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Slovo starosty

Akce, které nás čekají:

Vážení občané,
je podzim, konec prázdnin, konec letních dovolených, 
dětem a studentům začal nový školní rok a pomalu se 
začínáme připravovat na zimu, na konec roku. Letošní 
podzim byl pro nás odlišný tím, že se konaly komu-
nální volby a volby do senátu. Slyšíme pořád dokola: 
„Nemá cenu jít k volbám, stejně se nic nezmění.“ nebo 
„Můj hlas stejně nic neovlivní.“ atd. Je to opravdu tak?
Každý z nás má právo jít nebo nejít k volbám, je to 
na svobodné vůli každého z nás, což si myslím, že je 
v pořádku. Ale když si myslíme, že nic neovlivníme 

27. 10. Lampiónový průvod – pořádá skaut – sraz v 17,00 
hod. v parku u kostela

22. 11.  Kateřinská zábava 
25. 11. Autorské čtení pana Michala Čagánka v  17,30 

hod. – místní knihovna
29. 11. Mikulášský jarmark v obecním sále – pořádá skaut
12. – 14. 12. Staromoravské Vánoce v muzeu
24. 12.  Roznášení Betlémského světla
26. 12. Živý Betlém

nebo že náš „jediný“ hlas nic nezmění, tak to není zce-
la pravda. Co když náš hlas ovlivní to, že naše volba 
nebo náš kandidát získá mandát a tím se ovlivní ve-
dení obce, zastoupení v kraji, v senátu, v poslanecké 
sněmovně nebo kdo bude prezident naší republiky? A 
kdyby si to takto řekl každý z nás, tak jsou volby úplně 
zbytečné a nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby 
naši obec, stát nikdo nevedl. 
Tak bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se voleb zú-
častnili a přispěli svou volbou k  dalšímu směřování 
obce a senátu.

S úctou Váš „dosavadní“ starosta
Václav Bujáček
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OBEC INFORMUJE:

SUCHÁ LOZ - ČISTÁ OBEC

VÝSLEDKY VOLEB V ČÍSLECH DO ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUCHÁ LOZ 2014

Naše obec získala v tomto roce dotaci na nákup zametací 
techniky pro snížení prašnosti a nečistot v naší obci. Žá-
dost o dotaci a veškerou administraci zabezpečuje naše 
MAS Východní Slovácko.  Dotaci poskytuje SFŽP ČR 
(Státní fond životního prostředí ČR) a je ve výši 90 %, 
tzn., obec se bude podílet jen 10 %. Na základě výběrové-
ho řízení jsme vysoutěžili cenu 803.000,- Kč (722 tis Kč 
dotace, 81 tis Kč spoluúčast obce). Zametací technika se 
skládá z malotraktorku a zametacího příslušenství - viz 
foto. Snad bude ta naše dědinka zase o něco pěknější.

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé voleb-
ní strany a pro jednotlivé kandidáty, hranice počtu 
hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení 
mandátu:

Volební strana č. 1 - 
Křesťanská a demokratická unie - Českosloven-
ská strana lidová
Počet hlasů pro stranu: 628, hranice: 114,4
Kandidáti 
Poř.  Jméno a příjmení   Počet hlasů 
1.  Stanislava Hanzlíčková  121
2.  Petr Mahdal    99
3.  Ludmila Špačková   151
4.  Vladimír Kovář   112
5.  Ludmila Nováková   73
6.  Miloš Beníček    72

Volební strana č. 2 - 
Sdružení nezávislých kandidátů Suchá Loz
Počet hlasů pro stranu: 1728, hranice: 211,2
Kandidáti 
Poř.  Jméno a příjmení   Počet hlasů
1.  Václav Bujáček   352
2.  Petr Gazdík    309
3.  Eliška Smetanová   225
4.  Rostislav Beníček   179
5.  František Vystrčil   165
6.  Martina Horňáková   177
7.  Adam Bujáček    79
8.  Marie Maliňáková   98
9.  Marek Procházka   144

Volební strana č. 3 - 
Sucholozští nezávislí
Počet hlasů pro stranu: 1235, hranice: 150,7
Kandidáti 
Poř.  Jméno a příjmení  Počet hlasů
1.  Zdeněk Velecký  269
2.  Zdeněk Mahdal  184
3.  Marie Zajdová   138
4.  Pavel Horňák   205
5.  Karel Borýsek   85
6.  Helena Vítková  113
7.  Petr Velecký   95
8.  Josef Čubík   65
9.  Zdeněk Bradáč  81

Zvolení zastupitelé na období 2014 - 2018
   Věk  Poř. na HL   Poč. hlasů
Volební strana č. 1 - Křesťanská a demokratická 
unie Československá strana lidová
1. Ludmila Špačková   53    3.  151
      
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandi-
dátů Suchá Loz
1. Václav Bujáček   31    1.  352
2. Petr Gazdík   40    2.  309
3. Eliška Smetanová   35    3.  225
4. Rostislav Beníček   39    4.  179
5. František Vystrčil   40    5.  165

