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Den dětí aneb
„Z pohádky do pohádky“
V sobotu 1.6. v rámci mezinárodního dne dětí uspořádala kulturní komise obce
Suchohrdly Den dětí. A kdo přišel určitě neprohloupil. Organizátoři letos zvolili
téma „Z pohádky do pohádky“.
pokračování na str.10

Informace z obecního úřadu…
Vážení občané,
čas běží a v uplynulém období se událo několik věcí, o kterých bych vás chtěl
informovat.
V první řadě bych rád poděkoval všem lidem, kterým není lhostejný nepořádek, na který se musí dívat při procházkách okolím naší obce a rozhodly se, že
s tím něco udělají. Dne 13.dubna proběhla akce „ukliďme Suchohrdly“ a v okolí
naší vesnice se nasbíraly 3 kontejnery plné odpadu, který byl kdysi majetkem
některých spoluobčanů, než se ho rozhodly rozvést po krajině. Všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do úklidu patří velký dík.
Dále chci poděkovat složkám jako jsou SDH Suchohrdly, myslivci a fotbalisté,
za to, že se podíleli na přípravě dřeva pro stavbu vatry, která byla nedílnou součástí akce “pálení čarodějnic“.
Informace o probíhajících stavbách a investic obce:
•

Dlouho sledovaná stavba tělocvičny u ZŠ se zdárně chýlí k závěru. Před-

pokládaný termín dokončení stavebních prací je polovina srpna. Věřím,
že vynaložené úsilí věnované této stavbě nebude zbytečné. Koncem srpna chystáme v nové tělocvičně den otevřených dveří, kde si občané budou moci objekt prohlédnout a udělat si o této stavbě vlastní úsudek.
•

V minulých dnech proběhla oprava ulice Jabloňová, u které se podařilo
vyreklamovat nerovnosti vozovky ještě v záruční lhůtě. Doufejme, že vozovka je již stabilizovaná a nebude dále docházet k přetváření povrchu
asfaltové komunikace.

•

Podařilo se nám doplnit chybějící ocelové zábradlí na kruhovém objezdu.
A dále se také doplnilo potřebné zábradlí u jedné z lávek přes potok u
domu č.p. 63.

•

V minulém čísle obecního zpravodaje jsem vás informoval o kompletní
přestavbě dětského hřiště u MŠ. Bohužel jsme od tohoto záměru musely
upustit i za cenu vrácení příslibu finanční podpory. Po podrobnějším prozkoumání již dříve zpracovaného projektu se celá akce ukázala jako
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nekoncepční a neřešila potřeby, které by dětské hřiště mělo splňovat.
V projektu bylo mnoho přírodních prvků s udržitelností pět let, což je
obrovské riziko. Především by dle návrhu nepřibyl žádný nový herní prvek, který by doplnil stávající vyžilé herní sestavy. Hřiště se pokusíme
upravit vlastními možnostmi, tak aby postupně docházelo k obnovám a
doplňování herních prvků systematicky.
•

Dále jsme musely ustoupit z projektu vybudování Workoutového hřiště,
na které byl zpracován projekt. Hřiště mělo být umístěné na travnatém
pozemku za obcí Suchohrdly směrem na Těšetice. Bohužel si zadavatel
projektu nevšiml drátů vysokého napětí, které nad tímto pozemkem vedou. Podle vyjádření správce elektrické sítě E-On, je nesouhlas se zbudováním hřiště v ochranném pásmu elektrického vedení.

Informace o průběhu vývoje získání finanční podpory z rozpočtu JMK a
z programu podpora obnovy rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj.
•

Vybudování zastávkového přístřešku autobusové dopravy Suchohrdly – u
kurtů a nahoře u obchodu.
Byla nám přislíbena dotace ve výši 176.000 Kč z rozpočtu JMK, což je 50%
celkových plánovaných nákladů na zbudování těchto zastávek.

•

Oprava místní komunikace ulice „Na Hájku“ – stále čekáme na přidělení
výše finanční podpory z MMR.

•

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (klubovna kulturák) – také
čekáme na přidělení výše finanční podpory z MMR.

