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Dětský maškarní bál
Sobotní odpoledne 24. února v Kulturním domě Suchohrdly patřilo
dětem. Konal se zde DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL a více jak 40 dětí se obléklo do
slušivých kostýmů a přišlo si užít pěkné odpoledne.
Pokračování na str. 10

...na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
pranostika říká: „březen za kamna vlezem“, ale já
si osobně myslím, že za kamny to už nikoho moc
nebaví a většina z vás už vyhlíží racky, kteří jsou
předvojem příchodu jara. Konečně nastane zase
ten čas, kdy se příroda začne po zimním spánku

probouzet, vše se začne zelenat, vykvetou první
jarní květiny a do našich zahrádek, zahrad, polí a
lesů příroda vdechne čilý život.
V naši obci rušný život už dávno začal a to díky stavbě „ II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (průtahy)“. Svým rozsahem se jedná o velkou stavbu, která průjezd a pohyb v obci ve všech směrech omezuje. Nejvíce se to dotýká našich nejstarších a nejmladších občanů, kteří překážky díky stavbě překonávají nejhůře.
Práce spojené s přípojkami dešťové kanalizace, inženýrských a ostatních sítí pomalu budou končit. Začne odtěžování zeminy, následné navážení konstrukce
vozovky a pak položení konečné asfaltové vrstvy. To už jsme však někde
v měsíci červnu či červenci. Podle stanoveného harmonogramu by 31. července
2018 měla tato svým rozsahem největší stavba v naši obci být ukončena.
Oddychneme si? Moc ne. V těchto dnech probíhá vyhodnocení dalších velkých
staveb. Od dubna se rozjede výstavba nové tělocvičny při Základní škole Suchohrdly a rekonstrukce místních komunikací ulic Dlouhá, Zahradní, Vinohrady,

Sklepní, Příční, Kolonka a Polní.
Znovu vás občany budu žádat o značnou dávku trpělivosti a tolerance, protože
každá stavba, každý její úsek přinese jistá omezení.
Jsem rád, že soutěž o veřejnou zakázku přinesla u stavby „Tělocvična“ 12%
úsporu a u „místních komunikací“ 29% úsporu finančních prostředků. Potvrdila
se tak správnost záměru ze strany RO soutěžit místní komunikace jako celek a
vyvrátily se tak obavy některých zastupitelů, kteří se k tomu stavěli skepticky.
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Nejen prací je člověk živ. Myslíme i na kulturně-sportovní život v obci. V chodu
jsou přípravy na bezprostředně blížící se akce, ale i ty, které budeme organizovat o něco později. Novinkou budou tématická zaměření jednotlivých akcí. Důležitým faktorem však vždy bude počasí, které značnou měrou rozhodne, zda
akce bude úspěšná. Nechci předbíhat, ale věřím, že se děti, ale i dospělí mají na
co těšit.
Chtěl bych zůstat optimistou a věřit i nadále, že se nám podaří splnit vytýčené

plány. Máme určitě našlápnuto dobře, ale bude záležet na každém z nás, jak se
více či méně zapojíme. Neubráníme se chybám, přešlapům a tak je vítaná každá
pomocná ruka, stejně tak každý dobrý nápad.
Máme další plány jak zvelebit naši obec. Připravujeme další a další projekty,
které přinesou užitek nám všem. Držíme se i nadále hesla: „Vše pro zájem obce,
nikoliv jednotlivce“!!!
Váš starosta
Důležitá usnesení přijatá Zastupitelstvem obce:
34. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 28.12.2017
Usnesení č. 370: ZO schvaluje rozpočet na rok 2018 včetně změn předložených
finančním výborem a sociálního fondu. V rámci rozpočtu byl schválen příspěvek:
ZŠ Suchohrdly, příspěvková organizace 600.000,MŠ Suchohrdly, příspěvková organizace 500.000,TJ Suchohrdly,