Volební strana č. 3 - Sucholozští nezávislí
1. Zdeněk Velecký   54    1.  269
2. Pavel Horňák   49    4.  205
3. Zdeněk Mahdal   51    2.  184
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KOAMATERSKÁ HOKEJOVÁ LIGA V SUCHÉ LOZI 

V SEZÓNĚ 2014/2015

VÝSLEDKY VOLEB V ČÍSLECH DO SENÁTU 

PARLAMENTU ČR 2014 V NAŠÍ OBCI

Již třetí rok reprezentují obec 
naši hokejisté v AHL (amatérská 
hokejová liga). V prvním roční-

ku skončili na pěkném3 místě, 
v loňském ročníku se tolik neda-
řilo - do playoff  se neprobojovali, 

za to letošní sezóna je zatím vel-
mi úspěšná. Ještě neprohráli ani 
jeden zápas ze čtyř a soupeřům 
nasázeli již 41 branek a pouze 6 
inkasovali. Kádr z minulých let 
opustil Karel Bumbalík z Nivnice 
a mužstvo bylo doplněno o nové-
ho golmana - Aleš Kohutek a jed-
noho centra Martina Liznu. Snad 
budou i nadále tvořit dobrou 
partu, reprezentovat obec a ještě 
nějaké vítězství přidají. Ti, kteří 
mají zájem sledovat aktuální vý-
sledky, mohou na internetových 
stránkách – www.ahl.ic.cz.

černá - Přímý postup do Play-Off  
šedá - Možnost Play - Off  
bílá - Play Out

Voliči 
v seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 913 411 45,02 411 390 94,89
2. kolo 913 120 13,14 120 120 100,00

Kandidát Volební 
strana

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Počty hlasů % hlasů
číslo Příjmení, jméno 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
+1 Botek Pavel Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 42 75 10,76 62,50
2 Galuška Luděk doc. 

PhDr. CSc. NK NK BEZPP 7 X 1,79 X
3 Pijáček Jan ODS ODS ODS 222 X 56,92 X
4 Hučík Václav NK NK BEZPP 3 X 0,76 X
5 Doupovcová Hana Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 37 X 9,48 X
6 Mařák Ivan Ing. KSČM KSČM KSČM 16 X 4,10 X
7 Botek Zdeněk doc. 

RNDr. ANO 2011 ANO 2011 BEZPP 22 X 5,64 X
*8 Valenta Ivo SsČR SsČR BEZPP 38 45 9,74 37,50
9 Alagia Alessandro VIZE VIZE BEZPP 1 X 0,25 X

10 Mikula Stanislav Ing. MDS+ZH ZH ZH 2 X 0,51 X

Vážení občané, dovolte, abych poděkoval všem, 
kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva obce Suchá Loz a do Senátu ČR. 

Tým Z V R P S B
1 HC Suchá Loz 4 4 0 0 41:6 + 35 12
2 HC Moravský Písek 3 3 0 0 33:11 + 22 9
3 HC Piráti Lagunators 4 3 0 1 25:8 + 17 9
4 HC Sharks Mistřice 3 3 0 0 21:5 + 16 9
5 HC Dynamo Slovácko 4 3 0 1 25:15 + 10 9
6 HC Plameny Vnorovy 3 2 0 1 21:7 + 14 6
7 HC Kohůti Bánov 3 2 0 1 19:12 + 7 6
8 HC Ostrožská Lhota 4 2 0 2 19:18 + 1 6
9 HC Batykáči 4 2 0 2 17:17 0 6

10 HC Scorpions 4 1 0 3 11:25 - 14 3
11 AHC Spartak Kaňovice 3 1 0 2 11:32 - 21 3
12 HC Včelary 2 0 0 2 10:13 - 3 0
13 HC Strání 4 0 0 4 1:18 - 17 0
14 HC Vlci Březová 4 0 0 4 6:28 - 22 0
15 HC Bizon 3 0 0 3 3:48 - 45 0
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SAZKA 

OLYMPIJSKÉHO 

VÍCEBOJE

V  rámci fyzické zdatnosti se 
naše škola přihlásila do soutěže 
Sazka Olympijského víceboje. 

Chceme zjistit, jak šikov-
né a zdatné sportovce ve škole 

PROJEKT 72 HODIN

Projekt jsme zahájili 9. října a 10. října odpoled-
ne ukončili. Žáci uklízeli na školní zahradě, vyple-
nili a na zimu připravili záhonky, zametali chodní-
ky a vyčistili okolí pískoviště. Dvacátého října jsme 
zasadili jednu jabloň a třešeň. Kluci a některá děv-
čata vyhloubili jámu a stromky zasadili. 

V  čem projekt spočívá? Jedná se o tři dny 
dobrovolnických aktivit po celé České republice, 

SUCHÁ LOZ PLNÁ STRAŠIDEL

Bojíte se rádi? Máte rádi strašidla? My ve škole 
ano. Proto každým rokem  pořádáme již známou 
Suchou Loz plnou strašidel. 

