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Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu bylo i letos bez kulturního programu. Kdo
však chtěl vidět první rozsvícení vánočního stromu, mohl přijít k obecnímu
sklepu v neděli 28.11. v 17:00 hodin a poslechnout si vánoční písně, které se
rozeznívaly obcí prostřednictvím rozhlasu.

Pavlína Nováková, referentka OÚ

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
paní zima se začíná hlásit o slovo, a to je známka, že letošní rok se blíží ke konci.
Jako každoročně tu pro vás máme poslední vydání našeho obecního zpravodaje,
kde bych vám rád předložil a shrnul vše podstatné a nastínil plány do roku příštího.
Letošek byl pro nás všechny plný zákazů, omezování a nařízení z důvodu stále
se opakující nepříznivé epidemiologické situace, kdy se onemocnění covid-19
nekontrolovaně šíří mezi lidmi. Na tento koloběh si začínáme pomalu zvykat,
někdy dokážeme už i předvídat, jaká opatření přijdou. Bohužel se vždy najde něco nového, co nás překvapí, rozhořčí a následně zamrzí. Zkrátka, i my se musíme
řídit aktuálními vládními nařízeními.
Například tradiční zahajování adventu spojené s vánočními trhy, na které jsme
se těšili a bývali léta zvyklí, je už v tomto kontextu pravděpodobně minulostí.
Pokusili jsme se alespoň o navození klidné vánoční nálady tím, že jsme 1. adventní neděli, v čase rozsvěcování obecního vánočního stromu, nechali v rozhlase
zahrát sérii vánočních písní.
Ke zpříjemnění adventního času v naší obci poslouží i vánoční výzdoba na veřejných prostranstvích a betlém umístěný ve zvoničce. Za tuto krásnou a nápaditou výzdobu bych chtěl poděkovat obecním zaměstnancům, úřednicím
z obecního úřadu a našim dobrovolným hasičům. Zvláštní poděkování patří panu
Janu Kutnerovi z ulice Březová za darování vánočního stromu, který je umístěný
na parkovišti u obecního sklepa.

Nyní bych vám rád předložil přehled nejdůležitějších položek za letošní rok, co se
nám podařilo opravit, zbudovat či pořídit do obecního majetku:
• Oprava komunikace ul. Na Hájku – podrobnější popis v následujícím článku.
• Havarijní oprava plotu na kurtech – 237 858 Kč.
• Příprava na nové veřejné osvětlení ul. Na Hájku – 463 713 Kč
• Vybavení KD a klubovny kuchyňskými linkami a úložnými skříněmi – 129 750 Kč
• Pořízení pece na vypalování keramiky v klubovně KD – 80 999 Kč
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• Zbudování nového nadzemního požárního hydrantu u firmy Polytrans –

72 158 Kč
• Zvelebení veřejných prostranství - zbudování a osazení dřevěných lavic a nadzemních záhonů Na Návsi a U Rybníka + oprava lávky přes potok + pořízení
květinových truhlíků, ty jsou instalovány v sezóně na zábradlích – 170 378 Kč
• Pořízení a instalace solárních lamp veřejného osvětlení – 241 879 Kč
• Pořízení nástavby sypače na auto BONETTI na zimní údržbu komunikací –
296 329 Kč.

Následně vás chci seznámit s plánovanými stavbami na příští rok, které jsou již
vysoutěžené a s dodavatelem je i uzavřená smlouva o realizaci:
• Cyklostezka od Znory k vinařství Lahofer – vysoutěžená cena 5 444 999 Kč, pří-

slib dotace činí 4 759 930 Kč.
• Chodník ul. Znojemská, zatrubnění struhy kolem obecního sklepa – vysoutěžená cena 1 561 384 Kč, příslib dotace 1 238 677 Kč.
• Zbudování dětského hřiště „pod lípami vedle obecního úřadu“ – vysoutěžená
cena 272 540 Kč bez dotací, bude placeno z vlastních zdrojů.
Projekty, na které už máme vyřízené stavební povolení a snažíme se, aby byly
podpořeny dotačními tituly:
• Multifunkční hřiště na kurtech – rozpočtovaná cena 4 680 531 Kč.
• Workoutové hřiště na kurtech – rozpočtovaná cena 712 885 Kč.
• Dětské hřiště na ulici Dlouhá – rozpočtovaná cena 155 582 Kč.
• Asfaltový chodník (cyklotrasa) směr Znojmo od č.p.221, kolem fotovoltaické

