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Slovo starosty Akce, které nás čekají:
letošní rok začal velmi 
zvláštní a netypickou zi-
mou. V  Rusku proběhla 
zimní olympiáda, která pro 
naši zemi byla velmi úspěš-
ná, ale současně se zvlášt-
ním pocitem hledíme 
k  východu, když slyšíme 
o událostech na Ukrajině 
a na Krymu.  Naši před-
kové po 1000 let hledíce 
k východu věděli, že odtud 
většinou nic dobrého ne-
přišlo... .
Po tisíce let tomu vždy bylo 
tak, že na stát, který má 
ekonomické či vnitřní po-
litické problémy a nemůže 
se moc bránit ..., většinou 
zaútočil jeho soused ...,  vy-
plenil jej či ovládl. V tomto 
světle si možná uvědomí-
me, že žijeme ve šťastné 
Zemi a mnohé problémy, 
které nás denně trápí, se 
v  tomto světle jeví mali-
chernější.  Naději a Pokoj 
nám teď na jaře může dát 
mír v přírodě, která se pro-
budí k novému životu i Ve-
likonoce- svátky vítězství 
nad smrtí. 
Krásné jaro i poklidné veli-
konoční svátky.

 S úctou přeje Váš starosta 
Václav Bujáček

24. 4.  Skautská mše na sv. Jiří u chaty Podhorka  - Otec Lukáš Jambor, kaplan 
z Rajnochovic

25. 4.  Slet čarodějnic – pořádá ZŠ a MŠ Suchá Loz
27. 4.  Bukotkinův memoriál v Suché Lozi – závod tříčlenných hlídek – skauti 
30. 4.  Stavění máje – pořádá ročník 1997
3. 5.  Májové zpívání v Suché Lozi 
8. 5.  Májový výlet – pořádá obec Suchá Loz
11. 5.  Besídka ke Dni matek v obecním sále – pořádá ZŠ Suchá Loz
23. 5.  Noc kostelů v Suché Lozi 
30. 5.  Stezka odvahy ke Dni dětí – pořádá ZŠ a MŠ Suchá Loz
7. 6.  Integrovaný záchranný systém ČR na fotbalovém hřišti - Český červený 

kříž
8. 6.  První svaté přijímání – farnost Bánov
14. 6.  III. ročník nohejbalového turnaje – pořádá Sokol Suchá Loz
19. 6.  Boží Tělo v Suché Lozi
21. 6.  Dětský den – pořádá SDH Suchá Loz
29. 6.  Pouť ke kapli sv. Petra a Pavla do Losů – farnost Bánov
5. 7.  Turnaj váhových kategorií
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OBEC INFORMUJE:

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

• Příprava kupních smluv, darovacích smluv, 
směnných smluv, nájemních smluv, smlou-
vy o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného 
břemene

• Pomoc s vyhledáváním pozemků
• Poradenství v oblasti stavebního zákona
• Poradenství při komunikaci s jinými úřady
• Pasporty drobných staveb pro zápis do ka-

tastru

PRONÁJEM OBECNÍ TECHNIKY 

A OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA TYTO CENY:

PRONÁJMY OBECNÍCH BUDOV:

Obecní technika: 
a) obecní traktor    - 1 MH - 400,- Kč 
b) obecní vlečky    - 1 MH - 200,- Kč 
c) obecní traktor a vlečka   - 1 MH - 400,- Kč 
d) obecní automobil Peugeot  - 1 km - 15,- Kč - bez řidiče 
     - 1 km - 7,- Kč   - bez řidiče - pouze pro občany ze Suché Lozi
                                                - 1 km - 18,- Kč - s řidičem
                                                - 1 km - 10,- Kč - s řidičem - pouze pro občany ze Suché Lozi
e) obecní lešení   - 1 den - 10,- až 20,- Kč - cena se určí dle množství

a) pronájem bývalého „Pionýrského tábora“ - hlavní budova (společenský sál, kuchyň, klubovna)
       - 1 den - 500,- Kč + spotřebovaná energie 
      - 1den/osoba - 100,- Kč (letní sezóna) 
      - 1den/osoba - 150,- Kč (zimní sezóna - topení) 
      - děti do 5 let - zdarma 
      - děti od 5 - 15 let - 1den/osoba - 50,- Kč 
Pozn. obecní techniku a pronájem bývalého „Pionýrského tábora“ zajišťuje místostarosta Zdeněk Ve-
lecký - kontakt: mob. 604747720, e-mail: veleckyzdenek@seznam.cz   

V případě poškození nebo rozbití zařízení je nájemce povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši. 
b) pronájem kulturního sálu    - 1 den - 1000,- Kč 
c) pronájem obecní kuchyně   - 500,- Kč + energie 
d) pronájem obecního sálku    - 1 den - 500,- Kč 
e) pronájem obecního vybavení   - stůl - 10,- Kč/ks 
      - židle - 5,- Kč/ks 
      - nádobí z obecní kuchyně  - do 100 ks - 50,- Kč 
          - nad 100 ks - 100,- Kč 
Pozn. pronájem kulturního sálu, kuchyně, obecního sálku a vybavení zajišťují pracovníci Obce Suchá 
Loz, kontakt: tel. 572  646  074, e-mail: obec@suchaloz.cz. V případě poškození nebo rozbití zařízení je 
nájemce povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši.
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TERMÍN SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V PYTLÍCH 

– 1. POLOLETÍ 2014

Pondělí - 14. 4. 2014
Pondělí - 5. 5. 2014
Pondělí – 2. 6. 2014
- plasty musí být umístěny pouze v pytlích, která 
nám dodává fi rma RUMPOLD – ostatní nejsou 
brány

SBĚRNÝ DVŮR
Vlastník a provozovatel: Obec Suchá Loz 
Adresa provozovatele:  Suchá Loz č. p. 72, 
    687 53 Suchá Loz
    IČO: 00291374 

Otevírací hodiny: 
St 15.00 - 17.00 hod 
So 09.00 - 11.00 hod 

Správce sběrného dvora: Miroslav Keňo
Statutární zástupce:  Václav Bujáček, 
   mob. 737 779 377 

Dále je zakázáno cokoli vyvážet v  pytlech, které 
jsou určeny k vyvážení plastů (žluté pytle s nápi-
sem RUMPOLD)!

Prosíme občany, aby při odvozu suti na sběrný 
dvůr nejprve informovali starostu nebo místosta-
rostu obce! Je to z důvodu kontroly suti – nesmí 
obsahovat pytle, plasty, železo, hlínu, aj. a místa 
umístění suti, aby při jejím zpracování byla jedno-
duchá manipulace!  
Sběrný dvůr a jeho prostory jsou určeny pouze 
pro občany obce Suchá Loz!

KAMEROVÝ SYSTÉM V NAŠÍ OBCI

ZÁSTAVBOVÁ ZÓNA PADĚLKY – ZÁHUMENICE

Již několikrát jsme se na poradách zastupitel-
stva řešili monitorování vjezdu do naší obce. Jako 
starosta jsem zažil během mého působení na obci 
několik případů, kdy by nám kamerový systém po-
mohl objasnit několik záležitostí. Jednalo se přede-
vším o krádeže jak na fotbalovém hřišti, tak česne-
ku, několik případů vandalismu, odjetí od nehody 
po srážce automobilu s chodcem a v letošním roce 
čerstvá událost, kdy byly děti lákány do automobi-
lu. Zkoušeli jsme několik kamer, které dokáží za-
chytit značku automobilu i v noci, vyhovující je již 
vybrán – viz foto.  

