 750 Kč. Stavební firma
započala práce v půlce května a předpokládaný termín dokončení je napláno-

vaný na konec měsíce června 2020.
Věříme, že nová zeď plně nahradí původní a bude sloužit účelu minimálně
dalších 100 let.

Pavel Teleki
starosta obce
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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 období od března do konce školního roku jsme před sebou měli mnoho
připravených akcí. Bohužel k jejich realizaci nemohlo dojít v souvislosti
s koronavirovou krizí.

Výuka ve druhém pololetí probíhala pouze do 10. března, od 11. března pak
byla škola zcela uzavřena. Žáci byli od tohoto data vzdělávání distančně. Rád
bych na tomto místě poděkoval učitelům za jejich práci při nestandardní formě
výuky. Dále bych chtěl poděkovat všem rodičům za to, že se s dětmi připravovali a zvládli velmi nesnadnou úlohu, která vyplynula z aktuální situace. Mohu
s potěšením říci, že učitelé i rodiče odvedli hodně dobré práce.
Děti se vrátily do školy 25. května. Rodiče se mohli rozhodnout, zda pro své
dítě zvolí prezenční formu výuky nebo budou nadále pokračovat v distančním

vzdělávání. Mám radost, že z celkového počtu 68 žáků se rozhodlo pro vzdělávání ve škole 60 z nich. Je to číslo nadstandardně vysoké v porovnání
s ostatními školami podobného typu. Abychom zachovali výuku v co největším
rozsahu, byla zrušena ředitelská volna pro žáky a školní rok tak bude ukončen
v řádném termínu, tj. v úterý 30. června, kdy bude žákům předáno vysvědčení.
Akce školy, které se nemohly uskutečnit, se přesouvají na začátek školního
roku 2020/2021. Je nám velmi líto, že jsme v letošním roce museli zrušit tradiční třídenní školní výlet, na který jsme se všichni moc těšili.
V dubnu letošního roku proběhl zápis budoucích prvňáčků, tentokrát bez
osobní přítomnosti dětí. Do lavic v 1. třídě v roce 2020/2021 usedne celkem 21
žáků.
Vážení rodiče, vážení spoluobčané, přeji Vám v této době zejména pevné
zdraví, příjemně strávenou dovolenou a těším se na setkání s Vámi
v naší obci.
Jiří Voborný, ředitel školy
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Okénko do naší školky
Už už se blíží konec školního roku a s ním, jako každý rok, pár řádků, co je u
nás nového.
Z důvodu koronavirové pandemie jsme museli bohužel zrušit veškeré školní
akce konající se jak v areálu mateřské školy, tak mimo ni. S tím souvisí i zpětné
vyplácení finančních prostředků za hodiny plavání a divadla, rodiče budou o
všem zavčas informováni. Jsme rádi, že se nám za téměř dvouměsíční přestávku někteří rodiče ozvali a poděkovali nám za tipy uveřejněné na našich webových stránkách, co s dětmi ve volném čase dělat, jak je vzdělávat, nemalou radost jim snad udělalo i velikonoční překvapení s úkoly před MŠ.
Za dobu uzavření provozu školy došlo k vymalování a novému vybavení jídelny, ze kterého se těší nejenom děti, ale i paní učitelky. V celé budově samozřejmě probíhá neustálá dezinfekce prostor. I zahrada prošla menší úpravou – vytrhání keřů díky spolupráci se zaměstnanci obce.
Zápis se tentokrát uskutečnil bez návštěvy dětí, tzv. online, o to víc se na ně

budeme následující školní rok těšit. Radovat se můžeme opět z naplněné kapacity. Bohužel se tentokrát nedostalo na maličké děti, které ještě nedosáhly třetího roku, budeme se na ně těšit tedy příští rok.
V červnu jsme s dětmi oslavili jejich svátek soutěžemi na školní zahrádce a
protože nechceme naše skoroprvňáčky ochudit o rozloučení se školkou, připravujeme malé rozloučení tentokrát na téma „ mraveniště“. Je nám líto, že se
tentokrát rozloučení uskuteční bez přítomnosti rodičů a pravidelných návštěvníků, přesto věříme, že řádným potleskem pohádku o mravenečkovi hranou
našimi předškoláky ocení naši malí kamarádi.

Za celý kolektiv MŠ přejeme všem především pevné zdraví a pohodové, sluníčkem prozářené prázdniny a všem novým kamarádům posíláme po paprscích sluníčka hodně pozdravů a mávání. Těšíme se na vás, kamarádi!
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(pokračování ze str.1) První červnový den je bezpochyby spjat se svátkem
všech dětí. Naše obec každoročně připravuje pro děti zábavný program. Bylo
nám velice líto, že jsme museli z důvodu zákazu konání akcí oslavu dětského
dne zrušit. Rozhodli jsme se alespoň děti v základní a mateřské škole navštívit a
udělat jim radost dárkem, který věnovala obec Suchohrdly a Český svaz žen.
Doufáme, že se situace v naší zemi vrátí zase do normálního stavu a my všichni se budeme moci zase setkávat na kulturních akcích.

