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První školní den
Pro prvňáčky byl první školní den 1. září dnem výjimečným. Přivítala je jejich
paní učitelka Veronika Juříková, pan ředitel Jiří Voborný a zástupce obce pan
starosta Pavel Teleki. Všichni jim popřáli krásný a úspěšný školní rok a děti si
odnesly na památku pamětní list, omalovánky a hodiny s motivem naši obce.
Bc. Pavlína Nováková, referentka OÚ Suchohrdly

Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
máme za sebou hodně nestandartní období, které bylo plné vládních nařízení a
omezování způsobené celosvětovou pandemií. Bohužel vývoj událostí nás začíná připravovat na další omezení. Věřím, že státní činitelé jsou rozumní a budou
nařizovat jen nejnutnější opatření, které povedou ke stabilizaci situace.
Jelikož finanční vyhlídky na příští rok jsou nejisté, rozhodli jsme se v červnu,
že doplatek za stavbu tělocvičny a opravu hřbitovní zdi budeme financovat
z úvěru, aby obci zůstaly finanční prostředky a rozvoj obce se nezastavil.
Celková výše úvěru je 4.936.033 Kč, skládá se z částek 4.631.283 Kč - dostavba
tělocvičny a opravy hřbitovní zdi 304.750 Kč. Obec bude úvěr splácet pět let a za
tu dobu přeplatí 115.719 Kč, což z ekonomického hlediska a jistot je výhodné.
Přes všechna omezení jsme nezaháleli a pokračovali v rozdělaných investicích,
nachystali i nové stavby a stále chystáme nové projekty.
Přehled dokončených i momentálně nedokončených staveb:
•

Oprava hřbitovní zdi – stavba financována z úvěru v ceně 304.750 Kč.

•

Výmalba, nové okenní žaluzie a úpravy interiéru Kulturního domu –
z vlastních zdrojů celkem 93.748 Kč.

•

Stavební úpravy a předláždění plochy u bočního vstupu do Kulturního domu – vlastní zdroje ve výši 144.331 Kč.

•

Výměna stávajících svítidel veřejného osvětlení za nové LED osvětlení –
50% dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, celková cena stavby -

1.970.630 Kč.
Investice, které nás ještě letos čekají:
•

Odvodnění a výstavba chodníku ul. Těšetická od kurtů k ul.Březová – ve
spolupráci se Správou a údržbou silnic JMK, celková cena stavby 1.868.618
Kč, tato cena se skládá z podílu SÚS 885.979 Kč a podílu obce 982.639 Kč.

•

Pořízení nových stolů a židlí do Kulturního domu – 50 % dotace
z Jihomoravského kraje z celkové ceny 289.678 Kč.
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•

Výsadba 56 ks ovocných stromů, lokalita pod základní školou a kolem rybníka. Výsadba bude probíhat 25.10.2020, kde si každý může zasázet svůj
strom (přesný čas bude zveřejněn na obecních stránkách) – 100% dotace
z jihomoravského kraje, cena 70.120 Kč.

Připravované stavby, na které již je vytvořena projektová dokumentace včetně
stavebních povolení:
•

Chodníky v kopci ulice Znojemská – hledá se způsob zafinancování formou
dotačních titulů.

•

Cyklostezka z obce Suchohrdly směr vinařství Lahofer – hledá se způsob
zafinancování formou dotačních titulů.

Připravovaná projektová dokumentace:
•

Cyklostezka z obce Suchohrdly směr Znojmo.

•

Rozšíření parkoviště u Kulturního domu.

•

Oprava opěrné stěny ul. Pod Skalou u bývalých Konečných.

•

Architektonická studie revitalizace návsi u potoka a kolem zvoničky.

•

Architektonická studie rozšíření obecního hřbitova.

•

Studie navýšení kapacity mateřské školky, úpravy hřiště MŠ a vybudování
dětského hřiště pro veřejnost, včetně řešení zbytku území stávajících kurtů.
V nastávající době přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a doufám, že se
budeme moci potkat u kulturních akcí, které jsme pro vás naplánovali.

Přehled plánovaných kulturních akcí:
23.10 Lampionový průvod s dýňovou stezkou
24.10 Mezinárodní den seniorů– Zrušeno z důvodu COVID-19
14.11 Svatomartinský košt
29.11 Zahájení adventu
O konání kulturních akcí v důsledku onemocnění COVID-19 budete
informování obecním rozhlasem a na webových stránkách obce!
Pavel Teleki, starosta obce
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PODZIMNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 24. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hod. budou tradičně
přistaveny velkoobjemové kontejnery na kurtech 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.

POZOR NEDOPLATKY!!!
Obecně závazné vyhlášky obce Suchohrdly o místních poplatcích ukládají
úhradu následujících poplatků:
•
ze psů
•
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Všechny poplatky byly splatné 30.6.2020.