Obec Suchá Loz oznamuje, že veškeré stavební 
pozemky v nové zástavbové zóně jsou již zajednány 
nebo prodány. Vynikající zprávou pro občany naší 
obce je, že u posledního pozemku v blízkosti silnice 
od Bánova, vedení obce ukončuje jednání o výstav-
bě stanice Zdravotní záchranné služby Zlínského 
kraje. V objektu jehož stavba by měla být dokončena 
v  příštím roce 2015 bude 24 - hodinová záchran-
ná služba vyjíždějící od Starého Hrozenkova po 
Strání.  Pro naši obec to bude znamenat bleskovou 
dojezdovou vzdálenost v  případě potřeby přivolá-
ní záchranné služby. Více se dočtete v dalším čísle 
Sucholožských listů po ukončení jednání a podpisu 
příslušných smluv se Zlínským krajem.

Určitě jste si všimli, že kamera při vjezdu do 
obce od Bánova je již nainstalovaná a instalace 
kamery při vjezdu od Nivnice se bude realizovat 
v nejbližších dnech. 

I přes toto opatření apeluji na děti, aby v žádném 
případě nikdy nevstupovali do cizích automobilů 
a pokud se s  tímto případem setkají, ať okamžitě 
utečou do nejbližšího domu, popř. domů a ihned 
to oznámí rodičům. Rodiče taktéž prosím, aby své 
děti na toto upozornili a pokud jim dítě oznámí ta-
kový to případ, ať ihned volají policii!!
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co se udÁlo ve školnÍch lavicÍch…

Plavání v Delfínu v Uherském Brodě

Divadelní představení ve Zlíně

Vánoční besídka v obecním sále

Sv. Mikuláš ve škole



5Sucholožské listy - OBČASNÍKduben 2014

ZÁ
KLA

DN
Í ŠKO

LA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Každoročně probíhá zápis do 1. ročníku. U nás 
ve škole se koná většinou první týden v  únoru. 
I letos tomu nebylo jinak. Své budoucí prvňáky 
doprovodili rodiče, kteří se první poloviny zápi-
su také zúčastnili. Ve druhé části děti prokazovaly 
své znalosti z  matematických představ, jazykové 
výchovy, musely přednést báseň a nakreslit po-
stavu. Rodiče měli za úkol zase vyplnit různé for-
muláře, prohlédnout si učebnice, podle kterých se 
budou jejich děti vzdělávat. 1. září u nás ve škole 
přivítáme 14 prvňáků. Už se na Vás moc těšíme.

Divadlo „O veliké řepě“ – žáci 4. a 5. ročníku

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2014/2015

Karneval ve školní družině a v 1. třídě

Vystoupení pro seniory v obecním sále

Předtančení na obecním plese 
– žáci 4. a 5. ročníku
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Tak nám ta zima rychle pominula. Ani bychom si málem nepovšimli, že vůbec nějaká byla.
Ale i přesto máme na ten zimní čas hezké vzpomínky, které Vám prostřednictvím fotek přiblížíme.
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Masopustní obchůzka

MASOPUST VE ŠKOLE

Na masopustní obchůzku v  pátek 28. 2. jsme 
se všichni hodně připravovali. Každé z dětí MŠ i 
ZŠ si shánělo nějakou tu masku. Pozadu nezůstaly 
ani paní učitelky. Za doprovodu heligonky pana 
faráře Macha jsme si zatancovali a zazpívali. A 
protože se nám obchůzka v pátek moc líbila, tak 
jsme se vypravili,  na pozvání našeho pana staros-
ty, také v sobotu. V 9 hodin ráno jsme se v hojném 
počtu sešli na obec-
ním úřadě. Do kroku 
nám hrál Pavel Hor-
ňák ml. Na harmoni-
ku.  A za zpěvu Ondry 
Rezka, které mu jsme 
se snažili z plných plic 
pomáhat, jsme se vy-
dali po naší vesnici. 
Počasí nám přálo, naši 
spoluobčané nás mile 
vítali, všude jsme něco 

4. A 5. ROČNÍK NAVŠTÍVIL 

MUZEUM V UHERSKÉM BRODĚ

Pracovníci DDM si připravili pro ně vzděláva-
cí program věnovaný učiteli národů J. A. Komen-
skému.

dobrého dostali a také vozík jsme si pro jistotu 
s sebou vezli. Kromě toho, že nás bolely nohy jsme 
hlady netrpěli a dokonce jsme se s panem Schwar-
zenbergem před místním pohostinstvím vyfotili. 
Byla to moc pěkná sobota a naše děli z folklorní-
ho kroužku pod vedením paní učitelky Hanky Be-
níčkové ještě stačily vystupovat na masopustním 
veselí v podvečerních hodinách v kulturním sále. 
Tady aspoň vidíte, že naše děti mají elánu na roz-
dávání a nic je nezkolí.

Vánoční atmosféru jsme si navodili už tradičně 
zpíváním s panem Vojkůvkou, který si pro děti při-
pravil opět moc hezký program. 

Úklid před Vánoci jsme zvládli za pomocí sv. Lu-
cie.  
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Ale co by to bylo za svátky bez cukroví, tak jsme 

pro rodiče k vánočnímu posezení upekli kokosové 
vykrajovánky s kandovaným ovocem. Mňam! 

Letos jsme na vánoční besídce rodiče trošku po-
strašili, protože jsme se převlekli za čertíky a pekelně 
jsme si zatančili a zazpívali. 

Byli jsme také koledovat na Obecním úřadě a na 
Chráněném domě v Suché Lozi. 

Ani letos na nás Ježíšek nezapomněl a nadělil 
nám spoustu dárků. A nejen on, také rodiče Verun-
ky Slukové nám darovali pod stromeček krásné po-
hádkové čepičky, s kterými budeme hrávat divadlo. 
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Nový rok 2014 jsme přivítali zpíváním o „Třech 
králích“. 

Králové byli štědří a i my jsme chtěli někoho ob-
darovat. Tak jsme se rozhodli přinést dobroty divo-
čákům Toníkovi a Vašíkovi, ptáčkům jsme udělali 
krmítka v podobě misek z pomerančů zalitých tu-
kem se semínky. 

Povídání o zvířátkách v zimě nás tak zaujalo, že 
jsme si vymysleli o nich pohádku, kterou jsme si za-
hráli. 2349

Jelikož letos probíhala zimní olympiáda a hodně 
nás nadchla, chtěli jsme si jí udělat i ve školce. Ale 
zima nám sníh nedopřála, tak jsme si jí uspořádali 
alespoň v tělocvičně, a bylo to úžasné. Nechybělo ly-
žování, bobování ani sjezd! 
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Naši velcí předškoláci se těšili k zápisu do 1. třídy, 
proto jsme se šli podívat, jaké to tam je.