Letos jsme zahájili sobotní pod-
večer   v  kulturním sále třemi po-
hádkami – Tři prasátka, O Smolíč-
kovi a Červená Karkulka. Divadlo 
si pro vás pečlivě připravili a nastu-
dovali žáci 2. a 5. postupného roč-
níku. Jenom nás trošičku mrzelo, že 
během představení   někteří diváci 
svým povídáním rušili. Doufejme, 
že příště to bude lepší. J  Strašidel-
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co se udÁlo ve školnÍch lavicÍch…

máme. Během celého školního 
roku se zapojíme do plnění 8 
disciplín. Každý školák, který 
splní všech osm, dostane „Spor-
tovní vysvědčení“. Pro učitele 
bude připraveno Sportovní vy-
svědčení třídy. Pokud budeme 
mít štěstí  a dobré sportovní vý-
kony, můžeme vyhrát sportovní 

vybavení a setkání s  některým 
olympionikem, který by navští-
vil naši školu. 

Na konci každého pololetí 
získají výsledky svých dětí také 
jejich rodiče prostřednictvím 
emailové zprávy. Tak a teď bude-
me jenom sportovat, abychom 
dokázali, že na to máme.

kdy můžete pomáhat druhým lidem a přírodě. 
V  ČR   tuto dobrovolnickou akci pořádá Česká 
rada dětí a mládeže. Součástí projektu je také foto 
soutěž 2014 – Vyfoť tráboše a vyhraj deskovky. 
Děti vytvořily z různých krabiček autíčko „traboš-
ky“ a foto jsme zaslali do soutěže. Tak uvidíme, 
zda něco vyhrajeme. A když ne, tak jsme nabrali 
aspoň zajímavé zkušenosti a příští rok se zapojíme 
znovu. 

nými tanečky nás doprovodili chlapci a děvčata ze 
souboru Slatinka. Poté se všichni rozešli po obci, 
aby navštívili sedm stanovišť se strašidly. K dobré 
pohodě jsme si mohli zakoupit grilovanou klo-
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básu nebo špekáček. Tečku za strašidelnou 
sobotou udělal   originální ohňostroj. Na zá-
věr bych chtěla poděkovat všem účinkujícím 
a organizátorům, kteří se na této akci podíleli. 
Děkuji také porotě, která   vybrala tu nejstra-
šidelnější výzdobu. Ocenění letos získaly tyto 
rodiny: Gazdíkova, Maliňákova, Smrtkova, 
rodina Baná, Beníčkova, Gregovská, Janíkova, 
Jankůjova, Lukášova, Matuchova, Podolanova, 
Smetanova a Radka Velecká. 

Všem, kteří si udělali čas a své domy vyzdo-
bili, moc děkujeme a těšíme se na další rok.

M
A

TEŘSKÁ
 ŠKO

LA

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Opět se po velkých prázdninách hlásíme se 
zprávičkami ze školky. Letos nás celý rok bude 
provázet všemi činnostmi maňásek „ farmář Sto-
důlka“, se kterým se seznámíme s hospodářskými 
i domácími zvířaty a budeme plnit různé úkoly. 
Každý měsíc věnujeme pozornost jednomu zví-
řátku. 

Na začátku roku jsme se také seznámili s nový-
mi dětmi a opět nám zahrála divadélko p. Horá-
ková, kterou máme moc rádi. 

A co nás všechno ve školce baví? Nejen hra, 
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ale i cvičení, (po kterém nám vyhládne)

dále tvoření, 

divadlo O řepě, 

ekoprogramy Poslední vlaštovka, 

O berušce 3569. 

Přihlásili jsme se do celoroční soutěže „ Za 
vůní medu“3613,1012 a foto úl.

Umíme si zařádit při Helloowenu, a také na za-

hradě, kde se nám občas něco 
pokazí.To jsme byli překvapeni, 
když nám byly opraveny závěs-
né houpačky do druhého dne. 
Zjistili jsme, že to byl pan Kročil 
z  Chráněného domu, kterému 
ještě jednou moc děkujeme!

A ve vánočním čísle opět 
na viděnou.

v. uč. Martina Horňáková
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Přespání Housenek na

skautské chatě 5.- 6. 9. 2014

Drakijáda

V pátek po oddílové schůzce jsme měly my, co 
jedeme za odměnu do Liberce, přespání na cha-
tě. Nebylo to jen tak obyčejné přespání, tentokrát 
jsme si měly přichystat program samy. Po přiví-
tání jsme začaly plánováním Liberce, domluvily 
jsme se, kdo se o co postará (např. cena , cesta ...). 

Abychom se nenudily, šly jsme hrát super ka-
retní hru Ligretto, kterou přinesla vedoucí Peťa . 
Po hře šla Terka G. s Lídou chystat večeři - bram-
boráky(byly výborné). Potom jsme zpívaly u ky-
tary, a když už byla tma, šly jsme na stezku odva-
hy…hůůůůů. Moc se to všem líbilo a všechny to 
zvládly. Nakonec jsme si povídaly, převlékly jsme 
se do pyžam, vyčistily zuby a šly spát. 

