Obce Suchohrdly
19. ročník

4/2017

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Naladit se na vánoční atmosféru mohli všichni, kteří v neděli 3.12 v 16.00h.
dorazili k Obecnímu sklepu, kde proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu
tentokrát i s mikulášskou nadílkou.
Více se dočtete na str. 10

...na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
nevím jak vám, ale zdá se mi, že letošní rok
opět utekl nějak moc rychle. Bude to asi
tím, že člověk je stále v poklusu, stále se
něco řeší, připravuje a tvoří. V tom spěchu,
ponořeni do práce a všech možných aktivit
si ani nestačíme uvědomit, že uplynul měsíc, půlrok či dokonce rok a najednou stojíme téměř na jeho konci.
Jak jsem již řekl při zapalování první adventní svíčky, nastává období, kdy
se rodiny, přátelé a známí více navštěvují. Popíjí se svařené víno, na talířích voní
upečené cukroví, v krbech praská hořící dřevo a lidé debatují, bilancují, co se
povedlo a nepovedlo v pomalu končícím roce.
Je to ale pravda? Naopak, ten velký předvánoční shon a nákupní šílenství je vidět na každém kroku a obzvláště pak v nákupních centrech. Je zvýšený ruch na
silnicích a v zaměstnání se kvaltuje a snažíme se dohnat na poslední chvíli to, co
jsme v průběhu roku nestihli. Asi to tak má být a patří to ke konci roku
a předvánoční atmosféře. Za sebe vám však mohu říci, že se těším až nastane
opravdu klid. Sednu si k praskajícímu ohni se skleničkou vína a budu si vychutnávat několik málo dní klidu a pohody, protože než se nadějeme, tak každoroční kolotoč začne znovu.
Vánoční Suchohrdly letos vypadají trochu jinak než v předchozích letech.
Rekonstrukce a stavby na určitém stupni rozpracovanosti nepůsobí idylicky pro
předvánoční období. S tím jsou spojené nemalé komplikace a omezení hlavně
pro vás občany, za což se všem omlouvám.
Zastupitelé si vytýčili smělé plány, které přinesou i v příštím roce, ale i v roce
následujícím jistá omezení. Plánujeme rekonstrukce většiny místních komunikací, vybudování nových komunikací a cyklostezek, rekonstrukci staveb v obecním
majetku, která už dlouhá léta po tom volají a v neposlední řadě rozšíření majetku obce o další budovy. Věřím, že na konci toho všeho bude naše obec vypadat
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zase o mnoho lépe. Vize a plány máme, postupně se snažíme je přeměňovat do
nových studií a projektů a následně dovést k realizaci. Dosáhnout těchto cílů
bude znamenat i nadále držet pohromadě, a to i za předpokladu jistých názorových neshod. Stejně tak to nepůjde bez důvěry a podpory vás občanů. Práce nás
čeká dost.

Teď se ale blíží Vánoce a Silvestr s Novým rokem 2018, proto mi vážení občané
dovolte, abych vám všem popřál klidné a pokojné prožití tohoto vánočního
období, dobrý start do nového roku a hlavně hodně zdraví a štěstí.

