Obce Suchohrdly
24. ročník

2/2022

Vítání občánků
Třetí květnovou neděli obec Suchohrdly uspořádala slavnostní uvítání dětí
do života obce, které se konalo na zahradě kulturního domu. Počasí pro tento
den bylo jako stvořené. Pan starosta obce Pavel Teleki společně s paní Michaelou Kochovou přivítali celkem 7 dětí narozených v roce 2021, jejichž rodiče
přijali pozvání na tuto událost.
Bc. Pavlína Schneiderová
referentka OÚ Suchohrdly

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
začala nám doba letních dní, pro děti prázdninové období, a náš tým obecního
zastupitelstva ve volebním období 2018 – 2022 se blíží k cílové rovince.
Jak již určitě všichni víte, prezident ČR vypsal termín komunálních voleb na
23.- 24. září 2022. Do konce čtyřletého období zbývají pouhé dva měsíce a práce je stále mnoho. Některé úkoly se pokusíme dokončit v současném volebním
období, ale některé stavby bude muset dokončit nový tým zastupitelů.
U stávajícího zastupitelstva nejvíce oceňuji, že jsme pracovali společně a naše
síly se zbytečně netříštily. Vždy jsme se snažili hledat nejefektivnější řešení pro
naši obec, proto mi dovolte malou rekapitulaci naší společné práce.
Pokusím se zde vypsat aspoň nejzákladnější souhrn investičních děl za celé
období 2018 – 2022, které se v naší obci povedlo zrealizovat a pro celkovou
představu uvádím i jejich financování:
• Oprava hřbitovní zdi: 304.750 Kč (hrazeno z úvěru)
• Přístavba tělocvičny u ZŠ: 17.910.831 Kč (13.279.548 Kč hrazeno z vlastních
zdrojů) + (4.631.283 Kč hrazeno z úvěru)
• Zbudování dešťové kanalizace ul. Údolní „za školou“: 401.940 Kč (hrazeno
z vlastních zdrojů)
• Vybudování zastávkových přístřešků „u kurtů“ a „před obchodem u MŠ“
379.000 Kč (203.000 Kč hrazeno z vlastních zdrojů + 176.000 Kč dotace JmK)
• Úpravy v Kulturním domě:
- výmalba + okenní žaluzie: 93.748 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů)
- nový nábytek v KD stoly a židle: 289.678 Kč
(z toho dotace JmK 144.839 Kč)
- dovybavení KD nádobí, příbory, skříně, kuchyňské linky apod.: 129.750 Kč
(hrazeno z vlastních zdrojů)
- pořízení pece na vypalování keramiky: 80 999 Kč
(hrazeno z vlastních zdrojů)
- úprava zpevněné plochy u bočního vstupu do KD: 144.331 Kč
(hrazeno z vlastních zdrojů)
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• Instalace zpomalovacích retardérů v obci celkem: 83.476 Kč (hrazeno

z vlastních zdrojů)
• Zbudování nového nadzemního hydrantu u Polytransu: 72.158 Kč (hrazeno

z vlastních zdrojů)
• Havarijní oprava plotu „na kurtech“ : 237.858 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů)
• Dofinancování přístavby nových fotbalových kabin pro TJ Suchohrdly část-

kou: 2.000.000 Kč (hrazeno z vlastních zdrojů), na celkovou cenu díla
6.669.000 Kč z této částky TJ získalo dotaci z MŠMT 4.669.000 Kč.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení „výměna svítidel za LED svítidla“:

1.970.000 Kč (z toho dotace z MPO 985.000 Kč)
• Výsadba 56 ks ovocných stromů pod školou a kolem rybníka: 70.120 Kč (100

% hrazeno z dotací z JmK)
• Zbudování dětského hřiště pod lipami u obecního úřadu: 272.540 Kč

(hrazeno z vlastních zdrojů)
• Zbudování dětského hřiště na ul. Dlouhá: 155.582 Kč (hrazeno z vlastních

zdrojů)
• Zbudování chodníku a úprava odvodnění ul. Těšetická: 1.868.618 Kč (982.639