elektrárny, k autobusové zastávce u Rozvodnyrozpočtovaná cena 5 481 000 Kč.
• Rekonstrukce stávajícího chodníku ul.Znojemská v kopci, včetně rekonstrukce
dešťové kanalizace a sadových úprav - rozpočtovaná cena 11 598 195 Kč.
• Přístavba mateřské školky – z důvodu navýšení kapacity dětí – 5 986 000 Kč.
• Rozšíření vodovodu lokalita Purkrábka - rozpočtová cena 3.900 000Kč.

Na závěr vám chci popřát klidné vánoční svátky a do nového roku mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti a optimismu.
Pavel Teleki, starosta obce
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Ulice Na Hájku se dočkala nových úprav
Koncem listopadu byly dokončeny stavební práce na opravě komunikace a
vodovodu v ul.Na Hájku. Oprava komunikace spočívala v odstranění stávajícího
zpevnění tl.10 cm a položení dvou vrstev asfaltového betonu v celkové tl.10 cm.
Komunikace je lemována z jedné strany stávající chodníkovou obrubou a
z druhé strany betonovou obrubou s převýšením 5 cm. Odvodnění komunikace
bylo zachováno dle současného stavu, tj. do okolního terénu. Celková délka
opravy této komunikace je 177 m. Před opravou této komunikace byla provedena rovněž nutná oprava stávajícího vodovodu v délce cca 66 m (od státní komunikace po stávající chodník na ul.Na Hájku). Investorem opravy vodovodu byla
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Znojmo.
Dále bylo nutno před opravou této komunikace udělat přípravu pro nové
veřejné osvětlení (chráničky a betonové základy pro budoucí sloupy veřejného
osvětlení), které se bude kompletovat až po kabelizaci NN a VN.
Celkové náklady na opravu komunikace byly ve výši 848.589 Kč, přičemž do-

tace z ministerstva pro místní rozvoj byly ve výši 641.665 Kč.
Stavbu provedla firma Dopravní stavby Smrčka s.r.o., Znojmo, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Generálním projektantem opravy komunikace byla
firma Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo, technický dozor na stavbě
opravy komunikace i vodovodu zajištovala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Znojmo.

před opravou

po opravě

Ing.Jiří Žižka, místostarosta obce
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VÝDEJ KAPRŮ
Oznamujeme občanům, že živého kapra budeme vydávat dne 22.12.2021 od 10:00-16:00 na kurtech.
Nezapomeňte si s sebou vzít nádobu na přenos kapra.
Keramický kroužek v Suchohrdlech
V klubovně kulturního domu bude od školního pololetí (únor 2022)
probíhat kroužek keramiky pro dospělé i pro děti. Dny a časy budou
uveřejněny na webových stránkách obce do konce prosince. Zájemci
se mohou od ledna 2022 přihlašovat na obecním úřadě. Kapacita je
omezená. Cena za pololetí dospělí 625Kč, děti 475Kč.
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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 posledním čtvrtletí kalendářního roku škola funguje s určitými omezeními,
která se týkají především karanténních opatření v souvislosti s epidemií Covid19. Již několikrát muselo dojít k uzavření některých tříd. Z tohoto důvodu jsme
se museli opět vrátit k distanční výuce, případně k hybridní výuce, kdy je část
žáků třídy přítomna ve škole a část se vzdělává doma. Tato situace klade zvýšené nároky na práci učitelů, kteří ji však velmi dobře zvládají, za což jim patří
upřímné poděkování.
Škola se neustále početně rozrůstá a v současné době má 90 žáků v pěti samostatných třídách. V souvislosti s navýšením počtu žáků jsme byli nuceni otevřít již 3. oddělení školní družiny. Škola poskytuje také zájmové vzdělávání
v osmi zájmových kroužcích, takže nabídka je opravdu pestrá.