Ing. Martin Paul
Váš starosta

32. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 2. 11. 2017
• Usnesení č. 343: ZO schvaluje ukončení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí
Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly, IČ: 67024645 a COLAS CZ, a.s.,
Ke Kličkovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, dne 6. 9. 2017, kde předmětem
smlouvy je „Rekonstrukce místní komunikace ul. Dlouhá“ z důvodu nadlimitního navýšení původního rozpočtu více jak o 1 mil. korun. Důvodem navýšení
původního rozpočtu je doplnění chybějící konstrukce vozovky o vrstvy ŠD-A a
ŠD-B a pracemi s tím souvisejícími viz. návrh nového rozpočtu.
• Usnesení č. 344: ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na
kompletní rekonstrukci dešťové kanalizace a rekonstrukci povrchu komunikace
č. 413 v úseku od odbočky ul. V Kopci až po ul. U potoka (v přímé návaznosti
na stavbu II/408 Suchohrdly – Přimětice – I/38 (průtahy))
• Usnesení č. 345: ZO schvaluje Kupní smlouvu č. KS mezi Obec Suchohrdly,
Těšetická 114, 66902 Suchohrdly, IČ: 67024645 a EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179 v plném znění a rozsahu.
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• Usnesení č. 348: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 322/5 v k.ú.
Suchohrdly u Znojma obálkovou metodou za podmínek:
- Zveřejněná minimální cena je 850,-/m2
33. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 10. 12. 2017
• Usnesení č. 356: ZO schvaluje Smlouvu o spoluužívání pozemku parc.č.
743/62 v k.ú. Suchohrdly u Znojma mezi Obce Suchohrdly, Těšetická 114, 669
02 Suchohrdly, IČ: 67024645 a Znora spol. s r.o., Napoleonova 297, 669 02 Suchohrdly, IČ: 46994114 v plném rozsahu a znění.
• Usnesení č. 357: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty pozemku parc.č. 743/61 v k.ú. Suchohrdly u Znojma mezi
Obce Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly, IČ: 67024645 a Znora spol.
s r.o., Napoleonova 297, 669 02 Suchohrdly, IČ: 46994114 v plném rozsahu a
znění, kde náhrada za věcné břemeno činí 100.000,- Kč a veškeré poplatky související se zapsáním VB na ČÚZK jdou na vrub společnosti ZNORA.