Kč hrazeno z vlastních zdrojů + 885.979 Kč hrazeno SÚS)
• Oprava komunikace ul. Na Hájku: 848.589 Kč (206.924 Kč hrazeno z vlastních

zdrojů + 641.665 Kč dotace z MMR)
• Výstavba chodníku ul. Znojemská „od trafa k potoku“: 1.561.384 Kč (674.797

Kč hrazeno z vlastních zdrojů + 886.587 Kč dotace ze SFDI)
• Výstavba cyklostezky spojené s chodníkem „od Znory k vinařství Lahofer“:

5.377.280 Kč Cena díla (555.371 Kč vlastní zdroje + 431.604 Kč Obec Dobšice

s vinařstvím Lahofer + 4.390.305 Kč dotace ze SFDI)
Samozřejmě nejde opomenout, zvelebování veřejných prostranství, instalací
laviček, odpadkových košů, osázení truhlíků s květinami a instalace sezónní vý
zdoby, nátěry zděných čekáren, obnovení nátěru vstupní brány na hřbitově a
ještě by se určitě něco našlo, co jsem zde nezmínil.
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Další kategorií investic jsou ty započaté, které se nepodaří dokončit do konce
září letošního roku a připadnou k řešení novému týmu zastupitelů:
• Rozšíření vodovodu pro Purkrábku: začátek stavby září 2022, předpokládaná
cena stavby 3.900.000 Kč (1.000.000 Kč vlastní zdroje obce + 2.900.000 Kč
dotace z JmK).
• Rekonstrukce víceúčelového hřiště na „kurtech“: začátek stavby 1.září 2022,

předpokládaná cena stavby 4.680.531 Kč (1.163.370 Kč vlastní zdroje obce +
3.517.161 Kč dotace z MMR)
• Přístavba stávající hasičárny na ul. Pálavská: začátek stavby 1.září 2022,

předpokládaná cena stavby 2.238.217 Kč (1.738.217 Kč vlastní zdroje obce +
500.000 Kč dotace z JmK)
• Změna č.1 Územního plánu obce Suchohrdly: již započato březen 2022, cena
407.700 Kč (200.000 Kč dotace z JmK + 200.000 Kč jiné příspěvky a dary od
dotčených subjektů + 7.700 Kč vlastní zdroje obec)
• Dětské hřiště pro MŠ Suchohrdly: čekáme na návrh dotační smlouvy se SZIF:
předpokládaný termín zahájení podzim 2022, předpokládaná cena
712.885 Kč (398.127 Kč vlastní zdroje obce + 314.759 Kč dotace SZIF)
Projekty, které máme nyní podané s žádostí o dotační podporu a čekáme na
výsledek, zda bude naši žádosti vyhověno:
• Asfaltový chodník ze Suchohrdly směr Znojmo „na hranici katastru obce Suchohrdly“: rozpočtovaná cena 5.808.140 Kč, z toho předpokládaná dotace ze
SFDI 4.936.919 Kč.
• Workoutové hřiště „lokalita kurty“: rozpočtovaná cena 854.080 Kč, z toho
předpokládaná dotace z MMR 640.560 Kč.
Projekty, které mají platné stavební povolení a se kterými čekáme na vhodnou
dotační výzvu:
• Rekonstrukce dešťové kanalizace a chodníku na ul. Znojemská „stávající
chodník v kopci“: rozpočtovaná cena stavby 11.598.195 Kč
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• Přístavba MŠ „navýšení kapacity MŠ o 20 dětí“: rozpočtovaná cena stavby