Ráno nás budila Marťa a měla pro nás super 
rozcvičku. Na snídani byly buchty, které jsme při-
nesly z  domu, a Anička nám k  nim uvařila čaj. 
Mňam. Po snídani si šly - Terka G., Lída, Veverka 
a Marťa dodělávat 3 kapky rosy, kde měly poslední 
úkol - jít 5km podél řeky a plnit různé úkoly. My 
co jsme zůstaly v  chatě, jsme zašly do obchodu. 
Káťa přichystala na oběd špagety a my jí s přípra-

Dne 28.9.2014 se konala v 15 hodin 
U křížku směrem na Bánov drakijáda, 
kterou pořádalo naše středisko. Sešli 
jsme se v hojném počtu a děti si vyro-
bily nádherné draky. Ze začátku pofu-
koval silnější větřík, tak se draci drželi 
na krásné modré obloze. Ovšem po ně-
jakém čase přestal vítr foukat a poté už 
nebylo možné draka ve vzduchu udržet. 

Závěrem drakijády byly dětem pře-
dány diplomy za hodnocení draků 
v  různých kategoriích, jako nejmenší 
drak, nejpěknější ručně vyrobený drak 
a další. Děti také dostaly sladkou odmě-
nu v podobě tatranky a rozprchly se se 
svými rodiči domů. Všem děkujeme za 
hojnou účast a budeme se těšit na dra-
kiádu v příštím roce, kdy nám snad vě-
třík vynese do výše větší počet draků :-)

Zapsal Luděk Podolan

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SUCHÁ LOZ

vou pomáhaly. Potom jak jsme dovařily, jsme si šly 
zahrát Ligretto a pirátské karty. Mezitím co jsme 
hrály, nás Veverka a Lída zaskočily jejich nečeka-
ným vpádem do chaty, všechny jsme se lekly, ale 
byla sranda. 

Protože už bylo moc hodin, sbalily jsme hru a 
za hodinu došla i Marťa s Terkou G. Poobědvaly 
jsme a Terka B. měla hru - hledáni pokladu . Po-
klad se našel a to bylo ukončení našeho přespání. 

Moc se mi to přespání líbilo - bylo to super. 
Terka Beníčková 
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Dětský den „Cestou kolem světa“

Po loňském vydařeném dět-
ském dnu jsme se letos rozhodli 
akci s  menšími změnami zopa-
kovat.

Hlavní změnou byl datum 
konání, který se bohužel musel 
přesunout až na 6.září, jelikož 
v červnu bylo mnoho jiných akcí. 
Další změnou byl název akce, 
kterou jsme letos nazvali CES-
TOU KOLEM SVĚTA.

Dětský den začal jako obvykle 
v  10h, kdy se začal „Zbrojovák“ 
zahrnovat rodiči s  dětmi. Jejich 
úkolem bylo na stanovištích, kte-

ré představovaly jednotlivé státy, 
plnit různé úkoly, jako např. trefi t 
se do terče ze vzduchovky, na-
vléknout těstoviny na špejli, na-
fouknout balónek a nebo posbí-
rat papírové kytičky do košíku. 

V cíli děti samozřejmě čekaly 
odměny ve formě balíčků, ve kte-
rých děti našly sladkosti, hračky 
a jiné. Po zvládnutí trasy si moh-
ly děti i rodiče opéct špekáček, 
nebo zakoupit grilované maso a 
samozřejmě se osvěžit - dospělí 
pivkem a děti čepovanou limo-
nádou.

Zlatým hřebem dne se stala 
tombola, kdy se losovaly soutěž-
ní kartičky o různé věcné ceny. 
Jelikož byla letošní účast menší, 
tombola byla spravedlivě rozdě-
lena mezi všechny zúčastněné 
děti.

Počasí nám z  kraje dne moc 
nepřálo, ale poté se umoudřilo a 
všichni si snad dětský den užili.

Již teď se těšíme na příští rok 
a vymýšlíme, čím bychom opět 
děti překvapili a potěšili.

Věra Kočicová
 Jednatelka SDH Suchá Loz
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Lidé žijící delší čas v kolektivu za předpokla-

du, že se vzájemně snášejí a tolerují, mají čas od 
času důvod se sejít a zavzpomínat na časy mi-
nulé, na bývalé spolubydlící, kteří nás již  dříve 
či později nenávratně opustili a scházejí se také 
proto, aby společně oslavili své jmeniny nebo 
více či méně kulatější narozeniny, zvláště když 
naše paní pečovatelky ochotně pomáhají při or-
ganizování takových setkání a udržování dobré 
nálady. Bylo věru na co vzpomínat. Byly to v mi-
nulosti velmi vydařené několikadenní pobyty v 
Trenčíně, Uh. Hradišti, nebo ve Starém Městě, v 
minulých letech velmi hezké a prospěšné zájez-
dy k termálním bazénům v Podhajské, nebo do 
polského Těšína k nákupům v tamnější rozlehlé 
tržnici. Vydařené byly také v posledních letech 
každoročně pořádané ve spolupráci s místní or-
ganizací ČČK „Odpolední čaje pro důchodce“, 
při nichž se snažíme přispět   k dobré náladě 
svým vlastním, většinou humorným vystoupe-
ním, které s námi ochotně nacvičují naše milé 
pečovatelky a to i ve svém volném čase. Za vy-
dařený považujeme i to letošní setkání, na kte-
ré byl pro  zpestření celého programu pozván i 
známý bavič a zpěvák Franta Uher, jinak  často 
učinkující v Tv Šlág/e/r. Nebyl ale právě v onen 
den v nejlepším rozpoložení, protože jeho první 
dotaz ihned po příjezdu byl, kdo mu zaplatí do-
hodnutou částku a nejdříve se nechal poměrně 
bohatě pohostit a teprve potom se dostavil do 
sálu a je faktem, že se dlouho nezdržel. Většina 
přítomných se netajila názorem, že naše vystou-
pení bylo veselejší a lépe se při něm pobavili. 
Hezké bylo také poslední setkání pod pergolou, 
když jsme při opečených špekáčcích vzpomínali 
na všechny, kteří tímto zařízením prošli a hlavně, 
seznámili jsme se s novými obyvateli, jimiž jsou 
manželé Kročovi z Nivnice. Přejeme jim,aby zde 
v poklidu a ve zdraví prožili ještě dlouhá léta.