• Usnesení č. 359: ZO schvaluje Inventarizační komisi ve složení: předseda komise – Irena Kolková¨
členové - Jan Kutner, František Kuchař, Aleš Molík a Pavlína Nováková za účelem provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2017
• Usnesení č. 360: ZO schvaluje Plán inventur – Fyzické inventury 31. 12. 2017 –
20. 1. 2018, Dokladové inventury 15. 1. 2018 – 31. 1. 2018 a Zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy 31. 1. 2018 – 31. 1. 2018, jehož nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 – Seznam inventarizačních soupisů, č. 2 –
Podpisový vzor členů inventarizační komise a č. 3 Protokol o proškolení členů IK
• Usnesení č. 365: ZO schvaluje Františka Kuchaře za člena Rady obce od 11.
12. 2017
• Usnesení č. 366: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v plném rozsahu a znění, kdy poplatek činí
500,-Kč
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VOLBA PREZIDENTA ČR
Ve dnech 12. - 13. ledna 2018 se bude konat volba prezidenta České
republiky v budově Základní školy Suchohrdly. Případné druhé kolo se
bude konat ve dnech 26. - 27. ledna 2018.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu starostovi Ing. Martinu Paulovi, místostarostovi
Bc. Janu Kutnerovi, Dis. a hasičům Suchohrdly za pokácení stromů,
které ohrožovaly bezpečnost osob.
Obyvatelé bytovky č. 213
Přejeme Vám veselé vánoce a šťastný nový rok.
Za členy SDH Bc. Jan Kutner, DiS
velitel jednotky SDH
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Už Martin na bílém koni
Svatý Martin se narodil ve 4. století ve Francii. Na přání otce se stal
vojákem v jízním pluku. Vypráví se, že jednou v zimě projížděl na bílém koni
městskou branou a potkal chladem se třesoucího žebráka, Martin u sebe
neměl nic, jen svůj červený plášť. Rozťal ho svým mečem a jednu polovinu
žebrákovi daroval. Rozdělil se s ním o teplo. Později byl zvolen biskupem, po
smrti byl prohlášen za svatého.
Příchod zimy lze očekávat každým dnem. Nastává období světel, zapalování svící, která trvá až do Hromnic.
I děti z naší školky zahájily toto světélkové období Martinským vystoupením
pro rodiče. Děti si připravily tanečky, zazpívaly písničky a dokonce byly k
vidění i zasněžené Suchohrdly. Přesně na takové se totiž těšíme o vánocích.
Po zdařilém vystoupení na děti čekal bohatý raut, který připravily maminky
a babičky. A protože jsou opravdu moc šikovné kuchařky a cukrářky, podělily se s námi o recepty, díky kterým vznikla zbrusu nová školková knížka s
názvem „ Svatomartinská kuchařka“. Kdo by měl zájem o zakoupení knížky,
na kterou jsme opravdu pyšní, může si jí zakoupit na jarmarku 3. 12. 2017,
kde nás i uvidíte a uslyšíte. Rádi se s Vámi setkáme u rozsvěcení první svíce
na adventním věnci.
Přejeme Vám všem krásné prožití předvánočního času a ať Vás zářivé
světlo provází celým příštím rokem.
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
rád bych Vás prostřednictvím obecního zpravodaje pozdravil a informoval o
dění v základní škole. Konec kalendářního roku se kvapně blíží, ale z roku školního uplynula teprve čtvrtina. Přesto se v této první části ve škole událo mnoho
zajímavých věcí, z nichž některé jsou již za námi a některé teprve ve fázi příprav. Žáci 2. a 3. třídy se na začátku měsíce října zúčastnili „školy v přírodě“,
kterou jsme situovali do krásného prostředí poblíž Ledče nad Sázavou. Program
pro žáky připravovaly jejich třídní učitelky a mohu konstatovat, že jejich nápady
se setkali u žáků s pozitivním ohlasem. Bohužel počasí nebylo jen slunečné, užili
jsme si i deště, a tak se náš program musel průběžně upravovat. Paní učitelky
vše zvládly a za přípravu a vlastní realizaci této akce jim patří poděkování. Od
začátku října intenzivně pracují také zájmové útvary (kroužky), které v součtu
navštěvuje přibližně 80 žáků. V pondělí probíhá kroužek florbalu, v úterý „Malý
šikulka“ a přírodovědný kroužek, ve středu pracují dvě skupiny v kroužku zábavné logiky a deskových her a ve čtvrtek probíhají aktivity pro naše malé zpěváky
a sportovce – sbor a pohybové hry. Podařilo se uzavřít smlouvu o pronájmu
školního autobusu, který je využíván zejména pro přesuny žáků mezi školou a
kulturním domem, ve kterém probíhá výuka tělesné výchovy a činnosti kroužků
florbalu a pohybových her. Žáci se v těchto již téměř zimních dnech nemusí přesouvat pěšky, což je jistě velká výhoda. Komplikované stále zůstávají přesuny
na oběd přes rozestavěnou křižovatku v Suchohrdlech. V minulém týdnu proběhlo školení zaměstnanců s technikem BOZP a vedoucím stavby, týkající se
dodržování pravidel a zásad BOZP při přechodu staveniště. Tato část přesunu
nově probíhá v doprovodu proškoleného zaměstnance firmy provádějící stavbu. Vedení školy i obce usiluje o zřízení výdejny stravy v budově školy. Pokud
získáme příslušná povolení, bude možné výdejnu stravy otevřít již v tomto školním roce. V současné době je vše v rukách kompetentních úřadů.
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Ve škole máme dvě oddělení školní družiny, které vedou dvě vychovatelky. Vzhledem k tomu, že se objevují zavádějící a nepravdivé informace o zrušení
II. oddělení školní družiny v souvislosti s ukončením pracovního poměru paní
vychovatelky z II. oddělení, chtěl bych touto cestou ujistit rodiče žáků i občany,
že stávající model dvou oddělení školní družiny bude i nadále zachován. Od
1.1.2018 bude přijat(a) nový vychovatel(ka). Školní družina, resp. její I. oddělení, navázalo kontakt se stejným oddělením školní družiny v Liberci. Probíhá mezi nimi intenzivní komunikace (psaní dopisů, malování obrázků). Připravuje se
dohoda o výměnném pobytu mezi žáky navštěvujícími školní družinu u nás a
v Liberci. Byl sestaven přípravný výbor, který se zabývá přípravou této akce.
Další aktivitou školní družiny byla příprava dýňové stezky, která byla v letošním
roce spojena s lampiónovým průvodem. Její ukončení na školní zahradě bylo
příležitostí k neformálnímu setkání s vámi (rodiči, občany) a bylo to setkání
velmi příjemné. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této krásné akce.
Po krátkých vánočních prázdninách odjíždí žáci 3., 4. a 5. třídy na lyžařský
kurz do Jeseníků. Ubytováni budeme v penzionu Pod Sněhulákem v Lipovélázních. Vlastní lyžařský výcvik bude probíhat ve skiareálu Miroslav. Po dohodě
se zřizovatelem, se kterou byli rodiče žáků seznámeni již dříve, budou náklady
spojené s cestou do místa ubytování a zpět hrazeny z prostředků zřizovatele
(stejně jako tomu bylo v případě dopravy na školu v přírodě). Věřím, že obě
nabízené aktivity – škola v přírodě a lyžařský kurz – získají mezi žáky popularitu
a budou pro ně dobrou inspirací při získávání kladného vztahu k přírodě a
horám.
Škola má za sebou další náročné měsíce, ve kterých se realizovaly práce,
které nejsou navenek vidět. Díky tomu, že jsme schopni v rámci vlastních lidských zdrojů uskutečňovat práce, které jsou běžně zadávány firmám (a jsou
tudíž velmi finančně náročné) se škole daří šetřit nemalé finanční prostředky,
které mohou být v budoucnu využity při opravě střechy či jiných stavebních
úpravách. Rád bych prostřednictvím našeho zpravodaje veřejně poděkoval
všem, kteří se podíleli na těchto pracích, za jejich nezdolnou píli a ochotu pomoci vždy, když je toho zapotřebí.
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Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za jejich výchovně-vzdělávácí činnost,
množství nových zajímavých nápadů, realizaci projektů, edukačních programů a
také za trpělivost a profesionalitu při výkonu jejich povolání. Rád se s Vámi setkám také v druhé polovině měsíce ledna na „Dni otevřených dveří“.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků ve společnosti Vašich blízkých,
mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2018.
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D, ředitel školy