7.900.000 Kč
• Oprava opěrné stěny ul. Pod Skalou „u č.p. 176“: rozpočtovaná cena stavby
4.260.510 Kč
• Novostavba požární zbrojnice „lokalita za Znorou“: rozpočtovaná cena stavby 15.300.000 Kč
Projektové dokumentace a studie, na kterých se pracuje:
• Revitalizace obecní návsi u potoka a kolem zvoničky, včetně prostranství
před prodejnou COOP
• Spojovací chodník mezi ul. Na Hájku a ul. Pod Skalou
• Oprava místní komunikace ul. Okružní
• Oprava místní komunikace ul. Sadová
• Oprava místní komunikace ul. Březová
• Zbudování chodníku u Polytransu, kolem hlavní silnice k cestě ve vinohradu
• Nástavba a stavební úpravy ZŠ Suchohrdly
• Stále se pracuje na studii rozšíření obecního hřbitova
• V řešení je i Územní studie „lokalita u Znory“ – studie řeší výstavbu rodinných domů v této lokalitě a součástí studie bude i návrh domu pro seniory
• Je zpracovaný pasport stávajícího Kulturního domu, ten bude sloužit ke zpracování projektové dokumentace na přestavbu této budovy
Většinu studií a projektových dokumentacích již bude muset dokončovat nový tým zastupitelů. Bude záležet na nových zastupitelích a samozřejmě na vás
občanech, jaké budou zvoleny priority do dalších let.
Tímto se s vámi loučím já i tým zastupitelů v současném volebním období.
Všem spoluobčanům bych chtěl popřát hodně zdraví, dětem krásné prázdniny
prosluněné a pohodově strávené letní dny.
Pavel Teleki
starosta obce
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Do kopce již můžeme chodit po obou stranách
V polovině července byly dokončeny stavební práce na vybudování chodníku
na ul.Znojemská (v kopci ke sklepu). Tato stavba byla žádoucí z hlediska možného využití chodců po levé straně do kopce (ke sklepu, resp. trafu VN) a tím i zajištění lepší bezpečnosti chodců. V rámci stavby byla nejdříve vybudována deštová kanalizace z PVC DN 300 v délce 117 m, na kterou je napojeno 5 ks deštových vpustí. Následně byl proveden dlážděný chodník ze zámkové dlažby
v délce 130m a šířce 1,5 m. Odvodnění chodníku je provedeno podélným a příč-

ním spádem k nově osazeným uličním vpustem. Stavba byla provedena ve složitých podmínkách za zvýšeného provozu z důvodu objízdné trasy Znojmo – Lechovice.
Celkové náklady stavby byly ve výši 1.561.384 Kč, přičemž dotace ze státního
fondu dopravní infrastruktury (po odečtení nezpůsobilých výdajů) byly ve výši
886.587,- Kč, což představuje cca 57 %.
Stavbu provedla firma Dopravní stavby Smrčka s.r.o., Znojmo, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Generálním projektantem byla firma Silniční a most-

ní inženýrství s.r.o. Znojmo, technický dozor na stavbě zajištovala VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Znojmo.
Pozn.: Dalším pokračováním doufejme bude rekonstrukce chodníku v kopci na
druhé straně, na který se obec snaží rovněž sehnat dotační prostředky.

Ing.Jiří Žižka, místostarosta obce
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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 a zároveň bych rád zhodnotil uplynulý
školní rok 2021/2022. Společně jsme prožili další ne zcela snadný rok, ve kterém
jsme opět museli přistoupit k nestandardním formám výuky, které jsme byli nuceni využívat především z důvodu protiepidemiologických opatření. Tento rok
můžeme z hlediska sportovního nazvat rokem „plaveckým“. Jelikož nebylo

v předchozích letech možné realizovat plaveckou výuku, v tomto školním roce
jsme vše doháněli a žáci vyšších ročníků trávili hodiny tělesné výchovy především v plaveckém bazénu. Rád připisuji, že plavecké schopnosti žáků se tím výrazně zlepšily. Doba omezení sociálních kontaktů nám ukázala, jak důležité je,
aby se žáci mohli spolu setkávat nejen ve třídě, ale i při jiných formách vzdělávání. Školy v přírodě mají na naší škole již pětiletou tradici a myslím si, že výrazně
přispívají k socializaci dětí, nastavení dobrých kamarádských vztahů a jsou pro
děti vždy plné zážitků. Rád bych na tomto místě poděkoval všem kolegyním,
které tyto akce pro žáky vždy velmi pečlivě připravují. Poděkování patří v této
nelehké době také rodičům, kteří se školou spolupracují a tyto aktivity podporují. Naší snahou je, aby školy v přírodě a další podobné vzdělávací aktivity byly
pro rodiče co nejvíce finančně dostupné, což se prozatím daří. Po celý rok probíhaly ve škole zájmové kroužky (jedná se celkem o 8 zájmových útvarů). Poděkování patří všem paním učitelkám, panu Šabatkovi ze Střediska volné času Znojmo a P. Marku Coufalovi, kteří tyto zájmové útvary vedou.
V měsíci dubnu 2022 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. třídy a jsem velmi
rád, že po dvou letech se tak mohlo stát za přítomnosti dětí a jejich rodičů. První
třídu bude v příštím školním roce navštěvovat 22 žáků. Celkový počet žáků ve
škole pak vzroste na 92 žáků. Rozšíří se také počet pedagogických pracovníků.
V příštím roce tak nově nastoupí speciální pedagožka a asistentka pedagoga.
Škola bude od září 2022 zaměstnávat 11 pedagogických pracovníků a 2 pracovníky nepedagogické (provozní).
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V září 2022 bude ukončen projekt Šablony III., ze kterého škola čerpala finanční prostředky na vzdělávací aktivity pro žáky. Dobrou zprávou jistě je, že
škola bude od října 2022 zapojena do projektu Šablony IV. a možnost poskytovat žákům další možnosti při vzdělávání tedy bude pokračovat. Dalším úspěchem je získání finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci preventivních programů, kdy škola byla úspěšná při hodnocení podaného
projektu. Ve škole také probíhají investiční akce. Podařila se montáž žaluzií do
oken ve všech učebnách a od července začíná rekonstrukce učebny, ve které