Ale po učení jsme si už raději opět dali pohádku 
v podobě divadelního představení p. Lenky Sasíno-
vé- loutkoherečky, která nám zahrála pohádku „Se-

kyrková polévka“. 
A tu nevydařenou teplou zimu jsme zakonči-

li masopustním průvodem po vesnici a v maskách 
nám bylo opravdu horko. Takže je fajn, že jaro začíná 
a oblečení už budeme jen odkládat. 
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Rozloučila se s  námi zima, ale i dočasně p. uč. 
Radka, která čeká miminko a p. uč. Staňka, která 
bude nyní učit ve škole. Přivítali jsme nové paní uči-
telky Míšu a Pavlínku. A p. uč. Marušce z Bánova 
moc děkujeme za výpomoc místo nemocné p. uč. 
Martiny. 

Těšíme se zase příště, už v letním čase.
v. uč. Horňáková Martina
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Rikitanův memoriál 1. 2. 2014

Výprava k etapové hře 

„Putování po hradech 

a zámcích“ – Vizovice

Dne 1. 2. 2014 jsme byli ve Starých Hutích na 
závodech. Celkem z našeho střediska jelo 14 dětí 
a 5 vedoucích. Počasí nám přálo, jen byla velká 
zima. Závod jsme si užili. Potkali jsme mnoho no-
vých kamarádů. Naše nejlepší umístnění - 3. mís-
to světlušek Ludmily Čubíkové a Terezy Mahdalo-
vé. „Bylo to velmi náročné“, byla odpověď hlídky, 
která ještě nevěděla, že skončila třetí. Motivací pro 
závodící hlídky byl dort, takže holky se mohly tě-
šit na slíbený dort.   napsal: Jakub Piše

Dne 7. 2. 2014 v pátek se družinky Orion, Hou-
senky a Berušky, vydaly na poznávací výpravu na 
téma: Putování po hradech a zámcích. Po nároč-
ném příjezdu do Vizovic, jsme se šli rychle ubyto-
vat a poté zahrát noční hru. 

Po náročné hře jsme vyrazili zpět do klubov-
ny, kde jsme nejprve od Sopky (místní skautská 
vedoucí) a poté od Jirky slyšeli pár informací a 
zajímavostí o Vizovicích a zámku. Následovala 
šílená hra “Elektrika“ a hned na to “Čing-čong“. 
Tyto hry byly ideálním zakončením dne. Před 8. 
hodinou ranní jsme zmákli rozcvičku. Následova-
la snídaně a velká hra, která rozhodla o vítězi této 
výpravy. Vítězem se stala družinka Perštejnové, 
která vyhrála s  velkým náskokem nad ostatními 
třemi družinami. 

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SUCHÁ LOZ

Sbalení věcí a uklizení chaty, pro nás nezname-
nalo konec výpravy, ale ještě jeden úkol nás čekal. 
Najít místní “kešku“, která byla skryta v zámecké 
zahradě. Po zdárném splnění všech úkolů jsme se 
všichni radovali z nalezené “kešky“. 

Následovala cesta domů přes Otrokovice a ta 
nakonec dopadla parádně. Ve zkratce – “Čing-
-čong“ ve vlaku. Celkově najeto 135 km. Nečeka-
né bezvětří a očekávaná únava. V sobotu 8. 2. před 
18. hodinou jsme dojeli autobusem na “horní ko-
nec“ v Suché Lozi, kde jsme výpravu zakončili. 

napsal: Jiří Piše

Rikitanův memoriál

Č Í

Výprava do Vizovic
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Den sesterství na Podhorce v Suché Lozi

Výsadek 15. 3. 2014

Z pátku 21. 2. na sobotu 22. 2. se u příležitosti 
Dne sesterství (nebo také Dne zamyšlení) usku-
tečnilo společné přespání všech dívčích družinek 
na skautské chatě.  Přespání jsme zahájily spo-
lečnou hrou a hned po ní mezi nás přišla Olave 
Baden-Powell (manželka zakladatele skautského 
hnutí), od které jsme se dozvěděly zajímavosti o 
Dni sesterství. 

Dozvěděly jsme se také, že Olave se narodila 
22. 2. 1889, proto pro ni k narozeninám děti spo-
lečně secvičily scénky, které jí později zahrály. 

A to už nastala ta pravá chvíle ke složení svět-
luškovských slibů, které se netradičně skládaly 
mimo tábor. Všechny světlušky se pilně připravo-
valy, a tak bez obtíží slib složily a sestrou Kami 
byly přijaty do velké skautské rodiny. 

Po večeři následovala hygiena, zazpívání večer-
ky, čtení pohádky, a pak už jen přání na dobrou 
noc J. 

Ráno sice nebylo krásně slunečné, ale ani to 
nám nebránilo udělat si krátkou rozcvičku na čer-
stvém vzduchu. Po návratu do chaty, jsme se na-
snídaly, udělaly hygienu a vrhly se do programu. 

V  sobotu 15. 3. 2014 se konala tradiční akce 
našeho střediska, kterou je výsadek. Zahájení bylo 
v 08:00, kdy se skauti z Bánova i ze Suché Loze (cel-
kem 43) naložili se zavázanýma očima do vozidel a 
byli vysazeni na neznámém místě, letos poblíž obce 
Komňa. 

Poté byli rozděleni do skupin, vyfasovali kotlíky, 
sekery, lopatky, polévky, mapy a buzoly. Svoji polo-
hu  zjistili správně a tak mohli určit směr k domo-
vu, kterým se dáme. Po cestě nás čekalo ještě pár 
zastávek na zajímavých místech. Jedno z nich bylo 
také muzeum J. A. Komenského v Komni, kde jsme 

Nejdřív jsme si pověděly něco blíže ke Dni za-
myšlení, vedoucí nám řekly, že cílem letošního 
Dne Zamyšlení je kromě oslavy celosvětového 
přátelství a sesterství také přiblížení významu zá-
kladního vzdělání pro budoucnost našeho světa 
všem skautkám a skautům. Ve skupinkách jsme 
kreslily špatnou a správnou školu, povídaly jsme 
si, jak vypadají naše školy a co se nám na nich líbí. 
Na závěr si každý zkusil napsat své jméno v cizí 
abecedě, např. v azbuce. 

