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Mikulášská nadílka v naší obci
I do naši obce zavítal ve čtvrtek Mikuláš s andělem a čertem. Navštívili děti z
místní mateřské školy a základní školy. Kromě dětí potěšili svojí návštěvou i
některé starší občany, protože se ujali netradiční rozvážky obědů.
pokračování na str.

Vážení občané,
rád bych v krátkosti hodnot letošní rok, jak moc byl úspěšný, co se realizovalo,
či naopak nerealizovalo a co plánujeme na příští rok.
Hned na jaře se nám podařilo zorganizovat kolektivní akci „Ukliďte si svou
obec“, výsledek našeho snažení - tři kontejnery naplněné různým odpadem,
který jsme nasbírali kolem obce ( hájku, větrolamech a mezích). Je to krásný
pocit, vidět čistou krajinu, ale bohužel, jen na chvíli. Už se opět začínají objevovat skládky různého odpadu.
Ještě něco málo k odpadům.
V letošním roce jsme rozšířili možnost likvidace bioodpadu o plastové 240l
hnědé nádoby, které se vyvážejí 2x do měsíce přímo od domu. Jsem přesvědčen, že někteří občané odvoz bioodpadu ocenili a ušetřilo jim to nemálo starostí. Pokud o tom další lidé přemýšlí, tak je potřeba se přihlásit v příštím roce na
Obecním úřadě.
Od nového roku Obecní úřad zavede službu na odběr použitých kuchyňských

olejů. Podrobnosti, jakým způsobem a kdy bude služba probíhat se dočtete na
straně ? , tohoto zpravodaje.
Pomalu jsme se dostali ke stavbám.
Dvě třetiny roku nás provázela stavba tělocvičny u Základní školy. Ta se podařila dokončit v termínu, takže žáci se první školní den mohli projít v nových
prostorách. Nyní již budova slouží široké veřejnosti na různé sportovní aktivity a
kondiční cvičení.
Bohužel vám ještě nemohu sdělit přesnou částku, na kolik stavba tělocvičny
obec přišla, protože stále probíhají jednání se stavební firmou o konečném vyrovnání stavby. Pokud nenastanou mimořádné výdaje, tak byla stavba kompletně financována z vlastních zdrojů bez žádosti o úvěr.
Z dotačních titulů, o které jsme letos požádali, nám bylo vyhověno pouze
v jednom případě. A to na akci vybudování dvou zastávkových přístřešků autobusové dopravy. Podmínkou dotace bylo, že musí mít prvky se SMART technologií, což obě nové zastávky splňují.
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Navíc jsou ještě nasvětleny LED diodami. Celkové náklady se vyšplhaly na částku
379 000 Kč, z toho obci JMK poslal příspěvek ve výši 176 000 Kč.
S politováním musím konstatovat, že zbytek žádostí o další dotační tituly nebyly
podpořeny, a to konkrétně oprava místní komunikace Na Hájku a přestavba
klubovny v Kulturáku.
Na rekonstrukci komunikace ulice Na Hájku se budeme stále snažit shánět
finanční podporu opakovaně, nebo jiným způsobem.
Přestavbu klubovny v Kulturáku jsme se rozhodli provést vlastními silami
s obecními zaměstnanci a společné dílo se zdárně blíží ke konci. Více se dočtete
na straně ? tohoto zpravodaje.
Jsem velice rád, že se podařilo posunout dopravní značky na začátku a konci
obce cca o 50m ve směru na Těšetice a dále omezit rychlost na této komunikaci na 70 km/h až po křižovatku u Purkrábky. Doufám, že nově nastavené dopravní omezení výrazně přispěje k bezpečnosti chodců u této krajské komunikace.