I přes neustávající celospolečenský boj s epidemií se daří uskutečňovat exkurze. V listopadu a prosinci se dvě skupiny žáků vypravily na edukační programy
do brněnského planetária.
Velkou radost mám z toho, že se nám na konci září a začátku října podařilo
uskutečnit dvě školy v přírodě. Novou lokalitou pro tuto akci je obec Písečné u
Slavonic, kde jsme našli skutečně krásné zázemí pro naše výlety, hry a další aktivity. Vzhledem k zájmu rodičů pojedou žáci 2. – 5. třídy na další pětidenní školu
v přírodě na konci dubna a na začátku května 2022.
Hned po vánočních prázdninách odjíždíme na lyžařský kurz do Lipové - lázní,
na který už se moc těšíme.
Díky finanční podpoře obecního úřadu v Suchohrdlech se podařilo uvést do
provozu půjčovnu lyží, která je v současné době vybavena čtyřiceti páry lyží a
bot. Půjčovna je svou výbavou zaměřena na žáky 1. stupně ZŠ a je k dispozici i
široké veřejnosti. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách školy.
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V souvislosti se současnou nepříznivou epidemiologickou situací jsme ani
v letošním roce nemohli realizovat oblíbenou vánoční akademii. Pokud se situace zlepší, uspořádáme podobnou akci pro rodiče a občany v měsíci květnu
2022.
V současné době se prezenčně vzdělávají všichni žáci prvního stupně a pevně
věřím, že se situace nebude dále zhoršovat a žáci budou moci řádně docházet
do školy, ve které už nyní zavládla vánoční atmosféra.
Přeji vám všem klidné vánoční svátky a především pevné zdraví.
Jiří Voborný, ředitel ZŠ Suchohrdly

Návštěva planetária v Brně 1. a 2. třída
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Okénko do naší školky
„ Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku, čertíku Bertíku, co to v pytli máš? „
Ano, tato taneční písnička se právě v tomto okamžiku rozléhá celou naší školkou. Nemůžeme se dočkat příchodu Mikuláše, anděla, ale i čerta. Vůbec se nebojíme, protože víme, že jsme nezlobili, dodržujeme školková pravidla – umíme
zdravit, děkovat, poprosit, omluvit se a také se snažíme stále zdokonalovat a
učit novým dovednostem. A když někdo z nás trošku zazlobí, nic se přece neděje, jsme děti. Navíc víme, že jsme v průběhu podzimu pilně pracovali, a tak si
společně s Mikulášem, andělem a čertem rádi zavzpomínáme na to, co jsme
v průběhu podzimu tvořili.
V září několik našich kamarádů zazpívalo miminkům na vítání občánků, navštívili jsme program znojemského muzea Sedm klíčů pro princeznu. Prohlédli
jsme si Znojemský hrad, hledali klíče k odpovědím na různé otázky týkající se
historie Znojemska a Znojemského hradu. Naučili jsme se péct štrůdl-válet těsto, strouhat jablíčka, víme, které koření do štrůdlu patří a také jak krásně voní.