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída

Bc. Pavlína Nováková
referentka OÚ Suchohrdly

V. třída
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Celý svět si letos připomíná 75. výročí ukončení druhé světové války. Připomeňme si také my události z té doby odehrávající se v naší obci .

Fotografie zachycuje pohřeb místního občana - důstojníka německé armády.
(na fotografii horní část ul. Znojemská)

Hromadný hrob v Tasovicích
Počátkem roku 1945 došlo na nedalekém statku Purkrábka k tragické události. Pod německým dozorem zde pracovalo přibližně třicet ukrajinských a polských zajatců, především mladých žen a dívek. Přes přísný zákaz poslouchání
rozhlasu se zajatkyně nějak dozvěděly o blížící se ruské armádě a brzké neodvratné porážce Němců. Vypuklo zde veliké veselí, jehož původ byl bohužel
Němci brzy odhalen. Rozzuření němečtí vojáci všechny postříleli. Jejich těla naložili v noci na nákladní auto a podle vyprávění několika svědků odvezli do Tasovic na hřbitov. Tady byli naházeni do připravené jámy v rohu za márnicí a hrob
byl zahrnut. Mezi místními Němci se o tom potají šeptalo, ale nikdo přesně nevěděl, co se v noci na hřbitově dělo.
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Tato hrůzná událost se nikdy neobjevila v žádných dokumentech ani zápisech
a uchovala se jen díky vzpomínkám pamětníků. Do dnešní doby nebylo v tomto
místě kopáno a existence tohoto hromadného hrobu nebyla fyzicky ověřena.
Šance, že se ještě někdy objeví svědkové nebo důkazy o tomto činu se stále
zmenšuje, ale bylo by dobré dozvědět se pravdu. Není vyloučeno, že se jednou
přece jen dočkáme a na tasovickém hřbitově se objeví alespoň malá vzpomínka
na tyto mladé oběti masakru z purkrabského statku.

Zdroj: Historie obce Tasovice od Miluše Mitregové
Den osvobození
Den 8.5.1945 byl pro obec dnem kritickým a pro české obyvatelstvo dnem
vykoupení. Ustupující německé vojsko hrnulo se po všech silnicích. České obyvatelstvo přečkávalo nejhorší dobu v zahradních krytech a sklepech. Odvážlivci
pozorují radostně zběsilý útěk německé armády. Po ústupu hlavních vojů německé armády vyvěšuje české obyvatelstvo bílé prapory, což se stalo osudným
Josefu Hanzalovi, členu revolučního národního výboru. Byl hlídkujícím německým tankem zasažen z děla právě v okamžiku, kdy prapor vyvěšoval.
(pozn. Tuto událost připomíná pamětní deska umístěná na domě Hanzalových
v ul. Kolonka)
Živelná radost zmocňuje se českého obyvatelstva, když ve 4 hod. odp. 8.5.
zjevují se na křižovatce před školou tanky Rusů – osvoboditelů. Projevy radosti
občanstva a dětí neznají mezí.
Zdroj: Obecní kronika psaná Karlem Šrotem

Růžena Stará, předsedkyně spolku
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Milý příznivci fotbalu. Rád bych Vás seznámil s aktuálním
děním v klubu TJ Suchohrdly.
Jak jistě všichni vítefotbalové amatérské soutěže v celé
republice, byly zrušeny. Soutěže byly anulovány, nesestupovalo a nepostupovalo žádné družstvo. Vše bylo zapříčiněno pandemií, která postihla celou republiku. Pro naše družstvo mužů a starších žáků to bylo velmi
smolné, neboť se nacházeli na čelních příčkách.
Krátce, pár informací k nastávající fotbalové sezoně. Nadále probíhá spolupráce mezi našim oddílem a Sokolem Dobšice v kategorii mladších a starších
žáků a v kategorii dorostu. Družstva byla přihlášena do soutěží pod názvem
Dobšice/Suchohrdly. OFS Znojmo předpokládá zahájení soutěžního ročníku
2020/2021 v termínu 8.-9.8. 2020. Dříve než se rozběhnou okresní fotbalové
soutěže, 26.7.2020 bude zahájena soutěž v okresním poháru mužských družstev. Dále bych Vás chtěl informovat o změně na trenérském postu u družstva
mužů. Svoji činnost ukončila dvojice trenérů Vladimír Rychlík a Libor Diviš. Za
celou tělovýchovnou jednotu děkujeme za dobré výsledky. Do nové sezony pověřil výkonný výbor vedením družstva mužů pana Romana Wieczorka.
Krátce bych chtěl informovat o dění ve sportovním areálu. Jak si jistě většina
z vás povšimla, díky ministerstvu školství a mládeže a díky místnímu obecnímu