300.000,-

Svaz žen Suchohrdly + senioři

40.000,-

Spolek přátel historie Suchohrdel

5.000,-

Zároveň tímto pověřuje starostu Ing. Martina Paul k podpisu smluv. Jako závazný ukazatel pro čerpání byl stanoven paragraf.
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„ Mráz, mráz, mráz, letí kolem nás“
Mrzne, jen to praští, dokonce i trochu sněhu napadlo a kalužiny se proměnily v
klouzačky. Přesně takto má zima vypadat.
Sotva jsme oslavili svátek Tří králů, pustili jsme se do oslav masopustu.
Toto období máme v naší školce moc rádi. Je to období legrácek, veselí, barevnosti, ale také dobrot. Naše masopustní čepičky zná už v obci kdekdo, ale le-

grační písničky vždy překvapí kolemjdoucí při naší tradiční masopustní obchůzce. O překvapení jsme ale nepřišli ani my. Na Obecním úřadě jsme pana starostu nenašli, za jeho počítačem však seděl Masopusťák, a když jsme otevřeli oči
víc dokořán, s údivem jsme poznali našeho pana starostu. Moc mu to v té parádě slušelo a tak si i on vysloužil několik vtipných písniček. Koblížky a buchtičky s
láskou pro nás pečené našimi maminkami završily náš krásný masopustní den.
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A protože jsme chtěli vyzkoušet jaká dřina to pečení je, hned další den jsme se
pustili do výroby liščích preclíčků. Proč liščích? Dříve o první předvelikonoční
( liščí ) neděli maminky svým dětem připravovaly překvapení a ráno hned po
probuzení svým ratolestem říkávaly :
„ Milé děti, běžela tudy liška a nechala vám zde preclíky na zahradě na stromě.
Protož vstaňte, omejte se a jděte do zahrady, nebo je na proutku na stromech

zavěšené naleznete. Však dříve se každý pod stromkem pomodlete a potom je
sobě vezmete a spožívejte. „
Soukup Jan, Liščí neděle, Český lid 1901, X/5
A tak jsme i my upečené a pěkně cukrované preclíčky zavěsili na proutky větviček a ochutnávali.
Kvapem se však blíží čas zápisů do školy a školky, a tak jsme ještě stihli navštívit
s předškoláčky tu velkou Základní školu. Vyzkoušeli jsme si na chvíli roli prvňáčka. Naučili jsme se písmenko A, počítali jsme, kreslili, cvičili i zpívali. Předvedli
jsme se, že umíme být pozorní, poslušní a dodržujeme pravidla. Zkrátka, že už
na školu máme a moc se do ní těšíme.
Kluci a holky z naší školky
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v předchozích vydáních zpravodaje bych vám i tentokrát rád poskytnul informace týkající se dění v základní škole. Jsou za námi další tři měsíce, ve
kterých žáci absolvovali několik zajímavých akcí. Tou nejnáročnější byl zcela jistě lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3., 4. a 5. třídy, který se na naší škole konal
vůbec poprvé. Tento kurz se uskutečnil v termínu 7. – 12.1.2018, ubytování bylo