Pak už nezbývalo než se sbalit, uklidit chatu a 
rozloučit se. Myslím, že přespání jsme si všechny 
moc užily.   napsala: Petra Kubišová

Den sesterství - slib

Den sesterství 

měli možnost si prohlédnout staré písemnosti, ná-
řadí zbraně, mapy a mnoho dalšího. Při procházení 
obcí měly jednotlivé skupiny za úkol si sehnat pit-
nou vodu k uvaření polévky, všechny byly úspěšné. 
Naše výprava pokračovala dále na Modrou vodu, 
kde byla delší obědová přestávka. S plnými žalud-
ky, ale také s pláštěnkami na sobě jsme se vydali ke 
zřícenině Zuvačov. Déšť, který nás zastihl krátce 
po obědě, stále sílil. Po navštívení místa zříceniny 
naše cesta pokračovala přímou čarou k  Bystřici 
pod Lopeníkem. Chvíli na to, co jsme opustili les a 
byli v půli louky, začal déšť a vítr nabírat na inten-
zitě a aby toho nebylo málo, začalo také krupobití. 
Během 10 minut jsme byli všichni promočení až 
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JAKÝ BYL ROK 2013

Jaký byl rok 2013 z pohledu domácích mysliv-
ců? Toto bylo hlavním tématem výročního roko-
vání Myslivecké společnosti.  Z hlediska počasí 
skoro dobrý. Málo vlhkých dnů, horka v létě až 
nad normál, noci teplé, venku na čekané bylo 
příjemně. Také podzim se vydařil s  počasím.  
Alespoň že to, když na lovecké sezóně honů to 
bylo moc špatné. A zima?  Byla to vůbec nějaká 
zima, když se nepodíváte do kalendáře, tak to na 
zimní počasí skoro nevypadalo. Až na ty nešťast-
né sucholožské horové větry. Těch jsme si užili 
dostatečně, někdy to bylo až protivné.

Myslivci se pokoušeli uspořádat červnovou 
noc na hřišti pro mládež i ty pokročilejší.  Ne-
bylo to růžové a výsledek předčil všechna očeká-
vání. Účast moc malá, efekt pro myslivce žádný. 
Když se ohlédneme ještě dál zpět, a vzpomene-
me na zvěřinové hody, tak tam si přišli na své 
nejen myslivci, ale i obyvatelé naší vesničky a 
dost hodně i přespolních. Kvalita podávaných 
mysliveckých specialit, obsluha a prostředí lákají 
každým rokem více a více návštěvníků z blízké-

ho i vzdálenějšího okolí. Sucholožské zvěřinovky 
se stávají už pojmem. Toho si myslivci vážíme a 
jsme odhodláni dále naše služby zlepšovat a roz-
šiřovat dobré jméno obce.  

V dalším, co obec začíná se zapisovat do pa-
mětí místních i okolí, jsou Hubertské mše v na-
šem kostele. I zde myslivci svou důkladnou pří-
pravou dokazují, že dobré jméno se musí udržet.

Na myslivecké chatě jsme v  tomto roku nic 
dalšího nového nezbudovali, stávající vybavení 

M
YS

LI
VC

I
na kůži. Aby se předešlo mnohým onemocněním, 
bylo rozhodnuto zavolat odvoz. V Bystřici jsme se 
kolem 14:00 naložili do aut a celí mokří jako slepice 
jeli domů. Celkem jsme ušli 8 kilometrů. 

Akce byla tradiční, ale měla netradiční závěr, 
na který budeme všichni dlouho vzpomínat. Trasu 
jsme sice nedokončili po svých, ale i tak patří všem 
hlasité: ,,Umí!“ za jejich výdrž a chuť jít stále dál. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastně-
ným – dětem i vedoucím a také ochotným rodi-
čům, kteří nabídli odvoz. 

Skautské středisko Suchá Loz, Oddíl Bánov
Pavel Šupina - Pája Výsadek - Komňa

Vítání jara
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plně vyhovuje jak mysliveckému pojetí, tak mož-
nosti pro krátkodobou rekreaci.

 A posledním článkem výčtu života myslivců 
je odlov zvěře. Co se týká drobné zvěře, tak zají-
ců je v revíru poskrovnu. Co neodchytá pernatá 
zvěř  shora - krkavci, káně a jestřábi – všechno 
chráněné zákonem, tak sebere černá zvěř, nebo 
toulavé kočky. Letošní odlov je pouze 4 ks, a to 
pro oživení tomboly na zvěřinovkách.  Stejná si-
tuace je u koroptví a bažantů, kde odlov už ně-
kolik let není žádný. Zde jenom musíme tlumit 
škodnou a krmit, abychom alespoň něco z toho 
ukázali našim následovníkům. V posledních le-
tech je nejvíce u nás rozšířená zvěř dančí. Té se 
u nás velmi dobře daří a od vypuštění prvních 
19-ti kusů v roce 1983 se stádo značně rozrostlo 
a migrovalo i do okolních revírů, takže i okolní 
myslivci si pochutnávají na dančím mase, kte-
ré bylo kdysi dávno výsadním pokrmem králů. 
U nás byl za loňský rok odlov 61 ks,(byl zde i 
umožněn prodej zájemcům mimo myslivce), 

nejvyšší medaile u pánů daňků nebylo dosaženo, 
snad je to i zapříčiněno vyšším odlovem v okol-
ních honitbách. Standartním počtem zvěře je u 
nás zvěř srnčí. Tato se pohybuje převážně v poli 
a můžeme ji vidět téměř denně i v těsné blízkos-
ti vesnice. Také odlov je už několik let ustálený 
něco málo přes 30 kusů. Zde naše zvěř nedosa-
huje v trofejích medailových hodnot i přesto, že 
má ke svému životu dobré podmínky. Ze spárka-
té zvěře je poslední v řadě zvěř mufl oní.  Ta je u 
nás ojedinělá, i když v loňském roce se její výskyt 
značně zvýšil.  Odlov ve výši 6 kusů, je to dost. 
A poslední zvěří v Suché Lozi oblíbenou je zvěř 
černých rytířů – zvěř černá. Ta se pohybuje pře-
vážně v lese a v noci, vyjde si na pašu i do polí, 
zvlášť když dozrává řepka a obilí. A největší po-
choutkou je pro ni kukuřice. Zde si mnozí pěsti-
telé stěžují, že tato zvěř zde páchá škody, musím 
zde ale poznamenat, že vinu nesou i samotní ze-
mědělci. Kukuřicí osévají své pozemky od vět-
rolamu až po větrolam, takže černá zvěř je stále 

v  krytině. Stačilo by několik málo 
metrů od stromořadí, aby číhající 
myslivec měl možnost zvěř obeznat a 
lovit. Odlov za loňský rok v počtu 32 
ks, převážně v lese na individuálních 
čekaných.

 A co na závěr: Děkujeme všem 
přátelům myslivosti za jejich podpo-
ru, za to že se v přírodě chovají tak, 
jak se patří na člověka rozumného, 
že v době strádání nevyrušují zvěř a 
v  době kladení mláďat omezí volný 
pohyb psů po revíru.

-ek

Začátkem dubna se fotbalová sezóna začíná jar-
ní částí. Mužstvo mužů se nachází na posledním 
místě a získalo pouhé 4 body za celou podzimní 
část, přičemž ani jednou nezvítězilo, ale uhrálo 
tedy čtyři remíze. Zimní příprava mužstva byla ná-
ročná, trénovali dvakrát týdně a sehráli 3 příprav-
né utkání:

Sokol Suchá Loz – FC Šanov  3:0 (Bujáček 2, 
Straňák 1)

Sokol Suchá Loz – FC Slopné 0:4
TJ Korytná – Sokol Suchá Loz 2:4 (Krajčovič Z. 