Zpomalení dopravy se chystáme učinit postupným osazováním retardérů na
dalších místních komunikacích. Nyní probíhá vyřizování povolení na odboru dopravy. Ještě letos se pokusíme osadit alespoň jeden retardér a to na ulici Třešňová a dále posunout stávající na ulici Pálavská z původního místa do středu
komunikace, aby přes něj nemuseli hasiči při každém výjezdu „přeskakovat“.
V příštím roce budeme zlepšení bezpečnosti na komunikacích v naší obci pokračovat.
Během letošního roku se podařilo doplnit obecní mobiliář a instalovat na
vybraných místech nové odpadkové koše, popelníky, lavičky a stojany na kola.
Jsme si vědomi, že na další spoustě míst, tyto prvky chybí, proto se je pokusíme
během příštího roku doplnit.
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Nové a rozpracované projekty:
•

V nastávajícím roce by měla proběhnout výstavba chodníku a dešťové
kanalizace na ul. Těšetická, od kurtů k ul. Březová, nyní se vyřizuje stavební povolení.

•

Doufáme, že se podaří zajistit finanční podporu z dotačních zdrojů na
opravu chodníku, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Znojemská v kopci.

•

Je zpracovaný projekt na vybudování chodníku na ulici Znojemská od
obecního sklepa po Červinkovi, kde by mělo dojít ke zrušení otevřeného
rigolu, i zde se již se vyřizuje stavební povolení.

•

V příštím roce plánujeme provést rekonstrukci veřejného osvětlení, kde
dojde k výměně stávajících svítidel za nové LED svítidla. Součástí rekonstrukce bude i doplnění nových stožárů, do míst kde nyní osvětlení chybí.

•

Započaly práce na projektu vybudování cyklostezky s chodníkem, který by
měl vyřešit bezpečný pohyb občanů, kteří zamíří do nově zbudovaného

vinařství Lahofer. Cyklosteska by měla vést od Znory k uvedenému vinařství, tam bude napojena na stávající cyklotrasu, vedoucí do Dobšic.
•

Je zadaná architektonická studie, na celý areál stávajících kurtů, včetně
dětské zahrady u MŠ. V prvním kvartálu příštího roku plánujeme, za účasti
architektů,

seznámit

veřejnost

s

členěním

tohoto

území

i

s rozpracovaným půdorysem plánovaných staveb. Občané dostanou prostor se k plánované studii vyjádřit.
•

V příštím roce je dále v plánu navázat na zpracovanou studii lokality
„Náves u potoka“, dopracují se potřebné projekty na celou lokalitu
(sadové úpravy, projekty chodníků a místních komunikací) a vyřídí se stavební povolení.

Jak vidíte, je stále na čem pracovat, stále je co rozvíjet, plánovat, realizovat…
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Velké poděkování bych chtěl věnovat obecním zaměstnancům a všem občanům, kteří se snaží zkrášlovat naše okolí v obci různou květinovou výzdobou,
doplněnou dekoracemi, které vystihují různé události a roční období.
Chtěl bych Vás všechny srdečně pozvat na ples do Kulturního domu, který se
bude konat 11.1.2020. Ples pořádá Obecní úřad ve spolupráci s místním mysliveckým spolkem Suchohrdly – Kuchařovice. Podrobnosti o akci budou zveřejněny na plakátu, ale již nyní se můžete těšit na dobrou zábavu a bohatou tom-

bolu.
Na závěr Vám chci popřát klidné vánoční svátky a do nového roku
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
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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 posledním čísle jsem psal o některých akcích, které bude škola pro děti pořádat. Nyní je již mohu rekapitulovat a
zhodnotit.
Na konci měsíce září se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili školy v přírodě, která se

nově uskutečnila v penzionu Bobas v Albeři u Nové Bystřice. Bohužel nebylo již
možné pořádat tento pobyt v hotelu Kouty, jako tomu bylo v předchozích dvou
letech, ale jsem přesvědčen, že se nám podařilo najít minimálně stejně kvalitní
ubytování a vhodné prostředí pro tuto akci. I v letošním roce nám velmi přálo
počasí, a tak jsme v krásné krajině přírodního parku Česká Kanada prožili čtyři
dny plné učení, vyrábění a her v přírodě. Zpestření představovaly také výlety do
blízkého okolí – navštívili jsme katakomby bývalého klášterního komplexu, svezli se vlakem po místní úzkokolejné dráze a podnikli výlet do zoologické zahrady
v Horní Pěně. Listopadovou dýňovou stezku pořádal v letošním roce obecní
úřad, žáci naší školy se podíleli na vyřezávání dýní. Na 1. adventní neděli se konalo setkání u obecního sklepa spojené s vánočními trhy. Své výrobky zde prodávali také žáci naší školy a vystoupil školní pěvecký sbor. Poděkování patří paním učitelkám a vychovatelkám za přípravu výrobků a paní učitelce Pelánové,
která vede pěvecký sbor, za nácvik zpívaného pásma. Ve středu 18. prosince od
17 hod se v kulturním domě uskuteční vánoční akademie žáků naší školy. Pro-