škola v přírodě
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Lampionový průvod
V pátek 3. listopadu 2017 se u nás
v obci konal Lampionový průvod, kterému předcházely velké přípravy, díky kterým se i letos stal skutečností. Rodiče
s dětmi se sešly u zvoničky v pět hodin
se spoustou svítících lampionů. Na úvod
všechny přivítal pan starosta a za pomoci našich hasičů jsme se při setmění
všichni vydali s rozsvícenými lampiony na průvod. Vzhledem k realizaci staveb
které se v naši obci konají byla trasa, z důvodu bezpečnosti vedena po ulici
Dlouhá, Zahradní, Sadová, Znojemská. Průvod byl ukončen v Základní škole
Suchohrdly, kde byla připravena dýňová stezka. Děti si mohly opéct špekáčky,
zahřát se čajem, ochutnat sladké rohlíčky, které pro ně upekly členky z ČSŽ. Pro
rodiče byl připraven svařák na zahřátí.
Doufáme, že se v příštím roce, kdy se průvod jistě bude konat, sejdeme v tak
velkém počtu nebo i větším, neboť Lampionový průvod se stal již tradicí v naší

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
(Pokračování ze str. 1)
První adventní neděli zahájil pan starosta krátkým proslovem a poté společně s otcem
Marianem z Louky
zapálili první adventní svíčku na adventním věnci. S kulturním programem
vystoupily děti z Mš Suchohrdly se
svým svatomartinským vystoupením a
pěvecký sbor ze Zš Suchohrdly.
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Po vystoupení, se slavnostně rozsvítil vánoční strom a poté jsme očekávali příjezd Lucifera a jeho čertovské peklo, které i letos sklidilo velký úspěch. Děti
byly váženi na pekelné váze a za odměnu dostaly od čertů balíček s nadílkou.
První adventní neděle byla ukončena krásným ohňostrojem. Adventní neděli
doplnil také vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohli zakoupit svíčky, věnce,
vánoční ozdoby, na zahřátí byl připraven pro dospělé svařák a pro děti čaj.
Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli, děkujeme rodině Kolkově
za věnování vánočního stromu, panu Františku Kuchařovi za přípravu čertovského pekla a Pomoně Těšetice a.s za darování jablíček do balíčků pro děti.