1, Straňák 1, Kliment 1, Bujáček 1)
Mužstvo získalo na hostování čtyři hráče z Niv-

nice – Ondřej Plesner, Lukáš Stráňák, Marek Máča-
lík a Zdeňka Krajčoviče. Cílem mužstva je záchrana.
Poř. Tým Z V R P Vst Ink Body

1 D. Němčí B 11 9 1 1 36 12 28
2 Strání B 11 8 1 2 27 12 25
3 Popovice 11 7 1 3 29 16 22
4 Boršice u Bl. 11 7 1 3 27 15 22
5 Březová 11 6 2 3 33 23 20
6 Záhorovice 11 4 3 4 22 16 15
7 Komňa 11 4 1 6 13 22 13
8 St. Hrozenkov 11 3 3 5 23 27 12
9 Pitín 11 2 3 6 16 28 9

10 H. Němčí 11 2 2 7 17 28 8
11 Bystřice 11 2 2 7 16 40 8
12 S. Loz 11 0 4 7 13 33 4

Podzim v nové soutěži
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Podobně jako mužstvo mužů, tak i mužstvo žáků 

se nachází na posledním místě, kdy získalo 1 bod. 
I v  zimní přípravě naši žáci trénovali v  tělocvičně 
pod vedením nových trenérů Radka Baného a Rad-
ka Vítka. V zimně naši žáci se zajeli i rehabilitovat 
do „Brodského“ Delfínu, tak snad na jaře získají více 
bodů.
Poř. Tým Z V R P Vst Ink Body

1 Březová 7 7 0 0 80 8 21
2 Korytná 7 5 0 2 43 19 15
3 ČSK Uh. Brod 7 5 0 2 46 25 15
4 Orel Uh. Brod 7 5 0 2 40 25 15
5 St. Hrozenkov 7 2 1 4 16 27 7
6 Slavkov 7 1 1 5 8 42 4
7 Bystřice 7 0 3 4 9 50 3
8 S. Loz 7 0 1 6 10 56 1

Jarní část 2013/2014
 muži

6.4.2014 Suchá Loz Záhorovice 15:00
13.4.2014 Suchá Loz Horní Němčí 15:00
20.4.2014 Starý Hrozenkov Suchá Loz 16:00
27.4.2014 Suchá Loz Březová 15:00
4.5.2014 Komňa Suchá Loz 16:30

11.5.2014 Suchá Loz Pitín 15:00
18.5.2014 Popovice Suchá Loz 16:30
25.5.2014 Suchá Loz Bystřice p/L 15:00
1.6.2014 Borčice u. Bl Suchá Loz 16:30
8.6.2014 Suchá Loz Strání B 15:00

14.6.2014 Dolní Němčí B Suchá Loz 16:30
žáci

20.4.2014 Starý Hrozenkov Suchá Loz 13:30
27.4.2014 Suchá Loz Březová 12:30
4.5.2014 Bystřice p/L Suchá Loz 13:00

11.5.2014 Suchá Loz Orel Uherský Brod 12:30
18.5.2014 Suchá Loz ČSK Uherský Brod 12:30
25.5.2014 Suchá Loz Korytná 12:30
1.6.2014 Suchá Loz Slavkov 12:30

TJ
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Milí přátelé a příznivci  ČČK, 

Srdečně Vás všechny zdravíme, v  tomto 
krásném jarním čase.

Pravidelný pohyb a pobyt na čerstvém 
vzduchu, na sluníčku a v  přírodě je tím 
nejlepším lékem na všechny neduhy. 

Věnujte zvýšenou péči očistě duševní i 
tělesné. Využijte nabídek na zvýhodněná 
sezonní očkování pro děti, Vás a Vaše blíz-
ké. Pečlivě zkontrolujte svá kola i potřebné 
příslušenství. 

Užijte si krásné jaro, veselé Velikonoční 
svátky, pohodu a radost každý den.

áš MS ČČK
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Spolek vdaných žen Plkotnice

Vánoční zpívání v kostele sv. Martina v Bánově

Mikulášská besídka na skautské chatě Podhorce

Náš hasičský rok nám tradič-
ně začal VÝROČNÍ ČLENSKOU 
SCHŮZÍ, která se konala 18. 1. 
2014 v Pohostinství Horňák v Su-
ché Lozi.

Zrekapitulovali jsme předešlý 
a naplánovali následující rok a po-
debatovali o fi nanční a technické 
stránce sboru.

Po schůzi jsme si pochutnali na 
výborném jídle, které připravil sám 
pan Horňák, povykládali, zazpíva-
li si a někteří až v brzkých ranních 
hodinách domů odcházeli.

Abychom si osvěžili paměť a 
nezapomněli co kde v autě nebo ve 

zbrojnici máme a věděli co a jak dě-
lat u zásahu, zorganizovali jsme si 
15. 2. 2014 ŠKOLENÍ ČLENŮ.

Letos jsme bohužel muse-
li z organizačních důvodů oželet 
FAŠANKOVOU OBCHŮZKU 
OBCE, což nás velmi mrzelo, ale 
nedalo se. Škola nás velmi dobře za-
stoupila a věříme, že příští rok nám 
to už vyjde.

Další naší skoro již “tradiční” 
každoroční akcí byl SBĚR ŽELE-
ZA, který proběhl 29. 3. 2014. Ten-
to rok byl velmi úspěšný a děkuje-
me spoluobčanům za spolupráci.

První čtvrtletí tohoto roku bylo 

VÝROČNÍ ČLENSKá SCHŮZe
docela vydařené a samozřejmě ani 
nadále nebudeme zahálet.

Kromě pravidelných schůzí nás 
čeká další naše velká akce “DĚT-
SKÝ DEN”, který proběhne 21. 6. 
2014 na PIONÝRSKÉM TÁBOŘE.

Tímto srdečně zveme všechny 
spoluobčany a jejich děti.

Jak si jistě spoluobčané všimli, 
i zbrojnice dostala nový kabátek a 
přibyla na ni soška sv. Floriánka a 
nápis. Tímto děkujeme panu sta-
rostovi a členům zastupitelstva. :-)

Co nám ještě připraví počasí, 
popřípadě jiné okolnosti k výjezdu, 
to se necháme překvapit.
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Zpěv na dětských mších
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Sucholožský masopust – „Mama mia“

Natáčení pro Českou televizi 
– regionální vysílání – vaření kyselice

 Pro všechny holčičky, které už umí trošku číst a mají zájem o zpívání na dětských mších, ty se ko-
nají pravidelně ve čtvrtek, zde napíšu několik informací k organizaci:

Zkoušky na zpívání při mši se konají vždy přede mší ve čtvrtek.
Zkouška začíná:

- v letním čase v 17.45 (mše svatá začíná v 18.30) 
- v zimním čase v 16.45 (mše svatá začíná v 17.30)
- v době postní, kdy se zpívá také na křížových cestách, bývají zkoušky půl hodiny před začátkem 

křížové cesty (zde se vyzkoušejí písničky jak na křížovou cestu, tak také na mši).
Na zkoušky je dobré, (ne-li nutné), pravidelně a na čas chodit, protože na každou mši zpíváme 

nějakou novou písničku, tak abychom se ji stihli naučit. V této věci prosím o pomoc i rodiče, aby ve 
správnou dobu svou malou zpěvačku vyslali do kostela. Jejich hlásky jsou ještě ve vývinu a dá to hodně 
práce, abychom se hezky nějakou písničku všichni dohromady naučili zazpívat.