Z celého neúplného výčtu je patrné, že to s 
námi nemají naše pečovatelky právě lehké, na-
opak, že se nám snaží  zdejší pobyt všemi mož-
nými způsoby   zpříjemnit, a proto stejně velký 
dík patří kromě vedoucí také paní Ivě Valčíkové, 
Marii Maliňákové a paní Michalce Gazdíkové,k-
terá zde už nepůsobí. Je jejich zásluhou, že každá 
návštěva, která k nám zavítá, je překvapena v ja-
kém příjemném prostředí zde žijeme a často ne-
skrývají ani to, že nám závidí. Proto se ani nelze 
divit, že právě vedoucí našeho Domu paní Marie 

Chráněný dům vzpomínal a slavil

Horňáková byla Českou asociací pečovatelkých 
služeb vybrána mezi 10 nejlepších pracovníků z 
celé ČR a pozvána do Lysé nad Labem, kde ob-
držela resortní vyznamenání. Stalo se tak letos v 
létě a my všichni jí k tomu  rádi blahopřejeme.

Nelze skrývat ani to, že nežijeme jenom v ra-
dovánkách a oslavách různých jubileí,ale stejně 
jako ostatní občané v údivu, kam jsme to dopra-
covali, že téměř po čtvrtstoletí od zvonění klíči a 
od tzv. sametu je tolik nezaměstnaných, bezdo-
movců a lidí žijících na samé hranici chudoby a 
vůbec nesdílíme radost z toho, že v naší republi-
ce už žije téměř 20 tisíc dolarových milionářů, a 
dokonce i několik miliardářů. Nebylo by dobré 
se jim podívat na jejich upracované ruce a dů-
kladně se jich poptat, jak k takovým nemravným 
majetkům vůbec přišli? Nezačalo to všechno v 
době, kdy byl premiérem naší vlády m.j. význač-
ný ekonom,který nerozlišoval špinavé peníze a 
přitom všem nechal potichu rozkrást všechno, 
co rozkrást šlo, aby to všechno později v nejvyšší 
funkci nenápadně přikryl a stabilizoval, aby poz-
ději  při odchodu do zaslouženého důchodu udě-
lil všem všeobecnou amnestii, a tak jim zajistil, 
aby v klidu a pohodě mohli svého majetku v JAR, 
nebo na Seychelách či  na Riviéře užívat ?

Snad by bylo také dobré se podívat na praxi ně-
kterých našich pracovníků justice a zeptat se, jak 
je možné, že člověk zfetovaný a přiopilý málem 
zabije autem ženu a stále si v dobrém rozmaru 
užívá svobody, zatím co jiný,ale obyčejný člověk 
dávno v teplácích lepí pytlíky za stejný přestu-
pek. Nebude to tím, že onen bohatý při mnoha 
zbytečně protahovaných soudních jednáních  tu 
a tam zapomene na správném místě pěkně zaob-
lenou sumičku? Horší je fakt, že se tak děje přes 
neustále projevovaný nesouhlas všech slušných 
lidí, a právě tento případ se stává vděčným té-
matem v humoristickém tisku.Nezbývá než věřit, 
že se tato neutěšená situace po několika dalších 
volbách změní k lepšímu, protože horší to už ani 
snad nemůže být!

Právě poslední volby dávají jistou naději, že 
všude to tak špatné není, protože právě v naší 
obci zůstanou na rozhodujících místech lidé, 
kteří v minulém období prokázali, že jsou těmi 
pravými a vhodnými k tomu, aby dokončili 
všechno, co naše obec potřebuje a co je potřeba 
dokončit. Je za nimi vidět kus pořádné a dobré 
práce a je dobře,že v ní mohou pokračovat a ne-
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S  radostí Vám oznamuje-
me, že naše knihovna má již 
samostatné webové stránky 
http://www.suchaloz.knihovna.
cz/! Díky online přístupu do 
knihovny můžete využít všech 
služeb, které knihovna nabízí i 
z  domova. Na těchto stránkách 
máte možnost se dozvědět o no-
vinkách, které připravujeme do 
knihovního fondu a také o ak-
cích, které chystáme. Je zde také 
k  nahlédnutí Katalog knihovny 
s veškerým dostupným knihov-
ním fondem. Máte tak možnost 
najít si knihy v  klidu i doma. 
Pokud zde žádanou knihu nena-
jdete, stačí napsat do návštěvní 