gram si připravila každá třída i obě oddělení školní družiny. Rád bych vás tímto
na tuto akademii pozval. V lednu nás čeká lyžařský kurz pro žáky 3., 4. a 5. třídy,
který proběhne v Ostružné (Jeseníky). Lyžovat budeme v Branné, kde jsou ideální sjezdové tratě, a k dispozici je sedačková lanová dráha. Na tuto akci se již teď
všichni těšíme a máme velkou radost z toho, že středisko Branná je již nyní
v provozu.
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Škola je od 1. 10. 2018 zapojena do projektu Šablony II., díky kterému se
podařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Ty jsou využívány na
pokrytí různých školních akcí. Minulý školní rok byl na různé výlety a exkurze
opravdu bohatý, v tom letošním nás čeká velký jednodenní výlet do Moravského krasu.
Škola se může pochlubit pestrou nabídkou zájmových útvarů pro děti.
V současné době ve škole pracuje 7 kroužků, které jsou hojně navštěvovány. V

některých z nich museli být z kapacitních důvodů žáci rozděleni do dvou skupin.
Od začátku školního roku využíváme prostory nové tělocvičny. Došlo
k výraznému zvýšení komfortu pro žáky, jelikož tělocvična je přímo propojena
s budovou školy. Mnozí z vás jste jistě využili možnost prohlédnout si tyto krásné prostory. Těší nás, že o tělocvičnu projevuje zájem i široká veřejnost a odpolední hodiny se nám začínají plnit. Kolektiv zaměstnanců školy je v současné
době stabilní a pracuje již druhý rokem v nezměněné sestavě.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků ve společnosti Vašich blízkých, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2019.
Jiří Voborný, ředitel školy

Jiří Voborný, ředitel školy
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Okénko do naší školky
A po roce máme tu opět Vánoce. Ty nám ostatně připomněl tradiční suchohrdelský vánoční jarmark, kde jsme vystupovali i my, holčičky a kluci naší školky.
Rodičům velice děkujeme za příspěvky v podobě menších dárečků k zakoupení.
Penízky byly náležitě využity, a to na mikulášské balíčky pro děti. My totiž věříme, že tu máme jenom samé hodné děti, které si nějakou tu odměnu bezesporu zasloužily. I za to, jak šikovné jsou v nacvičování besídek pro své maminky,

tatínky, babičky,…, jež k tomuto svátku neodmyslitelně patří.
Tento rok tu máme i novinku – výstavu originálních ozdob na stromeček před
budovou MŠ vyrobených ve spolupráci dětí s jejich rodiči. Mimochodem, když
už jsme u těch novinek, těch máme tento rok hned několik. Od začátku roku
jsme zavedli tzv. zážitkový sešitek. Rodiče s dětmi v něm různými způsoby dokumentují jejich největší zážitek z prožitého víkendu či týdne a musíme poděkovat
a říci, že rodiče si dávají opravdu záležet a sešitek tak bude moci sloužit coby
skvělý rádce s tipy na výlet nebo jakoukoli pěknou dětskou akci pro kohokoli. A
další potěšující zprávou je, že od března bychom měli každý týden jezdit do
Znojma na plavání, což většina rodičů předškoláků, jsme přesvědčeni, jistě uvítá.
V podzimních dnech u nás proběhlo také vánoční focení, měli jsme možnost
zhlédnout jednak divadelní představení O pejskovi a kočičce přímo v prostorách
školy, ale vycestovali jsme i do Městského divadla Znojmo na pohádku O princezně, Luciášovi a makových buchtách. A aby toho nebylo málo, zavítal k nám i