2. adventní neděle
Klapy klap, klape mlýn..., že kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá, neboli kdo chce kam, pomozme mu
tam...! Takřka klasická česká pohádka s
lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným
vodníkem a opravdovým čertem, ve
které se mlýnské kolo možná zatočí a
dá-li bůh dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí. Rozverné představení pro malé
i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom můžou strhnout! Taková byla 2. adventní neděle u vodnické pohádky divadla Koňmo v Kulturním domě, který oslavoval 80. výročí svého vzniku. Krátce s historií KD nás seznámila předsedkyně
spolku přátel historie Suchohrdel Růžena Stará a společně s paní Lučzewskou
zapálily 2. adventní svíčku.
Bc. Pavlína Nováková
kulturní referentka
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Spolek přátel historie Suchohrdel
V říjnu letošního roku jsme nominovali Alej na Hájku do celorepublikové
soutěže Alej roku. Navázali jsme spolupráci s ředitelstvím místní základní školy a již připravujeme zajímavou akci pro širokou veřejnost. Bez podpory vedení
naší obce, která je od 1.ledna 1998 opět samostatná, by mohlo zůstat jen u
plánů.
Blíží se konec roku a s ním čas bilancování a přání. Vážení spoluobčané,
jménem našeho spolku Vám přeji příjemné prožití svátků vánočních a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2018.
Předsedkyně spolku Růžena Stará
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Tělovýchovná jednota
Suchohrdly, z. s.
Spoluobčané, přátelé a příznivci Suchohrdelské kopané, 5.11.2017 jsme zajížděli na hřiště vedoucího týmu
okresního přeboru Jezeřan. Podzimní část sezóny 2017/2018 se nám z počátku
velice vydařila a pohybovali jsme se na předních místech , v polovině soutěže
přišlo zranění některých hráčů a následovala série velice špatných zápasů. Na
některých hráčích šlo vidět, že nemají natrénováno a místo abychom udeřili na
soupeře, tak jsme v druhých půlích zápasu evidentně soupeři nestačili po fyzické stránce. Druhou jarní část sezóny 2017/2018 zahájíme přípravu v polovině
ledna 2018 v místní tělocvičně( kulturním domě), na umělce a okolí. Naše mužstvo odehraje v měsících únoru několik přípravných utkání na umělce
v Jevišovicích. První utkání odehrají s účastníkem Rakouské 2.klasse
25.2.16:00hod v Hrušovanech. Dále probíhá příprava takto: ve středu a v pátek
mají hráči v tělocvičně posilovací trénink a neoblíbený běh. Poté mají herní
trénink na umělce v Suchohrdlech a o víkendu zátěžový trénink. Tak doufejme,
že jim příprava dá jenom to nejlepší, tak jako loni. Náš tým mužů pravděpodobně zahájí jarní část v poslední březnový víkend. Ale nemůžeme zapomenout
ani na naše žáky. Někteří z nich náš klub reprezentují na setkání okresních výběrů. Ti zahájí přípravu již v lednu 2018 v tělocvičně SOU na Uhelné. V roce
2018 odehrají tak jako loňskou sezónu halové turnaje a koncem března již budou trénovat na umělce v Suchohrdlech. Naše přípravky zahájí přípravu také
v lednu 2018 a to v tělocvičně ( kulturním domě) ZŠ Suchohrdly každou středu a
pátek od 17:00 do 18:00hod. Více o naších mládežnických mužstev se dočtete
v druhém článku od trenéra p.Žižky. A nemohu nevzpomenout a tímto Vás
pozvat na tradiční sportovní ples, který se uskutečni 17.2.2018 . Na tomto plese doufám bude zase velice dobrá zábava o kterou se postará již po několikáté
skupina VICOMT a také věříme ve velice hojnou návštěvu. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem sponzorům za příspěvek do tomboly, která bude jako
každý rok výborná.
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Dovolte mi, abych všem popřál při návštěvě našich utkání jak těch nejmenších, tak těch starších mnoho krásných fotbalových zážitků a příjemně stráveného času. Bližší informace najdete na našich webových stránkách:
www.tjsuchohrdly.cz .
Na závěr chci poděkovat všem našim sponzorům a obci Suchohrdly. Dále
bych všem chtěl popřát hodně zdraví a pohody v roce 2018 a aby to byl rok
úspěšný a i rok splněných přání.
Za TJ Suchohrdly předseda Miroslav Černý