V  říjnu nás opět navštívilo Putovní divadélko 
paní Libuše Čubíkové s novou pohádkou pro ško-
láky. Tentokrát se změnilo herecké osazenstvo. Jako 
„loutkovodičky“ vystoupily Liduška Čubíková a 
Káťa Vaculová. Je nutno podotknout, že ač věkem 
a zkušenostmi velmi mladé, zhostily se úlohy jako 
opravdové profesionálky! Divadelní hru „O dvou 
bleškách“ – podotýkám, že jsou hrdými autorkami – 
předvedli s velkým nasazením. Dětské diváky nejen 
zaujaly, ale také velice pobavily. Zvláště v závěru, kdy 
osobně vyhazovaly mezi děti blechy se závěrečným 
skandováním: „Tady máte blechy a doma řekněte, 
že jste je chytly v knihovně!“. Tak alespoň vidíte, co 
všechno můžete v knihovně dostat – a zadarmo! Dle 

Obecní knihovna má nové internetové stránky

Divadélko „O dvou bleškách“

knihy vzkaz a knihovnice Vám 
knihu obstará prostřednic-
tvím výměnného fondu i z  jiné 
knihovny, stačí zadat jméno a 
příjmení autora a název knihy. 
Návštěvní kniha také slouží pro 

jen to, oni skutečně umějí. No přece není mož-
né nedat hlas našemu starostovi,který pravě v 
posledních dnech prokázal, že je chlap na svém 
místě. Když viděl, že bývalý starosta si po třech 
děvčatech pořídil chlapce, tak to tak nenechal a 
jen tak mimochodem si pořídil hned na poprvé 

chlapce dva. Nezbývá nám, než mu blahopřát a 
všem třem chlapcům přát, aby vyrůstali ve zdraví 
a dělali svým rodičům jen radost.

No řeknětě sami, je možné nedat takovému 
chlapovi svůj hlas?

p. Herbert Panovský

Vaše přání a požadavky na služ-
by knihovny. Budeme moc rádi, 
pokud nám je napíšete. Usnad-
ní nám to směrovat knihovnu 
k  potřebám čtenáře. Nově jsou 
zde i odkazy na připravované 
akce knihovny a je zde také foto-
galerie akcí minulých. V  nepo-
slední řadě jsou tu také odkazy 
na jiné stránky nebo knihovny, 
které nabízí knihy ke stažení 
zdarma. Jedná se o díla autorů, 
u kterých je možné takto legálně 
zveřejňovat jejich tvorbu, jsou to 
vesměs díla klasiků, které vyhle-
dávají studenti v rámci povinné 
četby. Těšíme se na online Vaše 
přání a postřehy!

reakcí dětských diváků soudím, že se dětem divadlo 
velmi líbilo a příští rok si ho určitě objednáme zase. 
Opět se bude jednat o volnou kreaci nové autorské 
dvojice Čubíková – Vaculová.

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

dovolte, abych Vás pozvala na autorské čtení pana Michala Čagánka, které se bude konat 25. 
11. 2014, v 17:30 hodin v prostorách naší knihovny.

Marie Vaculová
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Spolek vdaných žen Plkotnice – fotogalerie z akcí

Sucholožské hody

Slavnosti vína v Uherském Hradišti
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Priepasné – Myjava

Dožínky
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Informace, které si pouštíme k tělu, nás ovlivňují
„Evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v 
moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti.“ (1Sol 1,5) 

Když slyšíme ve zprávách o přepadeních, podvodech
a zlu v nejrůznějších podobách,
může nás to naplnit vztekem, hněvem,
nebo naopak pocitem bezmoci, rezignace.
Oproti tomu pozitivní a dobré zprávy
například o nezištně pomáhajících lidech
nás naplňují radostí, vlévají nám naději.
Informace, které si pouštíme k tělu,
nás ovlivňují, mají nad námi moc.

Nemusíme proto slyšet
úplně o každém neštěstí, které se událo. 
Někdy je lepší televizi či internet vypnout.
Důležitější ale je pustit si k tělu
evangelium - dobrou zprávu par excellence,
která má moc naplnit moje srdce pokojem, nadějí, 
a následně pak taky odvahou a silou se zlem bojovat.

„Evangelium je moc Boží ke spasení
pro každého, kdo věří“ (Řím 1,16)

viz. http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/
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Odpustit je jako odložit veliké břímě

Jsme svobodní, a proto také odpovědní 
za to, kdo nás ovlivňuje

Pocity zloby vůči těm, co mi ubližovali
V dětství jsem prožila dost těžké věci a dodnes se s 

tím vypořádávám.  Následky trvající léta… Povídám si 
o tom s Bohem a hledám odpovědi. Ještě donedávna ve 
mně přetrvávaly pocity zloby vůči dotyčným, co mi ubli-
žovali. Přemýšlela jsem, zda na ně taky jednou dojde. 
Vzpomínky a rány byly stále živé.  Jednoho dne jsem ale 
pochopila, že pokud jim neodpustím, nenaleznu sama 
pokoj a klid a budu cítit nenávist třeba roky. Tímto zjiště-
ním jsem pocítila úlevu. Nemůžu říct, že se mi to povedlo, 
ale už necítím skoro žádnou zlobu. Nevím, jak se můžu 
konkrétně modlit, abych jim zcela odpustila? Abych na ně 
nekoukala se zlobou, když je potkám ani na minulost…. 
Potřebuji se s tím defi nitivně vyrovnat. Prosím Vás o radu 
a o názory. Mockrát Vám děkuji za odpověď a srdečně 
Vás zdravím! (z dotazu čtenářky vira.cz)