probíhá výuka informatiky. Jedná se o úpravu a navýšení kapacity internetového připojení a celkovou renovaci počítačů.
Na konci června proběhlo rozloučení s žáky pátého ročníku. Ve velmi přátelské atmosféře jsme se setkali na školní zahradě a bylo to loučení opravdu velmi
dojemné. Děkuji moc všem rodičům, jejichž děti spolu se mnou a s třídní učitelkou Petrou Pelánovou před pěti lety nastupovali v nepříliš jednoduché situaci
do naší školy za jejich spolupráci, ochotu a výbornou komunikaci. Zvláště pak
děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na uspořádání této akce.

Milí rodiče, vážení spoluobčané, přeji vám klidné léto, šťastný návrat z vašich
dovolených a těším se na setkání s vámi na některých školních akcích
v následujícím školním roce 2022/2023.
Jiří Voborný, ředitel školy
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Okénko do naší školky
„ Sláva, nazdar výletu…“
Tak už je to tady. Konečně nastává ten vytoužený čas výletů, sluníčka, prázdninových táboráků, čas koupání, sportování, pobytů u babičky nebo jiných příbuzných. Děti si volno právem zaslouží a my, dospělí, možná ještě více.
S úsměvem budeme vzpomínat třeba někde na pláži nebo u bazénu na to, jak
krásné jaro jsme s našimi předškoláčky prožili. Budeme vzpomínat na kouzelníka, který nás navštívil ve školce, na velikonoční nadělovaní od Zajíčka, jež se

zčistajasna najednou objevil v naší školce s košíkem plným perníčků, na velikonoční tvoření v kulturním domě nebo na divadýlka Barborka a Šikulka, kteří
nám do školky přijeli zahrát loutkové pohádky. Budeme vzpomínat na to, jak si
předškoláci vyzkoušeli ve škole zápis nanečisto a že jim to šlo! Na paní Bartoňovou a její skvělý projektový den s názvem „Řeči o lese“, na besídku pro maminky, kde nezůstalo jedno oko suché, na výlet za zvířátky v Biskoupkách, na vyčerpávající přednášku a ukázku úlu a pomůcek pro včelaře s poutavým vyprávěním
tatínka včelaře i s ochutnávkou medu, na policisty, kteří nám ukázali, že nám

opravdu pomáhají a chrání nás, na rozloučení s předškoláky, tentokrát ve svatebním a následnou hostinou u prohýbajícího se stolu plným cukroví….Naše
krásné prožitky jsou už dnes jen úsměvnými vzpomínkami. Snad je ve svých
myslích udržíme co nejdéle.
Budeme se těšit na nové kamarády, věříme, že se jim u nás bude líbit a že
budeme zase jako jedna velká rodina.
Děkujeme všem, kteří nám v tomto náročném roce pomáhali ať už nákupem
výtvarných pomůcek pro děti, sponzorským darem nebo jen dobrým slovem.