V obrovském stanu – scénickém kině, jsem shlédli filmy „ Putování přírodou“ a „
Vesmírnou pohádku“.
V říjnu jsme si vyrobili podzimní lucerničky, vytvořili hmyzí domeček pro naše
kamarády broučky a mravenečky, aby se jim v zimě hezky a hlavně teple spalo a
společně s rodiči jsme vyrazili na dýňovou procházku, kde jsme na konci broučky uspali k zimnímu spánku.
Naše rodiny si zasoutěžily při výrobě nejoriginálnější dýně a musíme tedy říct,
že naše maminky a tátové jsou tedy opravdu talentovaní. Jedna dýně byla krásnější než druhá.
V listopadu nás navštívil kašpárek s loutkovým divadlem a měl skutečně hodně práce, protože musel vysvobodit princeznu z pekla. Musíme říct, že tak nádherné divadlo jsme dlouho neviděli. Na loutky z lipového dřeva jsme se nemohli
vynadívat, loutky byly jako živé a dialogy, které mezi sebou vedly nás udržovaly
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v dobré náladě a smíchu. Představení, které jsme navštívili poté ve Znojemském
divadle bylo také krásné, jmenovalo se „ Jak se Honza učil čarovat“ a naučilo
nás, že bez práce nejsou koláče.
V průběhu listopadu nás na několik dní zastavila covidová karanténa, přesto
jsme pilně pracovali distančně. Jsme rádi, že jsme se do školky vrátili všichni živí
a zdraví a teď už se jen můžeme těšit na nádherný adventní čas. Věřte, že si ho
užijeme s radostí a chutí. Budeme očekávat příchod Ježíška a do nového roku si
budeme přát hlavně to, ať už zmizí ten zlý virus a neohrožuje naše zdraví, ať si
můžeme bezstarostně hrát, navštěvovat kulturní akce, sportovat, scházet se,
jezdit na výlety …zkrátka…. se smát.
To vše přejeme všem občanům naší obce. Užijte si krásné vánoce ve zdraví,
klidu, pohodě a míru a stejně tak i prožijte celý příští rok.
Kluci a holky z naší školky
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Lampionový průvod
Dne 22.října se konal u nás v obci lampionový průvod. V loňském roce jsme
ho nemohli z důvodu koronavirových opatření uspořádat. O to víc jsme se na
něj letos těšili.
Trasa průvodu začala u základní školy a probíhala ke kruhovému objezdu,
ulicí Pálavskou a dále směrem ke Znoře. Průvod byl zakončen na fotbalovém
hřišti, kde byla nachystána dýňová stezka a pro statečné stezka odvahy, po je-

jímž dokončení děti obdržely dáreček v podobě přívěsku.
Počasí bylo dosti chladné, proto byla výhoda, že se dal zakoupit na zahřátí
čaj či svařené víno v hospůdce na fotbalovém hřišti. Kdo měl velký hlad mohl si
zakoupit špekáček a dozlatova si ho opéci na rozpálených ohništích.
Překrásný večer zakončila skupina SHŠ Albion ohnivou show.
Po náročných přípravách bylo pro všechny velkou odměnou, že ze strany veřejnosti zazněly kladné ohlasy.
Velice děkujeme všem, kteří na akci vypomáhali, ať už při vyřezávání dýní,
výzdobě, nebo jako dobrovolník na stezce odvahy. Už teď se těšíme na příští
rok, že si zase společně užijeme „lampioňák“!

Bc. Pavlína Nováková, referentka OÚ
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Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den seniorů je stanoven každoročně na datum 1.října. Letos
jsme se rozhodli uspořádat oslavu tohoto svátku 5. října v Kulturním domě Suchohrdly. Akce se mohli zúčastnit všichni zdejší občané ve věku 65+.
Zahájení proběhlo v pravé poledne proslovem pana starosty, který přítomné
přivítal a popřál všem hlavně hodně zdraví. Po uvítání následoval slavnostní
oběd. Přítomní poté rádi zavzpomínali na staré časy, kdy bylo běžné vídat se

bez omezení. Vášnivou debatu doprovázela hudba, která většinu osazenstva
zvedla ze židlí a během okamžiku se taneční sál zaplnil.
Kulturní program zajistila MaM taneční skupina Znojmo.
Naši senioři si zábavu užili do večerních hodin a odcházeli plní úsměvů a radosti domů.
Velice nás potěšilo, že jsme našim seniorům mohli připravit krásné společné
setkání.

Bc. Pavlína Nováková, referentka OÚ
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Návštěva Mikuláše v obci
V pondělí 6. prosince se v naší obci uskutečnila oslava svátku svatého Mikuláše.
Jelikož se letos nemohlo uskutečnit čertovské peklo, které každý rok připravuje pan František Kuchař se svoji „pekelnou cháskou“. Připravili jsme alespoň
pro děti ve škole a školce návštěvu Mikuláše, anděla a čertů s mikulášskou nadílkou. Děti z mateřské i základní školy byly z této návštěvy překvapeni, ale zá-

roveň mile potěšeni.
Celá akce byla zakončena mikulášskou rozvážkou obědů po obci.
Závěrem děkuji Českému svazu žen za přispění dobrot do mikulášský balíčků.
Velice děkuji za návštěvu naši obce Mikulášovi, andělovi a čertům.