Odpuštění není zapomenutí, nebo skrývání zloby
Odpuštění patří k nejnáročnějším ale také k nejsil-

nějším výkonům člověka. Je to jako odložit veliké bří-
mě. Odpuštění přináší úlevu, radost, svobodu.

Jak schopnosti odpustit dosáhnout? Nejprve je dob-
ré si uvědomit, že odpuštění je vytvoření nové kvality 

„Divím se, že se od toho, který vás 
povolal v Kristově milosti, tak rychle 
uchylujete k jinému evangeliu. Ale to 
naprosto není nějaké jiné evangelium! 
To vás jen jistí lidé matou a rádi by 
překroutili evangelium Kristovo.“ (Gal 
1,6-7) 

Čím neuvěřitelnější nějaké infor-
mace jsou, tím ochotněji tomu lidé 
uvěří.
Nedělejme si iluze, že v dobách na-
šich pradědečků byli v naší zemi 
všichni opravdovými věřícími křes-
ťany. Přece jen ale bylo jasnější než 
dnes, co je a co není křesťanská víra. 
Dnes není nesnadné šířit ty nejroz-
todivnější zdánlivě náboženské nebo 
zdánlivě křesťanské nauky. Umožňu-
jí to moderní komunikační prostřed-
ky a značná neorientovanost v oblas-
ti náboženství u mnoha lidí, včetně 
křesťanů. Někdy to dokonce vypadá 

vztahu. Není to zapomenutí, lhostejnost, nebo dovedné 
skrývání zloby. Odpustit znamená přijmout minulost 
se vší její trapností, bolestí a křivdou. Přijetím se člověk 
stává svobodným vůči minulému i přítomnému. Je to 
těžké, protože to vyžaduje nestavět sebe sama do středu 
své vlastní existence. Pro křesťana tam má místo Bůh. 
A Bůh také může dát sílu k odpuštění těm, kdo odpustit 
z hloubi srdce touží.

Ptáte se, jak se s minulostí defi nitivně vyrov-
nat.   Modlete se, tj. hovořte s Bohem tak, jako byste 
hovořila  se svým nejbližším přítelem. Řekněte Bohu, 
jak těžké to pro Vás bylo a stále ještě je. Řekněte mu, a 
klidně to opakujte tak dlouho, dokud to budete pova-
žovat za nutné, jak Vám vadí, že nechápete, proč se to 
všechno muselo stát. Říkejte mu i všechno ostatní, čeho 
je Vaše srdce plné. A až budete moci, tak Boha upřímně 
proste o sílu k odpuštění, o schopnost mít ráda ty, kdo 
Vám ublížili a o to, aby jim Bůh žehnal.

Vím, že to není snadný recept, ale věřte, že je od-
zkoušený a spolehlivý.  (-tob-)

viz. http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Odpusteni-
je-jako-odlozit-velike-brime.html
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tak, že čím neuvěřitelnější nějaké in-
formace jsou a čím hrozivější posel-
ství zprostředkovávají, tím ochotněji 
tomu lidé uvěří (jako například „ma-
yský konec světa v prosinci 2012“, 
anebo tak zvané „Velké varování“).

Evangelium, není ani hrozivé po-
selství, ani odpověď na všetečné 
dotazy, ale...
Evangelium, jak je v křesťanství po 
dvě tisíciletí hlásáno a vykládáno, 
není ani hrozivé poselství, ani od-
pověď na všetečné dotazy. Je to síla 
k statečnému a lidskému životu. 
Je to podnět a síla k lásce k Bohu i 
bližním. Tak jak to například neoká-
zalým a jasným způsobem ukazuje 
papež František.
Jsme svobodní, a proto také od-
povědní za to, koho necháme, aby 
ovlivňoval náš život.
Dnes naštěstí nikdo v naší zemi 

nešíří evangelium násilím, ani od 
něho násilím neodrazuje. Také není 
společensky nezbytné tvářit se, že je 
člověk křesťanem. Jsme svobodní, a 
proto také odpovědní. Odpovědní 
za to, koho necháme, aby ovlivňoval 
náš život, koho budeme brát oprav-
du vážně, Je to nakonec podobná 
situace, jako před téměř dvěma tisí-
ci léty, když psal apoštol Pavel dopis 
křesťanům do Galat a nabádal je, aby 
se nenechali mást něčím, co jen jako 
evangelium vypadá: „Divím se, že se 
od toho, který vás povolal v Kristově 
milosti, tak rychle uchylujete k jiné-
mu evangeliu. Ale to naprosto není 
nějaké jiné evangelium! To vás jen 
jistí lidé matou a rádi by překroutili 
evangelium Kristovo.“

viz. http://www.vira.cz/Texty/Tema-
-tydne/Jsme-odpovedni-za-to-kdo-
-nas-ovlivnuje.html
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„ŽIJÍ MEZI NÁMI“

Zdá se mi, že v naší rubrice převažují rozhovory 
s místními rodáky. Jak jste na tom Vy?