zajištěno v Lipové-lázních. Vzhledem k nedostatku sněhu v lyžařském areálu
Miroslav jsme byli nuceni každý den dojíždět do 12 km vzdálené Branné, kde byl
sněhu dostatek a bylo zde o poznání lepší počasí. Musím velmi pochválit všechny děti za zvládnutí základních lyžařských dovedností a poděkovat paním učitelkám za trpělivou práci při výuce lyžování. Jen pro představu – z celkem 35 dětí
jich stálo v Branné poprvé na lyžích 27. Přesto v druhé polovině týdne všichni
zvládali jízdu na vleku a sjíždění svahu. Každý večer probíhal společný program
vyplněný přednáškami, hrami a nechyběl ani karneval se soutěžemi. Užili jsme
si opravdu moc pěkný týden a už nyní se těšíme na další společné lyžování. Rád
bych na tomto místě poděkoval rodičům za důvěru a také za to, že umožnili
svým dětem účast na kurzu. Jedná se o akci, která je finančně náročná, přesto
se našlo tolik rodičů, kteří neváhali do této zcela nové aktivity školy investovat a
dopřát tak svým dětem mnoho krásných zážitků.
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Další zimní aktivitu, do jejíhož pořádání se škola pustila, představovaly tři
zájezdy pro rodiče s dětmi na bruslení do Rouchovan, kde bylo v loňském roce
otevřeno zcela nové kluziště. Příjemně nás překvapil zájem rodičů a dětí o tuto
aktivitu. Vzhledem k pozitivním ohlasům se na zájezdy na bruslení můžete těšit i
v následujícím školním roce, tentokrát v pravidelnějším rytmu. Rád bych na
tomto místě poděkoval radě obce Suchohrdly, která tyto zájezdy finančně podpořila.
V rámci programu pro budoucí prvňáčky proběhly v posledním únorovém
a prvním březnovém týdnu 4 náslechové hodiny, kterých se zúčastnili nejen
předškoláci, ale také jejich rodiče. V těchto hodinách si budoucí prvňáci mohli
vyzkoušet, jak jsou na tom s grafomotorikou, logickým myšlením, představivostí
a dalšími dovednostmi, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí při výuce čtení, psaní, matematiky a ostatních předmětů vyučovaných v 1. třídě. V pátek
16.2. proběhl v naší škole den otevřených dveří, v jehož rámci si mohli rodiče
prohlédnout školu a také se zúčastnit výuky. Pro předškoláky ze sousedních Ku-

chařovic jsme dne 6.3. uspořádali „zápis nanečisto“. Předškoláci ze Suchohrdel
se tohoto zápisu zúčastnili dne 13.3. V rámci této hodiny si budoucí předškoláci
mohli vyzkoušet, jak bude vše probíhat u skutečného zápisu, který se v naší škole bude konat začátkem měsíce dubna.
Jednotlivé třídy se v rámci
své výuky zúčastňují různých
edukačních programů pořáda-

ných ve městě Znojmě. V pátek
9.3. jeli všichni žáci školy na
edukační program do brněnského planetária.
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Hned v následujícím týdnu se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili ve Znojmě
divadelního představení. V pondělí 19.3. pak žáky čekala exkurze v Jaderné
elektrárně Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Ve spolupráci
s dalšími spolky v obci škola pořádá dne 12.5. dálkový pochod se startem i cílem
u obecního sklepa. Těšit se můžete na trasy 5, 7, 15 a 22 km. Občerstvení
v prostoru startu a cíle budou k dispozici nápoje a guláš za symbolickou cenu.
Ve škole stále fungují dvě oddělení školní družiny, které zajišťují výchovu dětí
mimo vyučování. Děti ze školní družiny se podíleli na tvorbě výzdoby pro dětský
karneval, v rámci adventního tvoření vyrobily ozdoby a další krásné výrobky
s vánoční tematikou, které pak prodávali na vánočních trzích. Škola se prostřednictvím školní družiny zapojila do soutěže „Domestos pro školy“, ve které se jí
podařilo zvítězit a získat tak (kromě jiných cen) čisticí prostředky pro školu na
celý rok zdarma. Poděkování patří oběma vychovatelkám za jejich práci a aktivitu.
V rámci svého provozu škola usiluje o zřízení vlastní výdejny stravy, což
by znamenalo odbourání přesunů do školní jídelny, kterou využívají také žáci
mateřské školy. Všechny podklady již byly předány příslušným úřadům a čeká se
na jejich vyjádření. Netrpělivě čekáme na zahájení výstavby nové tělocvičny.
Bohužel administrativní průtahy nám dosud neumožnili tento projekt zahájit. V
současné době už je vybrána firma, která bude stavbu realizovat, takže se stavbou bude možné rychle začít.
Vážení občané, rád bych vám popřál klidné jarní dny, osobní pohodu a zdraví.
Těším se na setkání s vámi na některé z našich akcí.
Jiří Voborný, ředitel školy
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Dětský maškarní bál
(Pokračování ze str.1)
Děti i dospělí si přišli zasoutěžit, zatančit a pobavit s Kejklířem Vojtou.
Řádili zde princezny, broučci a berušky, motýlci a různá jiná zvířátka, čarodějnice, piráti, Batmani, Spidermani. Pro děti byla také připravena tombola a každý
si po zakoupení losu odnášel výhru. O hudbu se postaral „Dýkej“ a občerstvit se
mohly třeba párkem v rohlíku a limonádou. Maškarní bál skončil okolo 17.00h.
A všechny děti odcházely spokojené s úsměvem ve tváři domů.
Tímto děkujeme za sponzorské dary generálnímu partnerovi Znora Interier, firmě Saint-Gobain Adfors a Českému svazu žen. Pavlu Štanclovi za občerstvení, Tomáši Bulínovi za hudbu, a Vojtu Čabalovi za velmi příjemnou a veselou
zábavu. Za pomoc při organizaci děkujeme paní vychovatelce Vítámvásové ze
Základní školy Suchohrdly a paní Janě Rapp.
Pavlína Nováková
kulturní referentka