Návštěva Mikuláše v ZŠ Suchohrdly
Návštěva Mikuláše v MŠ Suchohrdly
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Návštěva Mikuláše v MŠ Suchohrdly
Pavlína Nováková, referentka OÚ

Betlém ve zvoničce
Celý připravený adventní program jsme v důsledku zhoršující se epidemii byli nuce zrušit. Jediné co jsme mohli připravit bez účasti veřejnosti je

výstava betlému. Při procházce obcí si tak můžete
prohlédnout keramický betlém, který je vystaven
ve zvoničce do 6.ledna 2022. Vystavený betlém
byl vyroben v roce 2010 a zajistila ho rodina Matějkova.
Pavlína Nováková, referentka OÚ
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Vážení příznivci fotbalu. Dovolte mi abych Vás informoval o
aktuálním dění v našem klubu.
Jak jistě víte, předešlé fotbalové sezony nebyly dohrány
z důvodu pandemie. Sezona roku 2021/2022 byla zahájena v srpnu tohoto roku
a podzimní část byla ukončena poslední víkend v říjnu.
Několik vět jak se dařilo našim družstvům v okresních soutěžích. Společné

družstvo starších žáků Dobšice/Suchohrdly v ukončené podzimní části soutěže,
přezimuje na čtvrtém místě tabulky. Z jedenácti zápasů sedm vyhrálo jednou
remizovalo a třikrát prohrálo. Získalo 22 bodů a své soupeře zatížilo jednašedesáti brankami. Věřím, že je v silách družstva starších žáků pod vedením Jaroslava Duckého v jarní části soutěže se posunout v tabulce výše.
Družstvo naší přípravky pod vedením Františka Maňury prošlo před zahájením nové sezony hráčskou obměnou. Několik hráčů odešlo z důvodů dosažení
věku pro kategorii mladších žáků a někteří hráči skončili s fotbalem což nás velmi mrzí. Družstvo přípravky se doplnilo našimi nejmladšími, kteří se teprve fotbalu učí. Výsledky zápasů v tomto mladém věku nejsou to nejdůležitější. Věříme, že postupem času při jejich snažení na trénincích a zápasech přijde zlepšení
této mladé základny Suchohrdelského fotbalu. TJ Suchohrdly děkuje rodičům
těchto mladých nadějí za podporu a věří že i nadále budou oporou, protože bez
těch nejmenších fotbal v Suchohrdly nemůže přežít.
Družstvo mužů sehrálo třináct utkání. Z toho čtyři vítězné, třikrát remizovalo
a šestkrát prohrálo. Tyto výsledky je zařadili na desáté místo podzimní tabulky
se ziskem 15 bodů. Z třinácti utkání odehráli pět na domácí půdě a osmkrát vyjížděli k soupeřům, což mělo vliv v několika zápasech. Časté změny v základní
sestavě pro neúčast některých hráčů se odrazili především při venkovních zápasech. Trenéři Karel Čech a Roman Wieczorek nabádají hráče k lepšímu přístupu
k tréninkům a větší bojovnosti v utkáních. Věřím, že v jarní části soutěže se zlepší přístup všech hráčů A týmu a v tabulce po skončení soutěže bude družstvo
v klidném středu. Výhodou je, že odehrajeme osm utkání na domácím hřišti.
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Jsem přesvědčen, že k lepším výsledkům nám dopomohou naši příznivci. Jarní část soutěže začíná poslední víkend v březnu. Přijďte naše družstva podpořit.
Vaši podporu budeme v jarní částí velmi potřebovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat za TJ Suchohrdly obecnímu zastupitelstvu
v čele ze starostou, za podporu, které se nám dostává pro naši činnost. Děkuji
Všem rodičů našich malých hráčů, děkuji našim příznivcům.
Jménem svým a jménem výkonného výboru TJ Suchohrdly přeji Všem krásné