Dagmar Kubišová 
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Zprávy z farnosti
Velikonoce jsou pro nás nejen svátky jara, kte-

ré protkávají veselé zvyky. Díky brzkému příchodu 
teplého jara, nebude pro chlapce tak jednoduché 
uplést pěkný korbáč, ale o to zas až tolik nejde. Jistě 
se mohou těšit nejen na malovaná vajíčka, ale tře-
ba i nějakou tu sladkost.  Věřím, že se doma podělí 
s výslužkou i se svými sestrami, aby i děvčata z toho 
něco měly. Zároveň je to také příležitost navštívit a 
chvíli pobýt s druhými lidmi, na které mnohdy ve 
spěchu všedních dnů moc času nemáme. Můžeme 
jim předat alespoň trochu té velikonoční radosti, 
kterou nám Kristus získal nejen svým Zmrtvých-
vstáním, ale především také tím, že počítá s námi 
v Božím Království. 

Měsíc květen je znamení krásy z rozkvétající pří-
rody a je zvlášť svěřen úctě k Panně Marií, přede-
vším v Májových pobožnostech. Věřím, že i letos si 
najdeme chvíli čas prožít v blízkosti Panny Marie a 
to nejen jako jednotlivci, ale spolu s celou rodinou, 
vždyť Panna Marie, jako naše matka čeká na každé-
ho z nás. 

 Folklorní soubor Hútek z  Bánova se rozhodl 
opravit kříž, který stojí na cestě k bánovské rozhled-
ně, za což jim patří mé velké poděkování. Slavnost-
ní požehnání tohoto kříže bude 18. 5. Uherskob-
rodským děkanem P. Josefem Pelcem. Pokud bude 
dobré počasí, budeme pokračovat pěšky dál, až na 
místo, kde stávala kaple sv. Damasa, kde bude boho-
služba zaměřena k požehnání luk a polí a zároveň i 
malá pouť na toto naše zapomenuté poutní místo. 

23. 5. bude opět Noc kostelů, tentokrát se bude 
připravovat v  kostele sv. Ludmily v  Suché Lozi. 
V programu se můžete těšit nejen na zajímavé poví-
dání o historii farnosti od Josefa Berky, ale i na udá-
losti 1. světové války v Suché Lozi a okolí, které si 
pro Vás připravil Václav Polanský z Nivnice. Martin 
Bělánek popovídá o tom, jak se víra odrážela v běž-
ném životě našich předků. Těšit se tak můžete nejen 
na zajímavá povídání, ale i výstavu fotografi í a hu-
dební pásma v podání souborů Plkotnice ze Suché 
Loze, Zpěvule a Hútek za Bánova. Nebude chybět 
ani malý cimbálový koncert Anežky Tkáčové, stu-
dentky konzervatoře v Kroměříži a pásmo, které si 
pro Vás připravilo Citerové sdružení z Bánova. Pro 
děti bude venku připravena noční hra a v kostele si 
budete moci prohlednout nejkrásnější bohoslužeb-
né roucha a liturgické předměty naší farnosti. Srdeč-
ně bych rád všechny na tento večer pozval.

Program Noci kostelů 23. května 2014
18,30 – 19,20 
Mše sv. s lucernáriem - průvodem se svícemi vy-

jadřuje nové světlo, světlo lásky k bližnímu, kterou 
chceme nabídnout těm, kteří příjdou.

19,30 – 21,00 
Za hranici času
Zde si mohou děti i dospělí prověřit nakolik zna-

jí svou obec a farnost. Start a prezentace účastníků 
bude u kostela sv. Ludmily v Suché Lozi od 19.30-
20.15 hod. Při splnění určitých úkolů si budete moci 
společně projít zajímavé momenty a místa z naší far-
nosti. Hra je určena pro děti a mládež

19,30 – 20,15 
Bánovská farnost ve víru historických událostí
Toulky po historii naší farnosti. Josef Berka je 

autorem knihy „Vodní mlýny v povodí Bystřičky 
- Nivničky“. Věnuje se nejen historií, ale i lidovým 
zvykům a etnografi í. Je autorem kulturních i spole-
čenských akcí v Suché Lozi. Tentokrát nás seznámí s 
historií nejen Suché Loze, ale celé naší farnosti.

Na konci května 27. 5. se pojede opět na farní 
pouť na sv. Hostýn.  Přihlásit se budete moci od kon-
ce dubna v kostele. Slavnostní 1. svaté přijímání bude 
v Suché Lozi v neděli 8. 6.. Ve čtvrtek 19. 6. bude Boží 
Tělo s průvodem ke čtyřem oltářům a v neděli 22. 
6. se sejdeme na farní zahradě v Bánově k poslechu 
pěkných písniček v podání harmonikářů a heligon-
kářů z Bílých Karpat v rámci akce Svatojánský oheň. 
Prázdniny jsou znamením odpočinku a dovolených, 
ale také poutí a slavností.  Po pouti na Velehrad 5. 
7. nás čeká Bánovské léto se slavností Výročí posvě-
cení farního kostela sv. Martina v Bánově. Tentokrát 
přivítáme při mši sv. vzácného hosta – ředitele rádia 
Proglas P. Martina Holíka.

Přeji nám všem, abychom společně prožili Veli-
konoce v umění přijmout druhé lidi a vytvářet s nimi 
dobré, přátelské vztahy. Abychom v našich rodinách 
opět více probudili možná trošku zapomenutou spo-
lečnou víru, kterou nám předali rodiče a prarodiče, 
jako drahocenný poklad a dokázali se radovat i přes 
těžkosti a problémy, které se žádnému z nás nevyhý-
bají. Každý k tomu můžeme trošičku přispět. 

Všem vyprošuji velikonoční radost 
a pokoj v srdci.

P. Jan Mach, farář
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Krátká návštěva otce Josefa Konečného v  naší obci
Po dlouhé době do našich končin zavítal býva-

lý jáhen bánovské farnosti Josef Konečný, který zde 
působil v  letech 1994 – 1995. Po několika letech jako 
kněz v různých farnostech zakotvil v   roce 2001 v  
duchovní službě Armády ČR. 

Dnes zastává funkci vojenského kaplana odděle-
ní duchovní služby Velitelství výcviku 
- Vojenské akademie Vyškov. Zároveň 
je ředitelem Pastoračního centra Du-
chovní služby AČR v  Lulči.

Od otce Jana Macha jsem se asi 
před půl rokem dozvěděl, že se dobře 
znají ještě ze služby v  armádě. Zatím-
co otec Jan byl jako duchovní v  armá-

dě na jejich počátcích a účastnil se mise v  Kosovu, 
otec Josef je v  armádě dodnes a byl na vojenské misi 
v  Iráku a Afganistánu.

Po loňské přednášce otce Jana o počátcích du-
chovní služby u ozbrojených vojsk, jsme pozvali prá-
vě otce Josefa, aby volně navázal s  tématem, jak vy-

padá tato služba v  dnešní době. Tak ve 
čtvrtek 13. března 2014 otec Josef slou-
žil v  kostele sv. Ludmily v  Suché Lozi 
mši, po které následovala přednáška. 