Dobrých slov není v dnešní době nikdy moc a my si jich nesmírně vážíme.
Přejeme všem krásné, klidné a prosluněné léto a aby se i vám všem vybavovaly
jen takové vzpomínky, které vám vyloudí úsměv ve tváři.
Mávají všichni kluci a holky z naší školky :-)
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Ukázka včelaře

Výlet do Biskoupek
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic se tradičně konalo
dne 30.4.2022 od 17:00h na fotbalovém hřišti. O program pro děti se postarala paní Sandra Riedlová z DIVADLA
SANDRY RIEDLOVÉ, která si pro děti
připravila nejrůznější čarodějnické soutěže. Děti si mohly například zkusit ská-

kání v pytli, let na koštěti, čarodějnický
bál a mnoho dalších soutěží.
Na závěr programu proběhla soutěž o nejhezčí čarodějnici/čaroděje. Vybírat
nejhezčí čarodějnici/čaroděje bylo opravdu těžké, takže se organizátoři rozhodli, že odmění všechny děti, které přišly v čarodějnickém kostýmu. Takže určitě
nikdo nebyl smutný.
Po programu byla zapálena vatra i s čarodějnicí, kterou pro letošní rok vyrobily děti z družiny z místní základní školy.

Samozřejmě, tak jako každý
rok, nemohlo chybět ani opékání špekáčků a občerstvení.
Na závěr večera byl připraven fantastický ohňostroj.
Poděkování

patří

všem,

kteří se na akci podíleli. Především děkuji panu Kuchařovi

za zajištění ohňostroje, paní
Svatoňové za výdej špekáčků,
ZŠ Suchohrdly za výrobu překrásné čarodějnice a našim hasičům za postavení
vatry a jejich protipožární dohled na akci.
Bc. Pavlína Schneiderová
referentka OÚ Suchohrdly
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Dětský den v Suchohrdlech
Mezinárodní den dětí připadne každoročně na 1. června. V naší obci jsme však
Den dětí slavili dříve, a to v sobotu 28.5.2022. Dřívější oslava se s ohledem na
počasí určitě vyplatila.
Organizátoři letos zvolili téma „Putování za zvířátky“, které bylo pojato formou stezky s deseti stanovišti. Stezka začala u základní školy, kde děti dostaly
kartičky s plněním úkolů a mohly začít putovat. Na jednotlivých stanovištích se
plnily úkoly, které byly tématicky zaměřeny a zpestřeny živými zvířátky. K vidění

tak byly ryby, myši, užovka, želvy, křepelky, slepice, žako a králíci.
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Stezka byla zakončena na
fotbalovém hřišti, kde všechny
děti, které splnily stezku, dostaly dárek- kelímek s potiskem
zvířat naplněný dobrotami. Zábava samozřejmě neskončila
splněním stezky, ale pokračovala doprovodným programem na

hřišti. Byla připravena jízda na
motokárách, dílničky ZŠ Suchohrdly, projížďka na koni, letecká show ptactva,
fotbalový slalom, zmrzlina, hudba, občerstvení a další.
Za obec Suchohrdly bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří na
akci pomáhali. Velice děkujeme za spolupráci Dýkejovi, Hospůdce u boba,
Tj Suchohrdly, ZŠ Suchohrdly, Myslivecký spolek Kuchařovice-Suchohrdly, zmrzlině Zmrzno, Sokolnické chatě Znojmo a Cyklo klubu Znojmo.

Bc. Pavlína Schneiderová
referentka OÚ Suchohrdly
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Z historie Purkrábky
Nově založená jezuitská kolej ve Znojmě v roce 1624 dostala statek a ves Přímětice a svobodný dvůr Purkrábku (Burgholz, Jesuitenhof) a „les ke hradu znojemskému náležitý“, pod podmínkou, aby „z lesa purkrabského Burgholzwald potřebné dříví stavební i na pálení bylo dodáváno do hradu královského“ (Peřinka
1904, 103–104). O převzetí lesního majetku řádem svědčí i zachované hraniční
kameny sledující pravobřežní tok potoka .
V roce 1710 sepsali jezuité s Balthazarem

Hauseckerem

smlouvu na stavbu domu v „ Stadl Burgholtz „ villu suburbanu , která sloužila k rekreaci. Byl tak vybudován dvůr Purkrábka označovaný také jako Jesuitenhof . Pro výzdobu jeho dvora
nechali zhotovit sochu Panny Marie Immaculaty
( Neposkvrněná ), která je dnes na Kraví hoře .