Hodnocení podzimní části fotbalové
soutěže mládeže TJ Suchohrdly
V podzimní části fotbalových soutěží mládeže na okrese Znojmo byl oddíl
TJ Suchohrdly zastoupen v kategoriích starších žáků, mladších žáků a starších
přípravek. V současné době je registrováno u TJ Suchohrdly přes 40 dětí
v těchto kategoriích.
Starší žáci (roč.2003 a mladší) – tato věková kategorie starších žáků funguje
pod vedením trenérů p.Žižky, p.Mrni a p.Štancla již druhým rokem. Po odchodu
4 hráčů do kategorie dorostu (hostování v Únanově) byl tento tým doplněn
opět mladšími žáky. Ve skupině A okresní soutěže starších žáků se tak chlapci
umístili s 12body na 4.místě, avšak vzhledem k tomu, že dvě třetiny mužstva
tvoří hráči mladších žáků, je potřeba tento tým pochválit za velmi dobré výkony, kdy kolikrát proti podstatně starším chlapcům hráli s velkou bojovností
(zejména zápas s Tasovicemi byl toho ukázkou, kdy proti starším hráčům bojovali chlapci s velkým nasazením).
Mladší žáci (roč.2005 a mladší) – toto mužstvo (rovněž pod vedením výše uvedených trenérů) navazuje na velmi dobré výkony z loňského roku a jejich umístění na 1.místě s 22 body ve skupině C (o 1bod před 1.SC Znojmem) není náhodou. Toto 1.místo ve skupině si tak chlapci vybojovali zejména v posledním zápase doma proti Tasovicím, kdy po dramatickém souboji zaslouženě vyhráli 2:1
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a zajistili si tak postup mezi 6 nejlepších celků v kategorii mladších žáků, jež se
zúčastní mezi sebou v jarních kolech o přeborníka okresu Znojmo.
Nutno podotknout, že toto mužstvo (věkové kategorie roč.2005 a 2006) po odchodu některých zkušených hráčů (do kategorie starších žáků) velmi mile překvapilo a ukázalo, že jejich skvělé výsledky z minulých let v kategorii přípravek
nebylo náhodou. Navíc tři hráči z našeho týmu mladších žáků byli vybráni do
výběru OFS Znojmo – David Žižka, David Novák, Marek Březina.
Bonusem navíc v této kategorii mladších žáků je, že náš hráč David Žižka
se stal společně s Davidem Matulou (z týmu Tasovic) nejlepším střelcem skupiny C – oba dva nastříleli 17 branek.
Starší přípravka (roč.2006 a mladší) – přestože se v této kategorii tabulkové
umístění neeviduje, tak předvádí tito chlapci pod vedením trenérů
p.Štrombacha a p.Auera rovněž velmi sympatické a bojovné výkony, za které si
zaslouží uznání. Rovněž i zde, ve skupině B kategorie starších přípravek, se stal
náš hráč Michal Štrombach nejlepším střelcem skupiny – 52 branek.
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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Starší žáci - Tabulka podzimní části okresní soutěže skupiny A
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Tasovice

10

9

0

1

69:10

27

2

Dobšice

10

7

0

3

68:20

21

3

Přímětice
Suchohrdly
Šatov
Micmanice/Slup

10

6

2

2

69:14

20

10

3

3

4

43:23

12

10

2

1

7

41:51

7

10

0

0

10

1:173

0

4
5
6

Mladší žáci - Tabulka podzimní části okresní soutěže skupiny C
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Suchohrdly

10

7

1

2

53:24

22

2

1.SC Znojmo

10

6

3

1

64:22

21

3

Mramotice/
Olbramkostel

10

6

1

3

55:21

19

4

Tasovice

10

5

3

2

66:26

18

5

Práče/
Prosiměřice

10

2

0

8

42:47

6

6

Únanov

10

0

0

10

5:145

0
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Vzorná reprezentace našeho oddílu
TJ Suchohrdly
Dne 12.10.2017 se v Rakvicích (okres
Břeclav) konal meziokresní turnaj mladších žáků O pohár předsedy JmKFS. Hráči výběru OFS
Znojmo ročník 2005 obsadili na tomto turnaji
třetí místo, když nejdříve prohráli s OFS Břeclav
0:1, s OFS Hodonín vyhráli 3:1 a v posledním
zápase prohráli s MěFS Brno 1:3.
Výběr OFS Znojmo z našeho oddílu TJ Suchohrdly reprezentovali hráči David
Žižka (brankář), Marek Březina a David Novák.
Tito hráči se rovněž zúčastnili dne 3.10.2017 s výběrem OFS Znojmo mezinárodního turnaje výběrů OFS v Žebětíně, kde v deštivém počasí sice prohráli
všechny tři zápasy (s MěFS Brno 1:3, s Měfs Bratislava 1:4, a s OFS Trnava 0:1),
ale v každém zápase zanechali sympatický výkon.