Informace o připravovaných projektech a investicích:
•

Zajištění bezpečnosti silničního provozu. Pokus o zpomalení dopravy na
problémových místních komunikacích v obci za pomoci instalace retardérů, dle již dříve zpracované studie. Instalace by měla být realizována na
podzim tohoto roku a zpomalovače budou instalovány postupně dle
finančních možností.
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•

Dojde k posunutí dopravních značek, začátek a konec obce Suchohrdly cca
50m od stávajícího značení, směrem na Těšetice. Dále bude snížena rychlost na 70 km/h v úseku mezi obcí Suchohrdly a křižovatkou na Purkrábku.
Posun dopravního značení je již v řešení Správy a údržby silnic JMK.

•

Probíhají přípravné práce na zpracování projektu pro zbudování chodníku
na ul. Těšetická, vedoucího od kurtů k ul. Březová.

•

Stále se snažíme o zajištění finančních zdrojů na opravu chodníku, včetně
rekonstrukce dešťové kanalizace na ul.Znojemská v kopci.

•

Výhledově plánujeme dokoupení a následné rozmístění odpadkových košů, laviček i stojanů na kola.

Závěrem přeji všem občanům hezkou dovolenou, dětem pěkné prázdniny a všem
sluncem rozzářené letní dny.
Pavel Teleki, starosta obce

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. příslušného roku.

Žádáme všechny občany, aby nedoplatky na místních
poplatcích uhradili co nejdříve!!!
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Okénko do naší školky
My jsme námořníci, a to je co říci. Zpíváme své námořnické „Hola hou,
hola hou!“ Překvapíme každého svou odvahou, odvahou.
Touto písničkou se pro tento školní rok rozloučili naši předškoláci se školkou při
tradičním červnovém vystoupení tentokrát v námořnickém duchu. Připravili
jsme se na to opravdu ve velkém. Předškoláci byli pasováni na školáky, čímž se
jim otevřely brány škol základních, a že jich tento rok je - sedmnáct dětí. I proto
jsme rádi, že k zápisu přišlo tolik dětí nových a obě dvě třídy tak budou opět
naplněné. A ty, které jsme museli odmítnout, budeme snad moci přivítat příští
rok.
Než jsme se odrazili od břehu a vypluli, vyrazili jsme ještě společně na jelení
farmu Ječmeniště a předškoláci na divadelní představení ve znojemském divadle.
Akcí jsme měli za poslední měsíce více než dost. Kromě divadélek a hudebních

vystoupení k nám zavítaly opět slečny studentky ze zdravotní školy a seznámily
nás s funkcí orgánů trávicí soustavy. Děti si tak prostřednictvím rekvizit a různých úkolů osvojily znalosti na toto téma. Využity byly poutavé modely chrupu,
jater, tenkého i tlustého střeva, které se při výuce anatomie na zdravotnické
škole používají.
Velký dík patří bezesporu i Mgr. Aleně Vlkové, jež nejen pro rodiče budoucích
školáků vystoupila se svou přednáškou o školní zralosti ve zdejším kulturním
domě, kde jsme si poté v rámci jarního tvoření vyrobili každý svou Morenu,
mohli uplést pomlázky, košíčky a nakonec obrovskou Morenu vynést za vesnici
a přivolat jaro.
Bylo toho za celý školní rok opravdu hodně, a tak nezbývá nic jiného, než si
všichni o prázdninách řádně odpočinout, nabít se slunečními paprsky a v září se
zas do školky s úsměvem na tváři vrátit.
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Za celý kolektiv MŠ přejeme všem klidné a pohodové prázdniny.