Žádáme všechny občany, aby nedoplatky na místních
poplatcích uhradili co nejdříve!!!
Úřední hodiny Obecního úřadu
Pondělí

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Středa

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
Telefon: 515 225 690, 775 886 821
Web: www.obec-suchohrdly.cz, e-mail: info@obec-suchohrdly.cz
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v každém vydání zpravodaje bych vám rád i tentokrát poskytnul informace týkající se dění v základní škole.
Máme za sebou období, které pro nás znamenalo velkou změnu v oblasti
vzdělávání. V souvislosti s uzavřením škol v období od 11.3. do 25.5. jsme se ve
zbývajících dnech měsíce května a v červnu zaměřili na procvičování a upevňo-

vání znalostí získaných v období, kdy výuka probíhala distanční formou. Opět
bych velmi rád poděkoval rodičům, kteří se s dětmi doma připravovali. Jistě to
pro ně nebylo snadné, ale svoji úlohu zvládli z mého pohledu velice dobře.
Školní rok 2020/2021 byl zahájen 1. září a do první třídy bylo přivítáno celkem 21 dětí. Výuka zatím pokračuje s minimálními změnami. Znovu byla ministerstvem zdravotnictví zavedena povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy. V současné době prožívají žáci 2. a 3. třídy školu v přírodě, která i
v letošním roce probíhá v nádherném prostředí přírodního parku Česká Kanada.
Počasí nám velmi přeje a my trávíme co nejvíce času v přírodě.
Od 1.října začíná nahrazovaná výuka plavání pro žáky 4. a 5. ročníku, která
nemohla proběhnout v minulém školním roce. Připravují se zájezdy na divadelní
představení do Znojma a plánujeme také množství exkurzí a vzdělávacích aktivit, které jsou financovány z projektu Šablony II. a Šablony III. Žáci školy se zúčastní hudebních programů pro děti, které pořádá Česká filharmonie Brno, dále
se řeší termín odložené exkurze do Moravského krasu.
Od měsíce října začínají ve škole fungovat zájmové kroužky, jejichž nabídka je
velmi bohatá. I v letošním roce mohu s potěšením napsat, že zájem o kroužky je
opravdu velký. Již od prosince budou probíhat zájezdy na bruslení pro rodiče
s dětmi. Veškeré dění v naší škole můžete sledovat na našich webových stránkách.
Přeji vám klidné podzimní dny a pevné zdraví.
Jiří Voborný, ředitel ZŠ Suchohrdly
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Okénko do naší školky
Tak už nám to začíná……
Školní rok se nám rozjíždí na plné obrátky a s ním nespočet nových a stále se
měnících příkazů a opatření, dokumentů a směrnic, soužití s rouškou, doplňování
desinfekcí a antibakteriálních mýdel, pečlivé sledování zdravotního stavu dětí i
kolegů, v televizi i rádiu COVID, na internetu COVID, emailové schránky zasypané
dotazníky COVID…..a co běžný zářijový život v mateřské škole?

Zajímá naše vlivné, že společenská nervozita působí i na děti? Zajímá naše vlivné, že díky těm všem opatřením ještě více pociťujeme nedostatek personálu
v mateřských školách?.....A otázek pro naše vlivné by bylo rovněž nespočet.
Tak pro ty, které to zajímá!!!
Děti v suchohrdelské školce jsou úžasné!!!! Nově příchozí děti zvládly adaptaci
na výbornou. Pracujeme jako jindy – cvičíme, zpíváme, povídáme si, lepíme, stříháme, malujeme, připravujeme se na velkou školu a je nám spolu fajn. Paní ředitelka připravuje vstup do projektu Šablony III., a tak se těšíme, že tu budeme mít
jednu paní učitelku o kousek déle, že budeme realizovat projektové dny ve třídách a budeme mít třeba i možnost poradit se se školním psychologem.

JE NÁM FAJN a komu není, přijďte mezi nás.

Kolektiv z MŠ Suchohrdly
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Rekonstrukce bitvy Suchohrdly 1809
Druhou červencovou neděli se i přes veškerá opatření v důsledku koronaviru
COVID-19 konala připomínková akce napoleonské bitvy roku 1809. Akce se
účastnilo 678 návštěvníků a v samotné bitvě se angažovalo 263 účastníků a 28
koní.
Program začal tak jako vloni pietním aktem u Červeného dvora. Letos však
probíhal pouze za přítomnosti zástupce obce pana starosty Pavla Telekiho, re-

ferentky Pavlíny Novákové, předsedkyně Spolku historie přátel Suchohrdel paní
Růženy Staré a několika vystupujících vojáků. Společně si všichni přítomní připomněli historii místa, kde bylo podepsáno příměří v roce 1809. Jako vzpomínku na tuto událost byly položeny u Červeného dvora kytice.
V 11.00 hodin se pokračovalo na poli Panská Niva, kde proběhla rekonstrukce druhého dne bitvy Napoleonských armád. Součástí bitvy bylo vyprávění o
životě lidí, kteří si prošli peklem války. Hrdinou bitvy byl seržant Pierre Barbier,
který se nakonec vrátil, ikdyž vážně zraněný, ke své milované Martě.
Poděkování patří našim hasičům, kteří opět byli připraveni kdykoliv zasáhnout!