10

Hasiči a Masopust
Masopust tradičně začíná svátkem Tří králů a pokračuje až k Popeleční středě, která letos vycházela na 14.
února, kdy začalo období půstu před Velikonocemi. U nás v obci tradiční průvod masek prošel v sobotu 3. února a jako každý rok se ho ujali hasiči. Připojit
se mohli všichni občané v maskách. Průvod masek vyšel od Kulturního domu a
protančil se obcí přes návštěvy v některých

domech, kde nás pohostili tradičními koblížky, nebo něčím dobrým k zakousnutím. Jelikož se naše obec rozrůstá, nebylo lehké projít
celou vesnici, takže ti nejodvážnější skončili
až po setmění. Budeme doufat, že příští rok
se sejdeme ještě ve větším počtu a užijeme
si stejné zábavy jako letos.

Pavlína Nováková
kulturní referentka

Zásahová činnost jednotky SDH Suchohrdly v roce 2017:
Typ události

Podtyp události

Počet

Požár

byt/dům/chata

21

Požár

sklady/seník

2

Požár

odpad/skládka

9

Požár

tráva/obilí/les

24

Požár

taktické cvičení

2

Technická pomoc

vosy/včely

2

Planý poplach

1

Celkem

61
Vladimír Forejt
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Mladší žáci TJ Suchohrdly na
halovém turnaji v Dolní Cerekvi
Rok 2018 zahájili mladší žáci TJ Suchohrdly
(roč.2005 a mladší) opět sympatickým výkonem na velmi
dobře obsazeném halovém turnaji v Dolní Cerekvi , kde za
účasti dalších 6 týmů si vedli velmi dobře (2x výhra, 2x remíza, 2x prohra). První
zápas sice prohráli (byť byli lepším týmem), avšak v dalších třech zápasech podali velmi dobré výkony a dokázali tak zahrát rovnocenný zápas i s takovým týmem, jako je FŠ Třebíč, jež všechny zápasy na turnaji suverénně vyhrála, pouze
naši chlapci s nimi dokázali remizovat.
Bohužel po delší přestávce přišla únava a chlapci tak v předposledním zápase
proti TJ Jiskře Měřín sice ještě vyhráli (byť byli horším týmem), avšak poslední
zápas proti FC Svratka Brno již absolutně fyzicky nezvládli a zaslouženě vysoko
prohráli.
I přesto svým výkonem chlapci opět zanechali dobré jméno našeho oddílu
v tomto kraji.
TJ Ježek Rantířov – TJ Suchohrdly
3 : 1 (Žižka)
TJ Slavoj Třešť – TJ Suchohrdly
2 : 2 (Fila, Žižka)
SK FŠ Třebíč „05“ – TJ Suchohrdly 1 : 1 (Žižka)
TJ Sokol Dobšice – TJ Suchohrdly
0 : 3 (Žižka, Březina Vít, Skoupý)
TJ Jiskra Měřín – TJ Suchohrdly
1 : 3 (Skoupý 2x, Březina Marek)
FC Svratka Brno „05“ – TJ Suchohrdly 6 : 2 (Březina Vít 2x)

Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Krčál Adam – Žižka David, Olej Tomáš,
Toufar Tomáš, Teleki Ondřej, Březina Marek, Březina Vít, Fila Martin, Spoupý Josef,
Štrombach Michal,
Za sympatický výkon chlapcům děkujeme.
Trenéři: Žižka, Štancl