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 průběhu posledního čtvrtletí školního roku se žáci zúčastnili několika zajímavých akcí. V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o pořádání projektových dnů, které finančně podporuje
Evropská unie. V rámci těchto dnů jsme mohli navštívit zábavní vědecký park
VIDA centrum v Brně, dále mohli žáci využít nabídku outdoorových aktivit
v Březové u Rokytnice nad Rokytnou a poslední pořádanou akcí byl pak vzdělávací program v Modré, kde proběhla návštěva botanické a sladkovodní expozice
a také místního archeoskanzenu. V květnu se škola společně s obecním úřadem
podílela na uspořádání pochodu „Suchohrdelskou stopou“. Jednalo se o teprve
druhý ročník a doufáme, že počet účastníků se bude i v příštím roce nadále zvyšovat.
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Ve spolupráci s obecním úřadem v Suchohrdlech a Spolkem přátel historie
Suchohrdel proběhla ve škole výtvarná soutěž, kdy úkolem žáků byla malba
(kresba) Napoleonova dubu. Nejzdařilejší práci budete moci vidět na informační
tabuli, která bude stát na místě, kde výše uvedený dub stával. Žáci školy se také
zapojili do výtvarné soutěže pořádané u příležitosti výročí 120 let existence
Sboru dobrovolných hasičů v Únanově. V této soutěži se naši žáci ve své kategorii umístili na předních místech.
Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že stavba nové tělocvičny spěje zdárně ke svému konci. V současné době probíhají závěrečné práce v interiéru budovy a
úpravy okolního terénu. Pro nás všechny je nejdůležitější, že tělocvična bude od
1.9.2019 žákům plně k dispozici.
V prvním červnovém týdnu se téměř všichni žáci školy zúčastnili třídenního
výletu v oblasti přírodního parku Česká Kanada. Cyklokemp ve Starém Městě
pod Landštejnem nám nabídl příjemné ubytování v chatkách, dobrou kuchyni a
mnoho možností sportovního i kulturního vyžití. Žáci navštívili hrad Landštejn,

muzeum železnice v Dačicích, kde se mohli svézt soupravou taženou renovovaným důlním vláčkem. Nechyběl ani tradiční karneval. Vzhledem k velmi teplému počasí jsme poměrně dlouhou dobu trávili u místního přírodního koupaliště. Vzhledem k velmi dobré nabídce aktivního trávení volného času bychom se
na toto místo opět rádi vrátili i v příštím roce.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za práci, kterou v minulém školním roce odvedli. Přeji vám
klidnou dovolenou, šťastný návrat a těším se s vámi na viděnou v následujícím
školním roce 2019/2020.

Jiří Voborný, ředitel školy
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Pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer se jako každý rok uskutečnilo tradiční Pálení čarodějnic. Deštivé počasí nám sice zkomplikovalo přípravy, ale nakonec se vše vydařilo. Takže kdo chtěl a mohl, přiletěl na náš slet čarodějnic a čarodějů, který odstartoval v 17.h zábavným programem. Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytli,
proletět se na koštěti, poznávat čarodějnické pochoutky, hodit pavoukem nebo
krysou do pavučiny a hmatem rozpoznat co je ukryto v láhvích. Po splnění úkolů
si děti opékaly špekáčky.
Mysleli jsme i na dospělé a připravili pro ně poslední sedmé stanoviště. Bylo
pouze pro odvážné, kteří se nebáli strčit ruku do láhve plné červů. Samozřejmě
je čekala odměna. Po uzavření stanovišť jsme se
společně s dětmi proletěli
okolo čarovného kotle, ve
kterém čekaly na děti ží-

žalky- ovšem jedlé!
gram

ukončila

Pro-

skupina

Albion skvělou ohnivou
show a zapálila vatru
s čarodějnicí.

Velké díky patří našim dobrovolným hasičům za odborný dozor a za postavení

vatry, Mateřské škole Suchohrdly za výrobu krásné čarodějnice, Hospůdce u
Boba za občerstvení. Děkuji také místním myslivcům, fotbalistům a hasičům,
kteří zajistili sběr dřeva na tuto akci. Členům kulturní komise a všem dobrovolníkům děkuji za pomoc při realizaci této akce, bylo to super!
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Vystoupení kouzelníka Katonase
Na nedělní odpoledne 19. května pro
děti i dospělé zajistila obec Suchohrdly
vystoupení kouzelníka Katonase a jeho
Magické divadlo. Před zraky téměř padesáti diváků zkušený kouzelník předvedl 90
minutové představení kouzel, iluzí a břichomluvectví. Bylo možné zakoupit si
popcorn, cukrovou vatu a lístky do tomboly, ve které byla hlavní výhra velká plyšová opice. S posledním kouzlem při
kterém vytahal přes tucet deštníků z prázdné bedny a zaskládal s nimi celé podium se s námi rozloučil a slíbil, že nás zase někdy navštíví.
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka

Spolek přátel historie Suchohrdel
Z historie obce
Letos si připomínáme 60. výročí zavedení Vítání občánků v naší obci . U této
příležitosti jsme na letošním vítání darovali novým občánkům obce
„Říkanky pro nejmenší „ a popřáli jim mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Pozvánka
Vydejte se s námi v sobotu 29.června 2019

po stopách Napoleona a jeho vojáků
v dolní části obce.
Sraz účastníků v 9.00h u prodejny Coop.
Akce se koná za každého počasí.

předsedkyně spolku Růžena Stará
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Den dětí aneb „Z pohádky do pohádky“
pokračování ze str.1
Soutěžní trasa začínala u Napoleonova dubu a pokračovala lesíkem Hájek, kde
na soutěžních stanovištích čekaly pohádkové bytosti (Ferda mravenec, berušky,
včelka Mája a Vilík, Popelka a holoubek, Ježibaba a Ježidědek s perníkovou chaloupkou, Červená karkulka s vlkem, Křemílek a Vochomůrka, vodník, hejkal, hajný Robátko). Stanovišť bylo celkem 9. Za absolvování úkolů sbíraly děti razítka a
za splnění všech devíti stanovišť dostaly dárek v podobě svačinového boxu,
který byl naplněn dobrůtkou s pitíčkem.
Splněním úkolů, ale program
neskončil. Děti si mohly zaskákat na velkém hradě, kde na ně
dohlížel král s královnou, nebo
si nechat namalovat něco pěkného na obličej. K dispozici by-

lo fotbalové hřiště, kde se děti
mohly vyběhat a vydovádět.
Občerstvit se mohli návštěvníci
zmrzlinou, živáňskou pečeni, párkem v rohlíku, limčou… Zlatou tečkou dne bylo
překvapení našich hasičů, kteří nastříkali pěnu a děti si mohly pořádně zařádit.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a
také do závěrečného úklidu. Děkuji členům KK za jejich krásně připravená stanoviště. Děkuji našim hasičům, Merlins Kinderwelt, RYNEK, Hospůdce u Boba, TJ
Suchohrdly, Českému svazu žen, Pavlu Stáňovi za zmrzlinu, Michalu Bulínovi za
hudbu.
Všichni a nejen děti, si jistě tento den užili. Počasí vyšlo na jedničku, zábavy
bylo spousty, takže co jiného dodat než, že se budeme těšit na příští rok:--)
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Milí příznivci fotbalu. Rád bych Vás seznámil s děním v klubu
TJ Suchohrdly. V době kdy píši, tento článek nám do konce
letošní sezóny zbývá odehrát poslední utkání mužů. V první
řadě začneme u květnového turnaje starších přípravek o putovní pohár starosty obce Suchohrdly. Pořadateli turnaje byli obec Suchohrdly a
TJ Suchohrdly. Turnaje se zúčastnilo pět družstev. Vítězem se stalo družstvo
Sokola Dobšice. Putovní pohár vítězi předal starosta obce, který zároveň poděkoval všem účastníků turnaje a popřál této mladé nastupující generaci fotbalistů mnoho úspěchů. Dále bych Vás chtěl informovat o dění v družstvu mužů.
Před zahájením jarní části soutěže odstoupil z postu hlavního trenéra pan Libor
Diviš (zdravotní důvody.) Po jeho odstoupení vedl mužstvo Adamov Zdeněk ml.
Mužům se v průběhu jarní části soutěže nedařilo a bojovali v sestupových příčkách o udržení v okresním přeboru. Čtyři kola před koncem soutěže Výkonný
výbor odvolal s funkce hlavního trenéra Zdeňka Adamova ml. Do této funkce