FOTO: Boris Moskovský
Bc. Pavlína Nováková
referentka OÚ Suchohrdly
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Spolek přátel historie Suchohrdel

V neděli 12. července 2020 se konal pietní akt u Červeného dvora.
Zde maršál Berthier z pověření Napoleona I. podepsal s náčelníkem štábu císařsko-rakouské armády baronem Wipffenem v červenci 1809 příměří, kterým bylo
ukončeno válečné střetnutí vedené od Ladshutu v Bavorsku přes Wagram po
Znojmo.

Červený dvůr
Na štítě jedné z jeho budov je letopočet 1740. V písemných pramenech se o
něm píše mnohem dříve. Tento svobodný statek vystřídal několik majitelů. Jedním z nich byl klášter Louka. V roce 1809 patřil hraběti Ugartovi. Od roku 1993
zde sídlí firma Polytrans s.r.o. .
Růžena Stará, předsedkyně spolku
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Jaké bylo posvícení
Díky přátelské domluvě mezi zavádějícími bylo již od minulého roku jasné, že
se letos stárkovou a stárkem stanou Debora Kuřitková a Tomáš Svoboda. Přípravy na posvícení se uskutečnily už na začátku července, kdy se stárkovi fotili na
pozvánky v oblasti Špalkovy vyhlídky u Konic. Jejich roznos do schránek po obci
však proběhl až o měsíc později. Důvodem byla náhlá změna pořadatele a s tím
spojená domluva na přípravách a celkové organizaci. Nakonec letošní štafetu

pořádajícího převzala Hospůdka U Boba ve spolupráci s obcí Suchohrdly.
Nácviky nástupu začaly na přelomu prázdnin, plánování půlnočního překvapení a chystání areálu za kulturním domem až týden před akcí. Máju a břízky, pro
které se tradičně jelo
v pátek do místního lesa
pod vysílačem, zajistil
pan Kopečný, za což mu
velice děkujeme. Záslu-

hy také náleží panu Sedlákovi, který zprostředkoval odvoz traktorem
s vlečkou, a panu Keněrešovi, který následně
13,8 metrů vysoký smrk
jeřábem vyzvedl.
V sobotu po deváté hodině zahájilo třináct zavádějících párů průvod po vsi.
Při zvaní obyvatel hrála místní dechová hudba, rozdávaly se nastříhané rozmarýny a k připití se nabízely čtyři druhy vína dovezená z Dolních Dunajovic. Co se
týče slunce, bylo počasí více než vydařené. To se nicméně po pozdním obědě od
pana starosty v obecním sklepě změnilo v přeháňky. Z tohoto důvodu a také
kvůli stále se rozrůstající obci průvod zavádějících skončil až po osmnácté hodině.
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Večerní zábava se bohužel nesla ve znamení přetrvávajícího deště. Proto se
veškeré dění i program musely přesunout do vnitřních prostor kulturního domu. I přes všechny komplikace a zpoždění jste si mnozí z vás nenechali ujít skupinu Tataband, nástup zavádějících i pánské půlnoční překvapení. Po půlnoci
se počasí umoudřilo. Nedělní odpoledne se skupinou Fanny Music proběhlo
venku dle stanoveného plánu až do pozdních hodin.
Jako stárek letošního posvícení mi dovolte toto shrnutí zakončit poděkováním. A to stárkové, zavádějícím, pořadateli, obci a všem ostatním, kdo se jakkoliv podíleli na plánování, organizaci a přípravách. Zvláště pak obrovské díky patří panu Kuchaři a jeho rodině, Pavlíně Novákové, Michalu Adamovi, panu Věrnému, panu Jordánovi, rodině Kuřitkových, Svobodových, Štanclových a Koníčkových.