úřadu byla zahájena přístavba kabin. Věřím, že tato akce bude mít velký přínos
pro naše malé i velké sportovce a také pro celou naši obec. Více se dočtete
v dalším článku.
Závěrem děkuji všem příznivcům a podporovatelům našeho oddílu a všechny
Vás srdečně zvu na utkání nové sezony.
Adamov Zdeněk st.
předseda TJ Suchohrdly
z.s.
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Starší žáci vítězem neoficiálního
turnaje o přeborníka okresu
S ohledem na zrušení jarní soutěže všech mistrovských utkání fotbalových
soutěží z důvodu preventivních opatření proti rozšíření epidemie COVID-19 a
následnému postupnému rozvolňování opatření, dohodli se zástupci čtyř prvních týmů (po podzimní části) okresního přeboru starších žáků o konání vzájemných společných utkání formou turnaje o neoficiálního přeborníka okresu. Mezi

sebou se tak postupně utkali chlapci Prosiměřic, Tasovic, Šatova a našeho společného družstva Dobšice-Suchohrdly.
Naši chlapci postupně porazili Tasovice 7:3, Prosiměřice 6:3 a Šatov 9:2 a
stali se tak suverénně vítězem tohoto neoficiálního turnaje o přeborníka okresu
v kategorii starších žáků.
Výsledky turnaje :
Dobšice/Suchohrdly : Tasovice

7:3

Prosiměřice : Šatov

5:1

Tasovice: Prosiměřice

2:4

Šatov : Dobšice/Suchohrdly

2:9

Šatov : Tasovice

3:7

Dobšice/Suchohrdly : Prosiměřice

6:3

Naši chlapci si za předvedené výkony zaslouží velkou pochvalu a rovněž za vzornou reprezentaci obce Dobšice a Suchohrdly i obou sportovních klubů.

za TJ Suchohrdly
Ing.Jiří Žižka
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Dotace z MŠMT na přístavbu
nových fotbalových kabin
Začátkem června byly ve fotbalovém areálu TJ Suchohrdly zahájeny stavební
práce na výstavbě nových fotbalových kabin. Stavba pod názvem „Přístavba
fotbalových kabin a modernizace
fotbalového hřiště“ řeší přístavbu
nových fotbalových kabin o rozmě-

rech 19,9x7,8 m, splaškovou kanalizační přípojku v délce 129 m a zkapacitnění

závlahového

systému.

Nová budova je řešena jako přízemní zděný zateplený objekt s mírnou pultovou střechou a přístřeškem, jenž
bude propojen s přístřeškem stávající budovy. Nová přístavba bude zahrnovat
dva vstupy, jeden pro domácí hráče a druhý pro hosty. U domácích se tak zbudují tři kabiny (muži, přípravka, žáci) vždy se sociálním zařízením (WC, sprchy,
umyvadla). V části „domácí“ se též bude nacházet kabina rozhodčích s vlastním
sociálním zařízením. V části „hosté“ se zbudují dvě kabiny pro hosty, vždy se
sociálním zařízením (WC, sprchy, umyvadla).
Celkové náklady stavby jsou ve výši 6.669 tis.Kč, přičemž dotace
z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou ve výši 70%, což je 4.669
tis.Kč. Investorem této stavby je TJ Suchohrdly z.s., jež požádalo na dofinancování vlastních zdrojů ve výši cca 2 mil.Kč obec Suchohrdly.

Stavbu provádí firma VHS plus, spol. s r.o. Znojmo, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Generálním projektantem celé stavby, jakož i technickým dozorem na stavbě je Ing.Petr Andrš. Ukončení stavby se předpokládá do konce listopadu, přičemž kolaudace stavby by měla proběhnout do konce roku 2020.
Po několika letech čekání se tak dočkají všichni fotbaloví příznivci kvalitnějšího sportovního zázemí.
Ing. Jiří Žižka
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Kalendář připravovaných akcí
22.-23.8. Tradiční suchohrdelské posvícení

Suchohrdelská noční vyjížďka
Obec Suchohrdly zve všechny motorkáře a motorkářky na vyjíždku nočním Znojmem 25.07.2020. Barevné světelné vylepšení vašich strojů jsou vítány. Sraz od

21.00 hod.v Suchohrdly u Znojma na
ul. Znojemská (u obecního sklepa).
Odjíždíme ve 22.00 hod. Doufám, že
už žádná karanténa nepřijde a vše se
uskuteční jak je plánováno.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2019
Narodilo se: 15 dětí

Zemřelo: 11 občanů

Odstěhovalo se: 40 občanů

Přistěhovalo se: 75 občanů

Počet obyvatel k 1.6.2020: 1397

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

• 1/1 strana

1 500 Kč

• 1/2 zadní strany obálky

2 000 Kč

• 1/2 strany

1 000 Kč

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.

Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
Vychází jako čtvrtletník v nákladu 520 ks. Datum vydání 25.6.2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. 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 31.8.2020.
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