jmenoval pana Vladimíra Rychlíka. Toto rozhodnutí se ukázalo, jako velmi účinné jelikož mužstvo získalo ze tří zápasů šest bodů a potvrdilo tak účast i pro
příští ročník v soutěži okresního přeboru mužů. Dále bych Vás chtěl informovat
o uzavření travnatého hřiště od 22. 6. do 31. 7. 2019 z důvodu údržby a regenerace travnaté plochy. Taktéž bych Vás chtěl všechny pozvat na tradiční posvícení, které se bude konat ve dnech 24. a 25. 8. 2019.
Závěrem: Konečná umístění našich družstev najdete na našich webových stránkách - www.tjsuchohrdly.cz Dovolte mi, abych Vás už dnes pozval na Nový
soutěžní ročník, který začíná 11. 8. 2019.
Za TJ Suchohrdly Vám všem přeji mnoho krásných dnů a dětem
prosluněné prázdniny .
Předseda oddílu, Adamov Zdeněk st.
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TJ SUCHOHRDLY HLEDÁ NOVÉ ,,HVĚZDIČKY“ ANEB
CELOROČNÍ NÁBOR FOTBALOVÝCH TALENTŮ.
Tato informace je určena především pro ty rodiče, kteří nechtějí nechat své
ratolesti vysedávat celé dny u počítače bez pohybu. TJ zve do svých řad děvčata a chlapce, pro něž je založený tým ,, Přípravka.“ Dále rádi přivítáme ty mladé
fotbalistky a fotbalisty, jež mají chuť oblékat dres TJ Suchohrdly. Případní zájemci se mohou hlásit v průběhu sezóny vždy ve středu a v pátek na místním

hřišti TJ Suchohrdly od 17:00 do 18:00 hod. Dále hledáme trenéry a asistenty
k mládežnickým družstvům.
Za TJ Suchohrdly předseda, Adamov Zdeněk st.

Hodnocení jarní části fotbalové soutěže starších
a mladších žáků TJ Suchohrdly

- ve svých skupinách skončili na prvních místech
V jarní části fotbalových soutěží mládeže na okrese Znojmo byl oddíl TJ Suchohrdly zastoupen v kategoriích starších žáků, mladších žáků a starších přípravek.
Starší žáci (roč.2004 a mladší) – tato věková kategorie starších žáků funguje
pod vedením trenérů p.Žižky, p.Štancla již třetím rokem, když po ukončení funkce trenéra p.Mrni vypomáhá ochotně v trénování starších žáků současný hráč
chlapů Jirka Pichanič. Po podzimní části, kdy se chlapci umístili ve skupině
A okresní soutěže starších žáků na 3.místě (o 1 bod tak chlapcům utekl postup
mezi 6 nejlepších celků o přeborníka okresu v kategorii starších žáků), tak v jarní
části skupiny A okresní soutěže vyhráli všechny zápasy a skončili suverénně na
1.místě ve skupině. Tímto jarním výkonem tak potvrdili, že jejich skvělé výsledky z minulých let v kategorii přípravek a mladších žáků nebylo náhodou a je jen
škoda, že se chlapcům nepodařilo postoupit po podzimní části do skupiny o přeborníka okresu.
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Každopádně mají tito chlapci (pouze po odchodu 2 hráčů do dorostu) ještě
v kategorii starších žáků skvělou budoucnost. Nutno podotknout, že tuto skupinu chlapci ovládli i střelecky, kdy na prvních dvou místech ve skupině se umístili
naši hráči – David Žižka s 19 brankami a Matěj Rozsypal s 15 brankami a navíc
tři hráči z našeho týmu starších žáků rovněž reprezentovali ve výběru OFS Znojmo – David Žižka, Adam Lorenc a Adam Rolník.
Mladší žáci (roč.2006 a mladší) – toto mužstvo pod vedením trenérů p.Dúckého
a p.Albrechta rovněž velmi mile překvapilo a suverénně vyhráli skupinu A okresní soutěže (pouze 1x prohráli). I tuto skupinu chlapci ovládli střelecky, kdy na
prvních dvou místech ve skupině se umístili naši hráči – Josef Skoupý s 24 brankami a David Novák s 20 brankami. Navíc i v této kategorii reprezentovali naši
hráči ve výběru OFS Znojmo - Šimon Malina a Adam Krčál.
Závěrem bych chtěl všem chlapcům poděkovat za jejich skvělé výkony na hřišti a
hlavně taky všem trenérům mládeže za jejich obětavou a časově náročnou práci

a popřál všem hezké prázdniny.
Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka

Mladší žáci - Tabulka jarní části 2019 okresní soutěže skupiny A
Rk.
1
2
3
4
5

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

8
8
8
8
8

7
6
4
2
0

0
0
0
1
1

1
2
4
5
7

74:9
33:18
17:40
9:27
14:53

21
18
12
7
1

Suchohrdly
Mramotice/Olbramkostel
Starý Petřín/Vranov
FK Znojmo dívky
Únanov
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Starší žáci - Tabulka jarní části 2019 okresní soutěže skupiny A
Rk.

Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

1

Suchohrdly

8

8

0

0

55:8

24

2

Prosiměřice/Práče

8

4

2

2

30:24

14

3

Přímětice

8

2

3

3

30:30

9

4

Mramotice/Olbramkostel

8

2

2

4

24:42

8

5

Micmanice/Slup

8

0

1

7

18:53

1
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Úklid obce
V sobotu 13. dubna se zhruba 40 dobrovolníků sešlo u fotbalového hřiště na
akci Ukliďme Suchohrdly. Akce se konala v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tento projekt je zaměřený nejen na úklid, ale snaží se šířit
osvětu

zodpovědného

vztahu

k přírodě především pro děti a mlá-

dež. Je to dobrovolnická činnost, do
které se mohou zapojit všichni, kterým není lhostejné, v jakém prostředí
žijí.
Ti kteří mohli a chtěli pomoci přišli v sobotu v 9.00h ráno na fotbalové hřiště. Všem byly rozdány pytle, rukavice a trasy úklidu. Pokyny byly sděleny, materiál rozdán, takže „hurá“ společně na úklid.

Dobrovolníci se rozešli směrem na hájek, kolem rybníka, na vyhlídku a k údolíčku. Místní myslivci se uchopili úklidu v okolí větrolamu a lesa. Všichni, nejen
dospělí, ale i děti byly v úklidu velice aktivní. Naplnily se 3 velké kontejnery a
s nejrůznějším odpadem (např. plast, sklené láhve, pneumatiky, lůžkoviny, železo, kompletní vnitřní výbava vozidla, stavební materiál…)
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Obec Suchohrdly připravila na závěr akce malé občerstvení. Společně jsme si
všichni opekli špekáček, dali si limču, dospělí zahnali žízeň pivem a všichni odcházeli s dobrým pocitem, že jsme udělali naši obec čistší a krásnější. Vám všem
patří veliké díky za pomoc při úklidu.
Přála bych si aby nám tento pořádek, který jsme společně a úspěšně vykonali
vydržel co nejdéle. Udělejte něco pro naši přírodu, nevytvářejte černé skládky a
neznečišťujte ji prosím!!! To, co si při procházce do lesa přinesete, tak si zase
odneste!!! A že nevíte, co s odpadem máte dělat? Nejlepší by bylo odpad nevytvářet vůbec, ale tohle už je jiné téma. Obec Suchohrdly každoročně na jaře a
na podzim pořádá pravidelně úklid. Na tradičních místech jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery do kterých můžete odkládat nepotřebné věci, objemný
odpad, nebezpečný odpad a železný šrot. Dále jsou u Jednoty Coop a u obchodu
p. Dočekalové umístěny kontejnery na tříděný odpad. Na hasičárnu je možné
vyvážet elektrospotřebiče. Stále poskytujeme zdarma nádoby na papír, plast a
nově na bioodpad. Vidíte sami, že těch možností kam ukládat odpad je několik.