Mikulášský turnaj starších a mladších
žáků TJ Suchohrdly na bowlingu
V sobotu dne 2.12.2017 proběhla na bowlingu ve Znojmě „ukončená“
podzimní části fotbalové sezony mladších a starších žáků TJ Suchohrdly za
účasti trenérů p.Jiřího Žižky, p.Pavla Mrni, p.Petra Štancla, starosty obce
Ing.Martina Paula a některých rodičů.
Díky vstřícnosti Ing.Dalibora Šafáře ze Suchohrdel (jeden ze spolumajitelů
Bowlingu ve Znojmě), který nám zajistil sponzoringem hodinový pronájem
všech čtyř drah, si tak chlapci mohli zahrát (stejně jako vloni ) mikulášský turnaj v bowlingu. Před zahájením turnaje však nejdříve proběhlo ústy trenérů
zhodnocení podzimní části fotbalové sezony a poděkování chlapcům za velmi
dobré výkony.
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Po tomto zhodnocení se ujal slova starosta obce Ing.Martin Paul, 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 Žižka,
Marek Březina,David Novák a Petr Minařík), za vzornou reprezentaci oddílu TJ Suchohrdly a naší obce, přičemž jim
předal děkovný diplom a poukázku na nákup kopaček 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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50. výročí svatby
Oslava zlaté svatby Rudolfa Kutláka a
Antonie Kutlákové proběhla 14.10. 2017 v
Kulturním domě Suchohrdly.
Stalo se tak přesně po 50 letech od jejich
svatby. Touto cestou by jim chtěla rodina ještě
jednou pogratulovat a popřát hodně zdraví do
dalších společných let.

Vánoční zdobení svíček
Ve dnech 4.-6.12 jste mohli v Místní knihovně Suchohrdly vyzkoušet zdobení svíček barevným horkým parafínem. Zdobení si přišly vyzkoušet děti z Mš
Suchohrdly (předškoláci) a z družiny I. oddělení ze Zš Suchohrdly. V odpoledních
hodinách přišly maminky s dětmi nazdobit svíčku a darovat ji třeba pod stromeček. Motivů svíček bylo mnoho např. auto, motýl, květina, žába, šnek, beruška,
sova, domeček… Myslím, že všichni jsme si to jistě užili a především děti si
mohly vyzkoušet něco nového.
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JARNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 7. dubna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hod.
budou tradičně přistaveny velkoobjemové kontejnery
u Kulturního domu a u potoka.
Občané mají možnost zde uložit nepotřebné věci z domácnosti, objemný
odpad, který se nevejde do popelnic, nebezpečný odpad a železný šrot.
Nesmí se ukládat stavební suť, zbytky stavebních materiálů, pneu z
nákladních automobilů a traktorů, zbytky rostlinného
a živočišného původu.

Hospůdka U Boba
pořádá

31.12 od 19.00h. VSTUP 700Kč/ na osobu ALL INCLUSIVE
Děti do 18 let vstup zdarma, útratu platí na baru
PITÍ: vše co hospůdka má, to dá
JÍDLO: obložené talíře
HUDBA: DJ OLDIES

Půlnoční ohňostroj
Závazné objednávky a záloha 400Kč do 23.12. u obsluhy
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Kalendář připravovaných akcí
neděle
31.12.

NOVOROČNÍ TRADIČNÍ FOTBAL
od 13.00h na fotbalovém hřišti v Suchohrdlech

pátek

SBÍRKA PRO CHRÁNĚNÉ DÍLNY
od 14.00h—17.00h. v Kulturním domě
Sbírka šatstva, obuvi (čisté), knih, malé
funkční elektroniky...

5.1

sobota
17.1

TJ Suchohrdly pořádá
SPORTOVNÍ PLES
Od 20.00h. v sále Kulturního domu.
Hraje skupina VICOMT, vstupné 100 Kč

neděle
21.1

Zš Suchohrdly, Mš Suchohrdly a OÚ Suchohrdly
pořádá ZÁJEZD NA BRUSLENÍ DO ROUCHOVAN
Odjezd: ve 14.40h. od budovy Zš Suchohrdly
Čas bruslení: 15.00h.—16.30h.
Přihlášky do 5.1 2018 na OÚ nebo v Zš Suchohrdly
Cena: 50Kč

únor

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MAŠKAR
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
termín bude včas upřesněn
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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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