Při telefonickém kontaktu se otec 
Josef rozhovořil, že nerad přednáší a 
většinou za sebe posílá náhradu, ale 
když se dozvěděl, že se jedná o ná-

Přivítání nového roku na Ordějov ě
Již po čtvrté se uskutečnilo Novoroční cachtání 

na přehradě Ordějov. Začátek je vždy stejný 1.1. ve 
13.hod.

Stále se potýkáme s   nedostatkem zájemců z   řad 
sucholožských otužilců. Proto se odvážlivci nebojte a 
příští rok ve stejnou dobu přijďte, místa je prozatím 
dost. Opět vše zůstalo na trojčlenné skupině z   naší 
obce, podporované početným davem. Tentokrát byla 
teplota vody příznivější, neboť dosahovala 3°C. Jako 
zázrakem na krátkou dobu přestal foukat vítr.

Musím konstatovat, že ani tentokrát nikdo nepřišel 
k   úhoně a nový rok jsme přivítali v   dobré kondici. 
Děkujeme za podporu přihlížejícím a snad se za rok 
opět setkáme. V+B

Po roce kino v  naší obci

 Na přelomu ledna a února se o víkendu 31. 
ledna až 2. února promítaly v  kulturním sále po-
hádky a fi lmy pro naše občany. Po roce jsme se 
snažili přinést do naší obce možnost víkendového 
posezení u fi lmu spolu se svými rodinami či ka-
marády. Rozdíl oproti domácnostem pak je poži-
tek z   promítání fi lmů na velkém plátně, což má 
stále svoje kouzlo.

Pro večerní promítání se nám podařilo sehnat 
fi lmy, jejichž premiéra byla teprve v   minulém 
roce. Mezi nejzajímavější zřejmě patřilo závodní 
drama z  prostředí F1 – Rivalové nebo velkofi lm 

Velký Gatsby.
Oproti minulému roku se návštěvnost výraz-

ně nezměnila. Přesto se na nás spousta lidí ob-
rátila s tím, že o této akci nevěděla. Po několika 
ročních zkušenostech už vím, že jediný možný 
informační systém by byl dát každému do poš-
tovní schránky pozvánku. Přesto věřím, že in-
formace vyvěšené na internetových stránkách, 
poslané sms nebo vylepené na horním i dolním 
obchodě stačí.

Děkujeme, že jste se přišli podívat na promíta-
né snímky.
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Vánoce v obecním muzeu

vrat do naší obce po tolika letech, s   radostí přijal. 
A přestože mi otec Josef tvrdil, že není přednášející 
typ, opak byl pravdou. Před zaplněným kostelem nás 
seznámil se zázemím i budoucností duchovní služby 
u armády.

Tímto mu chci ještě jednou poděkovat, že si udě-
lal čas a přijel se k  nám podívat. Také chci poděkovat 
všem, kteří na přednášku přišli a dozvěděli se něco o 
duchovních i z  jiného (vojenského) pohledu. 

napsal: Josef Berka
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CHRÁNĚNÝ DŮM 

SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

PLES PRO SENIORY V OBECNÍM SÁLE

Po roční odmlce jsme se letos opět rozhodli 
uspořádat zábavné odpoledne pro starší a pokro-
čilé.

V  obecním sále jsme se sešli ve středu 19. 
února odpoledne. S  organizací nám pomohl 
ČČK, Plkotnice napekly vdolečky, místní spolky 
a některé fi rmy i jednotlivci věnovaly dárky do 
tomboly, bez které by to určitě nebylo ono, obec-
ní úřad zapůjčil sál a automobil na dovoz těch 
méně pohyblivých, pan starosta zajistil výbor-
né víno, které všem moc chutnalo, pan Michal 
Gregárek se postaral o dobrý zvuk a několik zná-
mých „děvčat“ nám ochotně pomohlo od začát-
ku až do konce.

Hlavním lákadlem (sál byl docela nabitý) byl 
určitě Franta Uher, zpěvák a vypravěč známý 
především z  oblíbené TV Šlágr. Ale ani ostatní 
účinkující se nenechali zahanbit a všichni ná-
vštěvníci tak snad mohli být spokojeni. Potěšit 
jsme se mohli moc pěkným vystoupením dětí ze  

základní školy a z  folklorního souboru Slatin-
ka. Na harmoniku nám zahrál náš pan farář Jan 
Mach a paní Anička Kubáníková. No a na závěr 
jsme my téměř všichni z „chráněného domu“ a 
několik našich šikovných pomocnic předvedli, 
jak jde čas a jak běží život každého člověka. Po-
dle ohlasů si troufáme říct, že se nám to docela 
povedlo a že se přítomní docela dobře bavili. Tak 
snad příští rok zase něco vymyslíme.

 Pro letošek děkujeme všem výše uvedeným, 
(bez kterých bychom to nezvládli a snad jsme na 
nikoho nezapomněli), všem návštěvníkům, bez 
nichž by celé naše snažení nemělo smysl, a taky 
všem „hercům a herečkám“ z  řad publika, kteří 
se ochotně zapojili. No a našim hercům z chrá-
něného domu patří dík za odvahu, ochotu a obě-
tavost. Vždyť nést svou kůži na trh a dělat, jak 
někdo říká, „veřejného kašpara“ a to ještě v doce-
la pokročilém věku, není vůbec jednoduché. Ale 
určitě to stálo za to!
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„ŽIJÍ MEZI NÁMI“

Tuším, že jste sucholožský rodák, je to tak?
Ano, narodil jsem se zde v roce 1939. Celkem 

třicet let jsme prožili s manželkou v Uherském 
Hradišti, ale nakonec jsme se vrátili do mého 
rodného domu. Mezitím ale uběhl kus života...

Pojďme si o tom říct trochu víc. Osobně Vás 
znám jako pana učitele. Jaká byla Vaše cesta 
k tomuto povolání?

Po základní škole jsem studoval gymnázium 
v Uherském Brodě, tehdy se nazývalo „jedenác-
tiletka“. V  roce 1957 jsem maturoval a hlásil se 
na vysokou školu – chtěl jsem dělat fi lmařinu. 
Teorie mi u přijímacích zkoušek šla dobře, ale 
s praxí to bylo horší. Hlásilo se tam dost lidí, kteří 
uměli fotit na úrovni. Fotografování mě už tehdy 
moc bavilo, fotili jsme dost s Frantou Adamcem. 
Ale naše dovednosti a technické vybavení byly 
opravdu skromné – někdy jsme třeba vyvolávali 
snímky v talířku, pak je prali v kýbli. Když jsem 
se na fi lmovou fakultu nedostal, chtěl jsem stu-
dovat ekonomické inženýrství v  Praze. Ale po 
prvním semestru přišel dopis z Okresního výbo-
ru Uherský Brod, že navštěvuji školu, která mi 
nebyla doporučena. Musel jsem se tedy vrátit 
domů. Strýc mi našel ve zlínských fi lmových ate-
liérech obor kreslič, ale ze stejného důvodu jako 
u ekonomického inženýrství jsem tam nemohl.

Tomu nerozumím ...?  Proč Vám nedovolili 
studovat vysokou školu?