12

Mladší žáci TJ Suchohrdly druzí na
turnaji OFS ve Znojmě
V neděli 21.1.2018 se konal ve Znojmě halový turnaj mladších žáků pořádaný okresním fotbalovým svazem Znojmo za účasti mužstev Dobšic, Hrušovan,
Práčí, Hevlína, Mramotic, Blížkovic, Hrádku a Suchohrdel.
Turnaj se tak hrál ve dvou skupinách systémem každý s každým 1x14 minut.
Naši chlapci byli, jak se později ukázalo, vylosováni do těžší skupiny s týmy Dobšic, Hrušovan a Práčí, přesto však ve skupině neokusili hořkost porážky.
Chlapci hned v prvním zápase ve skupině remizovali s mladšími žáky z Dobšic
1:1 (branka Koryťák).
Ve druhém zápase s žáky z Hrušovan vyhráli zaslouženě 2:0 (branky Žižka 2x) a
v posledním zápase ve skupině již suverénně porazili Práče 4:0 (branky Žižka 2x,
Skoupý 2x).
Tímto zápasem si tak potvrdili první místo ve skupině a ve finále se utkali
s týmem Hrádku.
V tomto zápase chlapci po nevydařeném začátku nakonec prohráli 3:0 a skončili
tak na celkovém druhém místě. Chlapci tak mohou jen litovat dvou rychlých
gólů v úvodu zápasu, kdy pak sice hru vyrovnali, ale nakonec při velké snaze o
srovnání výsledku dostali těsně před koncem rozhodující třetí gól.
I přesto předvedeným výkonem chlapci nezklamali a svým druhým místem opět
zanechali dobré jméno našeho oddílu na tomto turnaji.
Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Krčál Adam – Žižka David, Olej Tomáš,
Teleki Ondřej, Malina Šimon, Koryťák
Vojtěch, Spoupý Josef, Grois Roman,
Za sympatický výkon chlapcům děkujeme.
Trenéři: Žižka, Mrňa, Štancl
Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Bruslení na rybníku
Letos nás opět potěšilo mrazivé počasí a mohly jsme zase po roce využít
zamrzlý rybník jako kluziště. Dobrovolníci vzaly potřebné náčiní a odklidili sníh,
vznikl tak úžasný prostor na bruslení a mohlo se začít! Byli zde viděni nejen
bruslaři, rodiče s dětmi ale i hokejoví nadšenci.

Oslava MDŽ
Každoročně se Mezinárodní den žen slaví 8. března, obec Suchohrdly a
Český svaz žen pořádalo oslavu dne 10. 3. Po krátkém připomenutí historie
MDŽ, obdaroval pan starosta všechny přítomné dámy květinou a popřál všem
hodně štěstí zdraví a lásky. Poté už přítomné dámy slavily a zavzpomínaly při
příjemném posezení.

Pavlína Nováková
kulturní referentka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2017
Počet obyvatel k 1.1.2017: 1275 občanů
Odstěhovalo se: 36 občanů
Zemřelo: 9 občanů
Narodilo se: 16 občanů
Počet obyvatel k 31.12.2017: 1330 občanů

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.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme hasičům a obci Suchohrdly za likvidaci požáru.
rodina Škárková
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Kalendář připravovaných akcí
sobota

7.4

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
od 20.00h v Kulturním domě
hraje kapela VÍKEND

pondělí
30.4

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
od 17.00h. u fotbalového hřiště
soutěže, opékání špekáčků a FIRESHOW

sobota
12.5

DÁLKOVÝ POCHOD trasy 5,7,15,22 km
start u Obecního sklepa
čas bude upřesněn

sobota
12.5

ROCKOVÁ ZÁBAVA
od 20.00h v Kulturním domě
hraje kapela ORYON

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ

6.5 - Vítání občánků
2.6 - Den dětí
srpen - Posvícení
1.9 - Ahoj prázdniny
Přený termín, místo a čas kulturních akcí budou včas upřesněny
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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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