vánoce a do Nového Roku mnoho štěstí a zdraví.
Adamov Zdeněk - předseda spolku

Šimon Plicka v kempu české fotbalové reprezentace U 15
Šimon Plicka, 14 letý fotbalový brankář, jenž s fotbalem začínal v TJ Suchohrdly,
dnes hrající za 1.SC Znojmo, se letos dostal do výběrového kempu české

reprezentace v kategorii U 15.
Po tomto kempu jsem jej požádal o
rozhovor:
Ahoj Šimone,
Jaké jsou tvoje pocity z výběrového
kempu české reprezentace ?
Naučil jsem se spoustu nových věcí a
poznal plno dobrých hráčů.
Co vím, tak v kempu jsi jako jediný ze
Znojma. Poznal jsi tam nové kamarády
nebo už jsi se s někým znal ?
Znal jsem se s hráči ze Zbrojovky Brno
a skamarádil jsem s hráčem ze Zlína.
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Od kolika let hraješ fotbal a co tě k tomu vedlo ?
Fotbal hraji od čtyř let, dovedli mě k němu rodiče a hned jsem si ho oblíbil.
Začínal jsi hned na postu brankáře ?
Ne nezačínal, hrál jsem tam kam mě postavili.
V kolika letech jsi odešel do 1.SC Znojmo ?
Do Znojma jsem přestoupil v devíti letech.
Vzpomínáš rád na začátky v Suchohrdlech ?
Na začátku moc rád vzpomínám, hlavně na skvělou partu a skvělé trenéry.
Omezuje tě nějak fotbal v rámci treninků ?
Fotbal mě nijak neomezuje, protože je u mě na 1. místě.
Jaká je tvoje strava ?
Nijak speciální stravu nemám, vyhýbám se pouze syceným nápojům
Jaký je tvůj oblíbený tým ?
Z Česka je to Slovácko a ze zahraničí PSG.
Jaký je tvůj oblíbený hráč ?
Můj oblíbený hráč je Neymar Jr a brankář Manuel Neuer.
Jak vidíš svou budoucnost ve fotbale, chtěl by sis zahrát v národním týmu ?
Budu se snažit dostat se co nejdál a zahrát si v národním týmu by pro mě byla
velká čest. To je sen snad každého fotbalisty.
Co bys vzkázal budoucím našim malým začínajícím fotbalistům ?

Aby u fotbalu vydrželi a jdou si za svým snem.
Šimone, děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně zdraví a sportovních úspěchů do
dalších let a aby jsi se natrvalo usadil v české reprezentaci.
Za TJ Suchohrdly
Ing.Jiří Žižka
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MSDD: FC Vysočina Jihlava - 1.SC Znojmo
aneb dva „Suchohrdláci“ proti sobě
Nebývá

častým

zvykem,

aby

v rámci fotbalové soutěže moravskoslezské divize dorostu proti sobě
nastoupili naši dva bývalí hráči z TJ
Suchohrdly.

Stalo se tak v neděli 31.10.2021,
kdy proti sobě nastoupila v Jihlavě
mužstva dorostu FC Vysočina Jihlava
(vedoucí tým soutěže), za kterou
momentálně

hraje

Petr

Štancl

(roč.2004) a 1.SC Znojmo, kde
v současné době hraje David Žižka
(roč.2005). Další zajímavostí rovněž
bylo, že oba hráči nastoupili na pozici útočníka a trenérem mužstva 1.SC
Znojmo byl další „suchohrdlák“ Zdeněk Adamov mladší.
Utkání, které nakonec skončilo těsnou výhrou 1:0 domácího týmu, tj. FC
Vysočina Jihlava, bylo velmi bojovné a dramatické až do posledního hvizdu.
Oba „naši“ hráči si tak na konci utkání společně sportovně pogratulovali a udělali na památku společné foto.

Oběma chlapcům přejeme hodně zdraví a sportovních úspěchů do dalších
let.
Za TJ Suchohrdly
Ing.Jiří Žižka
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Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.

Za členy SDH Ing. Mgr. Jan Kutner, DiS
Velitel jednotky SDH

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. 3/2021. 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: 15. 12.2021. 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 28.2.2022.
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Pet láhve s použitým olejem můžete odkládat do
označené popelnice na kurtech.
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