Zápisy o pěstování vína na Purkrábce
V roce 1757 byly vysázené vinice za Těšeticemi na vinné hoře „Oberbergen“,
které byly na pět roků osvobozené od pozemkové daně i desátků. (V Těšeticích
se v dnešní době nacházejí tři viničné tratě, z kterých jedna má jméno „Stará
vinice“. Dá se předpokládat, že by mohlo jít právě o tyto vinice. Zápis v knize
„Decimae vinearum Testicensium ad Burgholtz pertinentium“ naznačuje, že
vinice pravděpodobně ležely na západní straně obce v části, kde sousedí s lesem Purkrábka .)
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V inventáři fondu se nachází obsahový popis: „Soupis desátků z vinic v Burgholzu z r. 1670 přijatých v penězích“. Nadpis „Consignatio decimarum ex vineis ad
Burgholz spectantibus acceptarum in pecunia, in .fertu musti“potvrzuje , že
dávky byly vybírané v penězích i hroznovém moště. V knize jsou nejen jména
pěstitelů vína, ale také částky jaké odváděli jako desátky.
Po zrušení jezuitského řádu byl v roce 1789 dvůr Purkrábka prodán Janu
Václavu hraběti Ugartovi .

Zdroj: www.is.muni.cz
MU,Alžbeta Vicianová, Najstaršia kniha viníc
znojemských jezuitov Bakalářská diplomová práce,2013
Sochy z r.1750 od Jezuitského dvora Purkrábka stojící dnes
u Jihomoravského muzea ve Znojmě

Sv. Jan Nepomucký

sv. František Xaverský

sv. Stanislav Kostka

předsedkyně spolku Růžena Stará
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Autorské čtení v místní knihovně
Ve středu 4.5. v 17:00h jste mohli navštívit Místní knihovnu v Suchohrdlech a
zavzpomínat na dětství v knize Michaely Bartoňové „Mysli si křepelčí vajíčko“.
Hostem autorského čtení byl i Václav Kazda z nakladatelství Kazda.
O autorce knihy napsala Marie Šindelková: „Michaela Bartoňová je malířka,
designérka loutek, loutkářka, loutkoherečka a multimediální umělkyně.
Je velmi citlivý člověk- k prožívání svých blízkých, ke světu, k přírodě. Je snílek
i fantasta. A své sny uskutečňuje. Už jako malá se chtěla stát malířkou, jak píše

ve svých vzpomínkách, a taky se jí stala. Každou roli svého života, kterou si vysnila, hraje naplno, se vším, co má a může dát. Pro sebe nic nešetří.“
A přesně takto jsem paní Bartoňouvou vnímala po středečním odpoledni v
knihovně. Ti co ji znají nebo právě ve středu poznali ví, že autorka má v sobě
obrovskou energii a touhu umělce. Paní Bartoňové velice děkuji za příjemný a
krásný zážitek a budu se těšit na další vydání knihy.
Knihu Mysli si křepelčí vajíčko je možné zakoupit na OÚ Suchohrdly.

Bc. Pavlína Schneiderová
referentka OÚ Suchohrdly
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Milý příznivci TJ Suchohrdly. Rád bych Vás informoval o
ukončeném fotbalovém ročníku 2021/2022 okresního přeboru
mužů.
Tým TJ Suchohrdly se v konečné tabulce umístil na 8 místě ziskem 33 bodů.
Při devíti vítězných zápasech, šesti remízách a jedenácti porážkách je to velmi
lichotivé umístění. Naši hráči vstřelili soupeřům 52 branek z toho 18 branek
vsítil do soupeřovi branky nejlepší klubový střelec Pavel Pejchal. Další hráči se

přidali spíše sporadicky. Dát soupeři branku je velkým problémem našeho týmu. Je pravdou že naše hráče zužovala mnohá zranění. Pro zranění nedohrál
sezonu Filip Holiš, který byl zvolen novým kapitánem týmu po tragickém umrtí
Petra Grillowitzera. Další zrnění následovala a mužstvo před koncem sezony
dohrávalo značně oslabeno. Ale i přes tyto ztráty uhájilo účast v příštím ročníku
nejvyšší okresní soutěže mužů. Vedení klubu pro novou sezonu vyjednává o
posílení

kádru

novými

hráči.