Tomáš Svoboda, stárek
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Ahoj prázdniny s kouzelníkem
Dne 31.8.2020 se v naší obci konalo rozloučení s prázdninami. Vzhledem ke
koronaviru a s ním související všechna opatření jsme pro letošní rok zvolili pouze kouzelnické vystoupení.
Na dvůr kulturního domu přijel pan kouzelník Katonas, který si pro děti připravil velice zajímavá kouzla. Na úvod jste mohli vidět kouzla s kartami, při kterých mu pomáhala jeho asistentka. Děti měly možnost si zadovádět na skákacím hradě, koupit si v jeho stánku různé pochoutky, čarovné hůlky a balónky.
Později si pan kouzelník vybral některé děti jako své asistenty. Účast malých
diváků a jejich rodičů byla vysoká. Poděkování patří také Hospůdce u Boba, která připravila občerstvení.

Za OÚ Suchohrdly Romana Červená
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Tělovýchovná jednota Suchohrdly z.s.
Milí příznivci. Rád bych Vás informoval o průběhu nového
ročníku fotbalových soutěží.
Úvod podzimní části soutěže našemu týmu mužů nevyšel.
Z pěti odehraných utkání získali pouze bod a to za remízu 2:2
v Horních Kounicích. Je pravdou, že z týmu odešel náš nejlepší střelec branek
z předchozí nedohrané sezóny Adam Ducký a to se jistě projevilo. Dále tým zužují různá zranění, ale nezbývá než tyto ztráty překonat. Věřím, že naši muži najdou
v sobě dostatek fotbalového umu, šikovnosti, bojovnosti a postavení v tabulce
zlepší.
Co se týká mládeže, tak mladší žáci, starší žáci a dorostenci hrají ve společném
družstvu pod názvem Dobšice/Suchohrdly. Starší žáci hrají domácí utkání na hřišti v Suchohrdly. Mladší žáci a dorost hrají svá utkání na hřišti v Dobšicích.
Na závěr pár slov k přístavbě kabin. Práce na přístavbě kabin probíhají dle harmonogramu a termín dokončení k 31.12.2020 dle stavební firmy bude dodržen.

Adamov Zdeněk st., předseda TJ Suchohrdly
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Přípravky TJ Suchohrdly
Naši nejmenší zahájili sezónu 2020/2021 v srpnu přípravou, když jsme si museli vybrat nového brankaře. Této pozice se ujal Ondřej Kutner, i když nemá
žádné zkušenosti, i tak se se svým výkonem mohl rovnat již zkušenějším brankařům z jiných mužstev, ale ještě je před ním dlouhá cesta ke kvalitním výkonům.
Po loňské sezóně se s klukama rozloučili tři zkušení hráči (brankař Jakub Mar,
Adam Prekop, Daniel Maňura), za což jim chci poděkovat a ať se jim daří. V naší
skupině ,,A" ,která je také silná, se již ukázalo, jak naše mužstvo umí bojovat.
Na zahájení sezóny jsme zajeli na půdu Bližkovic ,kde jsme v omezeném počtu obě utkání vyhráli. Druhé kolo jsme hráli doma s mužstvem Mramotice/
Olbramkostel, ale tady se nám vůbec nedařilo a oba zápasy jsme prohráli. Tímto
ale chci vyzdvihnout všechny hráče a poděkovat jim za jejich bojovnost a snahu
hrát a stále se zlepšovat.
Hledáme nové naděje Suchohrdelské kopané, pokud má někdo zájem, tak
máme tréninky středa a pátek od 17 hod.na hřišti.

Za trenéry přípravek Miroslav Černý
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Letní fotbalový kemp mládeže Sokola
Ve dnech 10. 8. 2020 - 14.8.2020 proběhl ve sportovním areálu Dobšice letní fotbalový kemp starších a mladších žáků společného oddílu TJ Dobšice/
Suchohrdly. Kempu se zúčastnilo 25 mladých fotbalistů ve věku 10 – 14 let. Organizátoři si pro mladé fotbalisty připravili několik tréninkových jednotek zaměřených na individuální rozvoj fotbalových dovedností, nácvik herních situací a fyzickou přípravu. Po rozdělení do dvou skupin, se o každou z nich starali
oddíloví fotbaloví trenéři a dva dny vedl Oldřich Helebrant – hlavní trenér mládeže OFS Znojmo.
Pro všechny mladé fotbalisty byl po celý týden zajištěn pitný režim a stravování.
Mládeži se věnovali trenéři Jaroslav Ducký, Karel Fiala, Miloš Koukal, Broňa
Polák, Roman Vítoň, Leoš Plaček, Petr Mikulka, Oldřich Helebrant a o výborné
stravování Bob Černý. Letní kemp tak splnil očekávání a to, jak po stránce sportovní, tak i po stránce kolektivní.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům a organizátorům tohoto soustředění, zejména TJ Sokolu Dobšice za vzornou organizační stránku.

Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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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.

Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
Vychází jako čtvrtletník v nákladu 520 ks. Datum vydání 25.9.2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. 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 30.11.2020.
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