pan kouzelník se svou magickou show.
Závěrem bychom rádi popřáli za celý náš kolektiv MŠ klidné a spokojené
svátky vánoční a šťastné vkročení do nového roku.
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Rekonstrukce bývalého obecního bytu
V bývalém obecním bytě
kulturního domu byla provedena rekonstrukce. Byla
zrenovována podlaha, nově natřená okna, hlavní
místnost byla nově vymalo-

vána. Byla provedena rekonstrukce vody a elektřiny. Byl nakoupen kuňský
kout, garnyže a záclony.
Další rekonstrukce nové společenské místnosti bude realizována příští rok,
tak aby mohly být využívány všechny místnosti bývalého bytu. V případě zájmu se zde mohou konat besedy, schůze, společenská setkání….
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Pokračování ze str. 1

Mikulášská rozvážka obědů
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Návštěva Mikuláše v mateřské škole

Mikuláš, anděl, čert ve škole
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Lampionový průvod
V pátek 1.11. se v naši obci opět konal lampionový průvod. Děti s lampiony
dorazily v doprovodu rodičů k základní škole. Po setmění průvod vyrazil ulicemi Znojemská, Brněnská, Akátová, Na Hájku až na fotbalové hřiště, kde byla
připravena dýňová stezka. Celé procesí tak prošlo krásně vyzdobenou cestou
na jejímž konci čekala paní Dýně a rozdávala sušenky, které napekly členky
ČSŽ. Bylo připraveno občerstvení v podobě špekáčku a čaje. Rodiče se mohli

zahřát svařeným vínem. Děti si zadováděly na hřišti, ostatní se zahřívali u praskajícího ohně a užívali si příjemné podzimní chvilky.
Každý rok zájem z vaší strany o tuto akci stoupá, za což vám velice děkujeme,
protože ať už Lampionový průvod nebo jakoukoliv jinou akci děláme jen a jen
pro vás. Já si nedovoluji ani odhadnout kolik se vás letos lampionového průvodu zúčastnilo, ale bylo vás hodně.:-)
V závěru děkuji všem, kteří pomohli s organizací, především pracovnicím z OÚ
a ostatním dobrovolníkům za dlabání dýní. Veliké poděkování patří našim hasičům za zajištění bezpečnosti během akce. Těšíme se zase na příští rok.

Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Rozsvícení vánočního stromečku
Stalo se již tradicí u nás v obci, že na první adventní neděli společně rozsvítíme
vánoční strom. A letos tomu nebylo jinak. Po úvodním slovu, vánočnim proslovu pana starosty a otce Bublána z farnosti Louka vystupovaly děti z místní mateřské školy a základní školy pod vedením paní učitelek. Dále nechyběl vánoční
jarmark a nezbytné občerstvení v podobě svařeného vína, čaje a něčeho dobrého k zakousnutí.
Adventní neděli obohatilo vánočního koncert skupiny Náhodný mindráq
v obecním sklepě a výstava kompletního obecního keramického betlému.
Velice děkuji panu farářovi, že přijal naše pozvání. Pedagogickému sboru a dětem ze základní a mateřské školy za jejich krásné vystoupení. Našim hasičům
děkuji za pokácení a usazení vánočního stromu. Pracovníkům obecního úřadu a
všem dobrovolníkům za pomoc na přípravách tohoto dne.

Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Čertovské peklo
Abyste si všichni čerty pořádně užili bylo připraveno pro vás na druhou adventní neděli Čertovské peklo, které bylo pokračováním příběhu z loňského roku. Mohli jste tak vidět sesazení čerta Patolízala, který za svoji roční vládu
v pekle nechal vyhasnout i kotle. Naštěstí pro peklo Lucifer složil úspěšně luciferskou zkoušku a vrátil se zpět na svůj pekelný trůn. Čerti Uriáš, Elvíra, Urugal,
Kleofáš… mohli zase slavit. V příběhu samozřejmě nesměla chybět hříšná duše.