Tato

jednání

jsou

na

dobré

cestě.

Pár informací k nové sezoně. Nový soutěžní ročník bude zahájen domácím

utkáním okresního poháru v neděli 31.7.2022 v 17:30 hod. na hřišti na Hájku.
Soupeřem našich fotbalistů bude tým Šanova, který postoupil pro nadcházející
sezonu do okresního přeboru. Dalším soupeřem našich hráčů v pohárovém
utkání bude v pátek 5.8.2020 v 18:00 hod. družstvo Práčí. Posledním soupeřem
v naši pohárové skupině bude tým Petrovic, kam náš tým zajíždí v neděli
7.8.2022 začátek utkání je v 17:30 hod. První utkání nového ročníku okresního
přeboru zahájí naši muži v neděli 14.8. v 17:00 na domácí půdě proti družstvu
Hrádku. Přijďte naše fotbalisty podpořit.
Za vedení klubu a za hráče klubu děkujeme všem za vaši přízeň a podporu.
předseda klubu Adamov Zdeněk
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Mezinárodní fotbalový turnaj
Bodensee Pokal 2022
Ve dnech 3.- 6. 6. 2022 se zúčastnilinaši chlapci oddílu starších žáků TJ Dobšice-Suchohrdly a dorostu Sokola Dobšice (kde rovněž působí naši chlapci) fotbalového mezinárodního turnaje - UEFA RESPECT Bodensee Pokal2022 na
březích Bodamského jezera v rakouském městě Bregenz. Změřili zde síly mladí
fotbalisté ze 7 zemí (celkem 75 mládeznických týmů).

Oba týmy (jak starších žáků, tak i dorostu) zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci obou obcí a klubů. Odehrály skvělé zápasy s velkou bojovností a odhodláním. Po velkých bojích na hřištích obsadili