Proto nebuďte lhostejní a neohleduplní. Chceme přece žít na místě, kde nám
bude hezky a dobře, bez odpadků a nepořádku!
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Vítání občánků
První květnovou neděli proběhlo v sále kulturního domu v Suchohrdlech tradiční slavnostní vítání občánků. Bylo přivítáno 12 občánků narozených v roce
2018. Po úvodním slovu a přivítání miminek a jejich rodičů následoval slavnostní projev pana starosty Pavla Telekiho. Poté paní Růžena Stará u příležitosti
60. výročí vítání občánků seznámila všechny přítomné s historií tohoto slavnostního aktu u nás v obci. Následovalo představení nových občánků a rodičů,
podpisy do kroniky a předání dárků. Na závěr proběhlo společné fotografování.
Kulturní program zajistily děti z místní základní školy pod vedením paní učitelky
Petry Pelánové a Renaty Chalabalové.
Všem narozeným občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojený život.
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka

Foto Leoš Buchta
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Suchohrdelská vyjížďka
Opět uplynul rok, blížilo se datum 8. května a my, milovníci ocelových koní, jsme netrpělivě sledovali předpověď počasí a plánovali trasu naší, už tradiční, vyjížďky.
Nastalo toužebně očekávané datum, a přesto, že obloha se netvářila příliš přátelsky, vyráželi jsme k obecnímu sklepu, na místo srazu.
Dá se říci, že z místních jsme se sešli v obvyklé sestavě i za vydatné účasti přespolních. Celkem asi 40, včetně několika milovnic burácejících strojů.
Kolem 13 hodiny jsme vyrazili. Tentokrát směr státní hranice k rakouskému hradu Hardeg a krásnou trasou, samá zatáčka, les a kopec , až do Podhradí nad
Dyjí. Tady jsme si udělali malou přestávku zpříjemněnou malým občerstvením.
Domů jsme dorazili všichni v pořádku kolem páté večer, plni pocitu z příjemně
stráveného odpoledne.
Škoda, že 8. květen je jen jedenkrát v roce. Motorkám zdar!
A abychom nezapomněli, bez pochopení našich drahých poloviček bychom urči-

tě nevyjeli.
A zároveň poděkování obci za podporu našich aktivit.
František Kuchař
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Suchohrdelskou stopou
V sobotu 18.5 se v naší obci konal druhý ročník sportovní akce Suchohrdelskou stopou, kterou pořádala ZŠ Suchohrdly, obec Suchohrdly a Klub přátel historie Suchohrdel. Oproti loňskému ročníku jste mohli vyrazit nejen pěšky ale i
na kole nebo koloběžce. Start byl od 8.00-9,30 u obecního sklepa, kde všem
sportovním nadšencům byly rozdány mapy s trasami 7km, 10km, 15km a 25km.
Účastníků bylo celkem 33, kteří po návratu byli odměněni památnou dřevěnou
medailí.
Děkuji všem, kteří na této akci spolupracovali a pomáhali. Díky vám kteří jste
se akce zúčastnili ať už pěšky nebo na kole či koloběžce. Jistě se mnou budete
souhlasit, že to bylo pěkně strávené dopoledne v přírodě.
Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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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

1/1 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.
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Kalendář připravovaných akcí
14.7
neděle

v 9.00h PIETNÍ AKT U ČERVENÉHO DVORA
v 10.00h MODLITBA U NAPOLEONOVA DUBU
v 11.00h BITVA NA POLI V SUCHOHRDLY

24.-25.8
so-ne

TRADIČNÍ SUCHOHRDELSKÉ POSVÍCENÍ
pořádá TJ Suchohrdly

31.8
sobota

AHOJ PRÁZDNINY
od 15.00h na fotbalovém hřiště

Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
Vychází jako čtvrtletník v nákladu 510 ks. Datum vydání 19.6.2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování: Bc. Pavlína Nováková.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na
zpravodaj@obec-suchohrdly.cz, v papírové formě vhodit do schránky na OÚ,
nebo osobně na OÚ. Uzávěrka příštího vydání je 31.8.2019.
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