Tentokrát si pekelníci vybrali hříšníka „peruance“ kterému Lucifer za krádež
v panském lese nakázal 200 let sbírání kůrovce v Krkonoších.
Na závěr představení přišel Mikuláš s andělem na kontrolu pekla a hříšníků.
Po zvážení dětí na pekelné váze se rozdávaly balíčky s nadílkou. Je to již po čtvrté, kdy parta dobrovolníku pro vás připravila skvělou čertovskou podívanou. A
za to patří veliké DÍKY celé pekelné chásce, Mikuláši, andělovi a především Františku Kuchařovi.
Děkuji také našim hasičům, obci, Tomáši Bulínovi za aparaturu a zvučení, Pomona Těšetice a.s. za darování jablíček do balíčků pro děti, Hospůdce u Boba za
občerstvení. Těšíme se už teď na další čertovské představení.
PS: „peruancovi“ přejeme brzký návrat domů!!!

Bc. Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Co je psáno , ………………..
Mnozí lidé rádi a okázale oslavují svá životní jubilea . Stejně tak obce a města
oslavují výročí svého vzniku . Člověk datum svého narození najde v matrice. Obce a města po 1.písemné zmínce o své existenci pátrají v historických pramenech . Pokud jde o naši obec, můžeme v různých publikacích najít dva nejčastěji
uváděné roky : 1190 nebo 1226 .
A co uvádí Historický lexikon obcí České republiky ( 1869-2005) na str. 648 ?

Já se k tomuto letopočtu přikláním a přeji naší obci u příležitosti nadcházejícího jubilea do dalších let moudré zastupitele, spokojené občany, upravené ulice s krásnou návsí . Prostě jen to nejlepší .
A všem jejím občanům přeji :

Klidné a pohodové Vánoce ,

veselého Silvestra
a mnoho štěstí , zdraví v roce 2020

Růžena Stará, předsedkyně spolku
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci našeho fotbalového
klubu. Dovolte mi, abych Vás informoval o dění v našem klubu. V probíhajícím ročníku 2019/2020. Jak jistě Naši příznivci
vědí, týmu mužů se podzimní část probíhajícího soutěžního
ročníku okresního přeboru velmi vydařila. S 35 body jsme na druhém místě za
Sokolem Dobšice. Na kontě máme jedenáct výher, jednu remízu a jednu poráž-

ku při skóre 48:27. Jedinou porážku našemu týmu 2:4 uštědřili fotbalisté Sokola Dobšice v den konání tradičního posvícení. Výkonný výbor touto cestou děkuje za vynikající reprezentaci naší obce a klubu TJ Suchohrdly všem hráčům a
realizačnímu týmu ve složení: hl. trenér p. Vladimír Rychlík, asistent p. Libor
Diviš a vedoucí mužstva p. Jan Kutner st. Nemohu opomenout vynikající střeleckou mušku nejlepšího střelce v podzimní části soutěžního ročníku
2019/2020 hráče TJ Suchohrdly Adama Dúckého. Tento střelec zatížil konto
soupeřů 17 vstřelenými brankami. Činili se i další hráči. Filip Holiš nastřílel soupeřům 12 branek a Pichanič Jiří 5 branek. Další úspěšní střelci: 3 x skórovali
Adamov Michal, Glazer Michal. Po dvou brankách dali Grillowitzer Petr, Maňura František a Matějka Lukáš. Po jedné brance Pospíšil Zdeněk a Pavel Štancl
ml. A jak jistě všichni víme fotbal, je kolektivní hra, takže ještě jednou všem
velké díky za krásné zážitky při fotbalových utkáních.
V další části tohoto příspěvku bych Vás rád informoval o kulturních akcích,
které TJ ve spolupráci s obecním úřadem pořádá. Na sklonku srpna letošního
roku TJ pořádala tradiční posvícení, které se vydařilo. Hojná návštěva byla zárukou dobré zábavy a výborné občerstvení za které patří velké díky panu Pavlu
Štanclovi st. přispělo k pohodové atmosféře po oba dny. Jak jistě víte TJ Suchohrdly každoročně pořádá fotbaloví ples. Nebude tomu jinak ani v roce následujícím kdy 22. 2. 2020 ve 20:00 hod. Vás rádi uvítáme v místním kulturáku.
K tanci a dobré zábavě bude hrát kapela Habakuk. Jménem fotbalového klubu
TJ Suchohrdly si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat.
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Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obecního úřadu naší obce a všem
sponzorům za podporu našeho fotbalového klubu. Všem občanům , příznivcům, hráčům, trenérům a členům fotbalového klubu TJ Suchohrdly přeji krásné
prožití Vánočních svátků a do Nového roku pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Za TJ Suchohrdly: Adamov Zdeněk st. (předseda)