starší žáci U15 -

11. místo a dorost U19 – skvělé 5.místo !!! Jedná se o velký úspěch, klukům i
realizačnímu patří velká gratulace. Z turnaje si všichni odváží cenné zkušenosti
a zážitky.Velkou odměnou pro chlapce byla i návštěva rakouského fotbalového
stadionu Red Bull Arena Salzburg. Postaven byl v roce 2003 a pojme až 30 188
diváků. Byl jedním z hostitelských stadionů Mistrovství Evropy ve fotbale v roce
2008.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, včetně obětavého Radka Bursína, který měl celou organizaci na starost. Velké poděkování patří i obci Dobšice, Jihomoravskému kraji a rodičům za finanční zabezpečení celé
akce.
Za TJ Suchohrdly
Ing.Jiří Žižka
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Okénko mládežnické kopané
Vážení (nejen) fotbaloví příznivci, rád bych vás prostřednictvím následujícího
článku seznámil s výsledky právě skončené sezóny 2021/2022 a dále nastínil
vývoj a směřování suchohrdelské mládeže pro ročník následující, kdy bych navázal na základní informace ohledně mládežnické kopané, sdělené v minulém čísle
zpravodaje.
Mladší přípravka (děti ročníků 2015 – 2018) se pod vedením trenéra Pavla
Štancla ml. nejprve scházela k tréninkům v tělocvičně ZŠ Suchohrdly, aby následně od přelomu dubna a května přešla k tréninkům na travnatém hřišti. Početně se hráči scházeli v poměrně vysokém počtu, výjimkou nebyl počet účastníků tréninku nad 12 dětí. V minulém čísle zpravodaje byla vyslovena myšlenka
možného fungování mladší přípravky na bázi přihlášené soutěže včetně odehrání oficiálních mistrovských utkání. Tato myšlenka získala konkrétních rozměrů a
bude konkretizována v další části tohoto článku.
Starší přípravka (děti ročníků 2011 – 2014) pod mým vedením (za pomoci
Petra Pospíšila a Daniela Maňury, kterým tímto upřímně děkuji) absolvovala
přípravu od konce ledna do půli června. Scházeli jsme se dvakrát týdně na tréninku a v období dubna až června ještě i o víkendu při absolvování mistrovského utkání. Ač byl průměrný věk našeho mužstva nejnižší ze všech týmů naší soutěže, dokázali jsme i tak v soutěži několikrát vyhrát. Více zápasů jsme však prohráli, někdy i výrazným rozdílem. Čeho si ale velmi cením, byla naše pravá a nefalšovaná radost z každého vstřeleného gólu, což je zásadním kritériem (radost
z fotbalu) v dětské kopané. Hráčům patří poděkování za píli a úsilí, které věnovali našemu oddílu!
Žákovský oddíl spojeného družstva Dobšice/Suchohrdly reprezentoval vzorně
obě obce výborným umístěním – 3. místem v okresní soutěži žactva. Ještě o
stupeň lepším úspěchem se může pyšnit dorostenecký tým obou obcí, který
obsadil v konkurenci krajské účasti týmů krásné 2. místo!
Nyní k budoucímu vývoji – jak jsem již předeslal ve druhém odstavci – dochází ke změně. Pro sezónu 2022/2023 nebude fungovat družstvo starší přípravky.
Naproti tomu dochází k založení dvou družstev, tedy mladší přípravky (do nové
sezóny pro ročníky 2014 – 2017) a mladších žáků (2010 – 2013).
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Tyto družstva budou absolvovat jak tréninky, tak i zápasy (podrobnosti najdete
na www.tjsuchohrdly.cz).
Mladší přípravku nadále povede trenér Pavel Štancl ml., mladší žáky Petr
Paseka. Máte-li doma hráče/hráčku, kteří si rádi kopou a spadají do výše uvedených věkových kategorií, doveďte je na trénink! Z vlastní zkušenosti vím, že je
to mnohdy o ostychu přijít mezi neznámé tváře na trénink. Věřte ale, že překonat tento ostych bude ku prospěchu jak vám, tak především sportujícímu dítku.
Závěrem mi dovolte trenérskou poznámku – práce trenéra našich mládežnických týmů spočívá v naprosté dobrovolnosti, bez nároku na jakoukoliv mzdu,
případně jiné náhrady. Jde o obrovské množství hodin strávených s dětmi. Jako
krajně nevhodnou proto vnímám kritiku, která se občas objeví a cílí na práci
s hráči. Nechť se radši kritik zamyslí, jak by sám mohl týmu a vývoji hráčů pomoci. To mě přivádí směrem k myšlence možnosti aktivní účasti kohokoliv
z rodičů na tréninku (pomoc trenérovi). Úplným závěrem děkuji za odvedenou
práci pro klub Pavlu Štanclovi ml. za vedení mladší přípravky, předsedovi oddílu
– panu Zdeňku Adamovovi za celkovou záštitu nad mládežnickou kopanou, panu Milanu Alexovi za vždy profesionálně připravené zázemí pro hráče a především Obci Suchohrdly, bez jejíž podpory by se mládežnický fotbal neobešel.

František Maňura
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Hledáme paní na hlídání dětí
Sháníme paní na občasné hlídání tří malých dětí. Ideálně přímo ze
Suchohrdly, nabízíme 200 Kč/h. Více info na tel. 732 858 548

Místní poplatky
Dle obecně závazných vyhlášek obce Suchohrdly o místních poplatcích ukládá úhradu následujících poplatků:
•

ze psů: za jednoho psa/150Kč každý další pes/300Kč

•

za obecní systém odpadového hospodářství: 500Kč/za osobu, sleva pro
občany nad 70 let 50Kč, osoby nad 80 let neplatí

Všechny poplatky byly splatné 30. 6. 2022!

Plánované akce 2022
30.8. Rozloučení s prázdninami s Divadlem Kejkle na zahradě
kulturního domu od 16:00h.
20.-21.8. Suchohrdelské posvícení

Volby do zastupitelstva obce 2022
se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022
v Základní škole Suchohrdly.
Bude voleno 9 členů zastupitelstva.
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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. 2/2022. 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: 25.07.2022. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování: Bc. Pavlína Schneiderová. Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v
elektronické podobě na kultura@obec-suchohrdly.cz. Uzávěrka příštího vydání
je 31.08.2022.

23

24