Moji rodiče patřili mezi poslední občany, 
kteří nechtěli dát své malé hospodářství do 
družstva. Přesto, že to nakonec udělali, naše ro-
dina se stala pro tehdejší režim politicky nedů-
věryhodnou. A tak jediná vysoká škola, kterou 
jsem mohl studovat, byla zemědělská. Jenže mě 
to táhlo úplně jinam ...

To musela být složitá situace. Jak jste to vy-
řešil?

Začal jsem pracovat – jezdil jsem s  trakto-
rem, tak jsem si aspoň udělal řidičáky. Následně 
jsem nastoupil na vojnu, k těžkému dělostřelec-
tvu. Bylo to dost namáhavé, ale pak se na mě 
usmálo štěstí – potřebovali radistu a já se před 
vojnou začal zajímat o amatérské radiostanice, 
takže už jsem uměl základy. Postupně jsem se 
vypracoval a dokonce jsem dostal rádiový vůz 
s  řidičem, takže zbytek vojny jsem prožil rela-
tivně v pohodě.  Po vojně jsem pracoval tři roky 
v ostravských dolech na černé uhlí, to už nebyla 
žádná sranda. Odtud jsem odešel do gumáren 
ve zlínském Svitu. Tam jsem se dozvěděl, že 
probíhá konkurz na vychovatele. Rozhodl jsem 
se přihlásit, a protože jsem jako jediný z ucha-
zečů měl maturitu, vzali mě. Pak jsem se oženil 
a působil jako vychovatel na Učilišti pozemích 
staveb v  Uherském Brodě. Zaměřil jsem se na 
sport a absolvoval trenérské kurzy na fotbal, at-

„Člověk miluje svůj kraj láskou, kterou neumí vyjádřit. Je podoben rodákům, kteří nosí 
v prsou mlčenlivě toto pouto i břímě, nemluví o něm, ale nevyměnili by jej za žádný díl světa. 
A získají-li ve světě nějaký majek, vracejí se domů po vší té dřině a zápasech, protože doma 
se lehčeji dýchá a v rodné těžké zemi se klidněji spí.“ Na tento krásný text z knihy Kouzelná 
píšťala od Josefa Adamce jsem narazil, když jsem šel navštívit pana Mgr. Josefa Gregárka.  
Čtenáři Sucholožských listů ho znají především díky jeho fotografiím a příspěvkům, týkajících 
se historie naší obce. Myslím však, že by byla škoda zůstat pouze u toho. I proto jsem se rozhodl 
položit tomuto vzácnému člověku několik otázek.
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letiku, lyžování a házenou. V roce 1975 jsme i 
s  kolegou odešli do Prahy, kde jsme pracovali 
při ražbě tunelů pro metro a kanalizaci. Chtěl 
jsem vydělat víc peněz pro rodinu, ale přivezl 
jsem si ještě něco cennějšího – naučil jsem se 
tam zdít, sbíjet a další stavební činnosti, které 
se mi hodily posléze při opravě mého rodné-
ho domu. Pak jsem se opět vrátil na učiliště do 
Uherského Brodu. 

A co ta vysoká škola?
Ke studiu mě vlastně motivovaly moje děti. 

Přísně jsem dbal na to, aby se pilně učily a 
snažily se dosáhnout vysokoškolského vzdě-
lání. Pak mi ale jednou vytkly, že já sám vyso-
kou školu nemám a vysokoškolskému studiu 
pořádně nerozumím. A já si uvědomil, že je 
na tom kus pravdy. Tak jsem se půl roku při-
pravoval na přijímací zkoušky na Univerzitu 
Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova 
Univerzita) v Brně. A ono to vyšlo! Dalších šest 
let jsem pravidelně jednou za týden dojížděl do 
Brna, studoval jsem všeobecnou pedagogiku a 
občanskou nauku. Promoval jsem v padesáti le-
tech.

Tak tomu říkám „jít příkladem.“ Kde všude 
jste pak učil?

Do třetice jsem se vrátil na Učiliště po-
zemních staveb v  Uherském Brodě, pak jsem 
učil na „svém“ Gymnáziu, Základní škole, 
Obchodní akademii, Slováckých strojírnách a 
na ZŠ v  Bánově. To už jsem se blížil směrem 
k domovu a v roce 2008 skončila moje „divoká 
anabáze“ definitivním odchodem do důchodu. 
Kdybych měl svoji profesní kariéru vyjádřit jed-
ním slovem, řekl bych, že byla pestrá.

To tedy ano. Ale přesto jste se stíhal kromě 
rodiny věnovat i koníčkům... Slyšel jsem, že 
jste dokonce na kole projel část Evropy...

Začali jsme v  roce 1992 s  kolegou - uči-
telem tělocviku, Dušanem. Tehdy se na trhu 
objevila kola s  přehazovačkami, tak jsme si je 
koupili a jezdili po naší vlasti. Pak jsme se vy-

dali na Podunajskou stezku, dále nádhernou 
francouzskou oblastí Provence, německým 
Pomořanskem, byli jsme v  Anglii, Skotsku a 
projeli jsme i kus Belgie a Holandska. Mám ješ-
tě takový tajný sen – projet si Fjordy v Norsku. 
Dnes už vedou mé cyklotrasy spíše na Šumice, 
Nezdenice a Bojkovice nebo Hluk, Dolněmčí a 
Veselí nad Moravou. 

Můžu Vám říct, že mi Vaše povídání připo-
míná hodně rolí, jen tam marně hledám po-
klidného důchodce ...

Pohyb a rozvoj je vždycky potřeba. A někdy 
se člověk musí překonat. Ale na druhou stra-
nu, odpočívat potřebuje každý. Moje poklidné 
chvíle vypadají tak, že nejprve popadnu foťák, 
stativ, teleobjektiv a vyrazím na kole ven. Pak 
trávím nádherné okamžiky u lesa a louky poblíž 
Losů, když v tichém úžasu pozoruji přírodu.

Na závěr našeho rozhovoru bych rád něco 
zkusil. Můžete zavřít oči, já Vám přečtu krátký 
text (viz citace v úvodu tohoto rozhovoru) ... . 
Co to ve Vás vyvolává?

Text strýce Adamce bezpečně poznávám ... 
Ta slova vyjadřují vlastenectví – lásku k  zemi, 
národu, lidem. Naši předkové to v sobě měli jak-
si zakódované, u nás bohužel často chybí. Dnes 
máme vztah spíše každý sám k  sobě nebo ke 
svým věcem. Moderní je být všude doma. Jenže 
to není pravda. Je důležité znát a mít v sobě od-
povědi na otázky jako kde jsem se narodil? Kde 
jsem strávil mládí? Máme být na co hrdí – vždyť 
my Češi taky něco umíme! Ale potřebujeme 
budovat upřímnou soudržnost – navázat na to, 
co bylo zpřetrháno. Příležitost máme v rodině, 
škole, spolcích ... Učme se věci promýšlet, po-
stavit se k výzvám čelem, bez kliček. A dělat to 
všechno s láskou.

Pane Gregárku, děkuji Vám za vše, co děláte 
pro každého z nás. Děkuji i za tento příjemně 
strávený čas. Přeji Vám pevné zdraví a Boží 
požehnání, ať stále nacházíte radost a dobro.

Josef Biernát
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