Starší přípravka TJ Suchohrdly
Dovolte mi ,abych Vám popsal činnost starších přípravek. Naší nejmenší zahájili
sezónu 2019/2020 v poměrně složité situaci,když jsme se museli poohlédnou po
novém brankaři. Této pozice se ujal Daniel Maňura,i když neměl žádné zkušenosti ,tak se svými výkony mnohdy rovnal již zkušenějším brankařům z jiných
mužstev. Po loňské sezóně ,kdy se naši nejmenší sžívali s fotbalem(z 19 dětí měli
zkušenost pouze 3 starší hráči), jsme byli zařazeni do Moravsko Krumlovské skupiny ,která byla velice těžká, nás letos zařadili do skupina ,,A“ která je také silná,
ale po zkušenostech z loňské sezóny se již ukázalo, jak naše mužstvo umí bojovat. Po skončení první podzimní části se nacházíme na krásném pátem místě
s 20 body. V naší skupině máme devět mužstev a může nás těšit i to, že jsme
s nejlepším mužstvem podzimní části jedno utkání vyhráli a druhé prohráli. Dále
bych se chtěl zmínit o střelcích našeho mužstva po podzimní části a takové je

pořadí:1.-Prekop Adam = 41 branek,2.-Maňura Filip =15branek,3.-Paseka Tadeáš =14branek,4.-Ondrřejka Adam =3branky,5.-Veselý Daniel = 2 branky. Tímto
ale nechci vyzdvihovat jenom tyto hráče, protože pro tým jsou velice důležití
všichni hráči. A v neposlední míře patří poděkování pánům trenérům: p.Paseka
Petr, Maňura František a Černý Miroslav .
PS: Za tabulku a evidenci střelců patří poděkování Danielovi Maňurovi
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Klub
VRANOV
MRAMOTICE
PŘÍMĚTICE

Body
33
29
28

Pořadí
1
2
3

FC ZN MODRÁ

28

4

SUCHOHRDLY

20

5

JEVIŠOVICE

18

6

FC ZN DÍVKY

15

7

ŠTÍTARY

14

8

PAVLICE

10

9
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Hodnocení podzimní části
fotbalové soutěže starších žáků
Vzhledem k nečekaným okolnostem, které měly vliv na snížení počtu hráčů
starších žáků TJ Suchohrdly (tři hráči, Žižka, Teleki, Malina, odešli do 1.SC Znojmo, dva hráči-Březina Marek a Vít, se rozhodli věnovat již pouze volejbalu),
došlo po vzájemné dohodě vedení klubů TJ Suchohrdly a TJ Sokol Dobšice ke
spojení těchto klubů v kategorii starších žáků pro sezónu 2019/2020 pod ná-

zvem klubu Dobšice-Suchohrdly.
S ohledem na to, že v kategorii mladších žáků zůstali v našem oddíle TJ Suchohrdly pouze tři hráči, rovněž se kluby dohodli na hostování těchto hráčů pro nadcházející sezonu v oddíle TJ Sokol Dobšice.
Starší žáci (roč.2005 a mladší) – tuto věkovou kategorii starších žáků tak po
sloučení dvou klubů tvoří 10 hráčů z oddílu TJ Suchohrdly a 10 hráčů z TJ Sokol
Dobšice. Hlavními trenéry se stali Jaroslav Dúcký (TJ Suchohrdly) a Karel Fiala
(TJ Dobšice), vedoucími mužstva Jiří Žižka (TJ Suchohrdly) a Radek Bursín (TJ
Dobšice). V okresním přeboru starších žáků se tak chlapci umístili s 18 body na
velmi pěkném 3.místě (o 1 bod za Šatovem a 6 bodů za Prosiměřicemi). Navíc
čtyři hráči z tohoto týmu byli vybráni do výběru OFS Znojmo – Adam Krčál, David Novák a Josef Skoupý z TJ Suchohrdly a Patrik Novotný z TJ Dobšice.
Závěrem bych chtěl všem chlapcům poděkovat za jejich sympatické výkony

na hřišti a hlavně taky všem trenérům mládeže za jejich obětavou a časově náročnou práci.
Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Ta-

bulka podzi
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Mikulášský
turnaj starších
v bowlingu
imní části
2019 okresního
přeboružáků
starších
žáků
V neděli dne 8.12.2019 proběhla na bowlingu ve Znojmě „ukončená“ podzimní
části fotbalové sezony starších žáků spojeného oddílu Dobšice-Suchohrdly za
účasti trenérů a vedoucích mužstva Jaroslava Dúckého a Jiřího Žižky (TJ Suchohrdly), Karla Fialy a Radka Burcína (TJ Dobšice), dále předsedů obou klubů
Zdeňka Adamova a Dušana Spousty a starosty obce Suchohrdly Pavla Telekiho.
Díky vstřícnosti Ing.Dalibora Šafáře ze Suchohrdel, který nám opět zajistil sponzoringem hodinový pronájem všech čtyř drah, si tak chlapci mohli zahrát (stejně
jako vloni ) turnaj v bowlingu. Před zahájením turnaje však nejdříve proběhlo
ústy trenérů a vedoucích mužstva zhodnocení podzimní části fotbalové sezony a
poděkování chlapcům za velmi dobré výkony.
Po tomto zhodnocení se ujal slova i starosta obce Pavel Teleki, který rovněž poděkoval chlapcům za velmi sympatické výkony v podzimní části sezóny. Dále
poděkoval chlapcům, kteří se zúčastnili turnajů za výběr okresního fotbalového
svazu Znojmo (David Novák, Adam Krčál, Josef Skoupý a Patrik Novotný), za

vzornou reprezentaci oddílu TJ Suchohrdly a naší obce, přičemž jim předal děkovný diplom a poukázku na nákup ve Sportissimu v hodnotě 500,-Kč. Závěrem
předal všem menší mikulášskou nadílku, popřál mnoho sportovních úspěchů do
dalšího období a krásné prožití nadcházejících svátků.
Následně proběhl vlastní turnaj v bowlingu, po kterém taky došlo i na vyhodnocení družstev a jednotlivců. Celé odpoledne tak proběhlo ve velmi přátelské
atmosféře.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za vstřícnost a sponzoring
Ing.Daliboru Šafářovi.

Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Kalendář připravovaných akcí
11.1.
20.00 hod.

Obecní ples ve spolupráci s myslivci
V kulturním domě
Hraje kapela TATABAND

Dětský karneval

8.2.
15.00 hod.

22.2.
20.00 hod.

V kulturním domě

Fotbalový ples
V kulturním domě
Hraje kapela HABAKUK

Upozorňujeme občany, že obecní úřad bude uzavřen
od 23.12. 2019 do 5.1. 2020
od 17.2. 2020 do 21.2. 2020
UPOZORNĚNÍ
Prosíme občany aby brali ohledy na čtyřnohé kamarády a omezili používání
zábavné pyrotechniky na minimum a nechali si jí jen na silvestrovskou noc.

Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
Vychází jako čtvrtletník v nákladu 530 ks. Datum vydání 13.12.2019.
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 29.2.2020.
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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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Pet láhve s použitým olejem bude vybírat pověřený zaměstnanec OÚ
od ledna 2020 každou středu od 14.00-16.00 na kurtech.
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