Já jsem se do Suché Loze přiženil. Pocházím z ves-
ničky Hubošovce na východním Slovensku, později 
jsme se s rodiči přestěhovali do Prešova.

To zní dost vzdáleně. Jaký je to kraj? Co Vám od-
tud utkvělo v paměti?

Je to kraj převážně hornatý, Hubošovce měly asi 
800 obyvatel. A co se týče naší rodiny, tak nás bylo 
devět sourozenců. Silným zážitkem pro mě bylo, když 
jsem strávil půl roku ve válce...

Počkat - Vy jste byl ve válce? 
Stalo se to na Vánoce roku 1944. Německá armá-

da při ústupu potřebovala pracovní sílu na budování 
obranných pozic. U nás jsme se všichni museli do-
stavit do sálu, kde byl německý důstojník a vybíral 
muže schopné práce ve věku od 16. do 60. let. Mě bylo 
v té době 16 roků,takže jsem musel jít také. Celkem 
nás bylo odhadem 100, možná 200 lidí a kopali jsme 
zákopy. Tak jsme postupovali před frontou a dostali 
jsme se až k Litovli, kde nás zastihl konec války. Bylo 
nám řečeno, že jsme volní a tak jsme se pěšky vydali 
zpátky domů. 

To zní jako takové nechtěné dobrodružství. Bál 
jste se přitom někdy?

Němci se k  nám chovali vcelku slušně. Ale ano, 
bál jsem se například v noci při dělostřelecké palbě. 
Takové zážitky pak dokážou lidi spojit.

Tomu věřím. Ale pokud jste se po válce vrátil 
domů, jak jste se pak octnul v Suché Lozi?

Vyučil jsem se jako strojní zámečník a ve 20. le-
tech nastoupil základní vojenskou službu u protileta-
dlové obrany. Nejprve jsem působil v Olomouci, pak 
Prostějově a skončil jsem ve Slavičíně u radaru. Zde 
jsem poznal svoji nynější ženu Anežku, která praco-
vala u pošty v Uherském Brodě, ale jako telefonist-
ku ji vysílali právě do Slavičína, Bylnice a Valašských 
Klobouk.

Už to začínám chápat. Co bylo dál?
Vzali jsme se a pak bydleli v  Uherském Brodě, 

kde jsme vychovali dceru a syna. Já jsem pracoval na 
Slováckých strojírnách jako vedoucí jeřábové a strojní 
údržby až do roku 1989, kdy jsem odešel do důchodu. 
Už předtím, v roce 1982, jsme se ale přestěhovali do 
Suché Loze.

Vraťme se ještě trochu v čase. Co Vás zaujalo nej-
víc, když jste přijel do Suché Loze úplně poprvé?

Byla to především krásná děvčata, a z nich Anežka, 
pro mě nejkrásnější. Dnes můžu říct, že jsme moc rádi, 
že tady žijeme. Našli jsme tu hodné lidi a kousek od 
domu máme kostel – stejně jako v mé rodné vesnici.

Pamatuji si, že před postavením našeho kostela 
stála kousek od něj zvonice. A Vy jste byl zvoníkem, 
že? Co taková služba obnáší?

Po úmrtí babičky Bršlicové mě přemluvili staros-
ta Otakar Gazdík s Martinem Beníčkem. Byl jsem už 
v důchodu a měl to blízko – tak jsem souhlasil. Zvonil 
jsem ručně každý den v 6 hodin ráno, v poledne a pak 
v  6 hodin večer. A také umíráček, když bylo třeba. 
Službu zvoníka jsem konal 20 let.

Mezitím se začal stavit krásný kostel Sv. Ludmily. 
Nebo spíše, lidé začali stavit kostel.

Ano, na výstavbě kostela se podílelo mnoho 
Sucholožanů. Někteří z  nich už v  Suché Lozi dávno 
nežili, a přesto posílali nemalé peníze. Já jsem společ-
ně s  Františkem Vystrčilem, Ludvíkem Podolanem, 
Bohumilem Beníčkem a dalšími dobrovolníky chys-
tal materiál a dělal základní práce pro stavební fi rmu. 
Lidé se na stavbě podíleli prací, fi nančně i modlitbou. 
Chci zdůraznit, že i v současné době se řada sucholo-
žanů stále stará o náš kostel, od technické údržby až po 
úklid. Měli bychom jim za to být vděční a nebrat kostel 
jako samozřejmost. 

S tím naprosto souhlasím. A ještě se chci zeptat – 
během našeho rozhovoru jsem si uvědomil, že mlu-
víte výborně česky. Dokážete ještě mluvit slovensky?

Vraj moc ne. :-) To by na mě musel někdo sloven-
sky promluvit.

„On mluví československy.“ (laskavá poznámka 
paní Anežky)

Tak dobře. Ještě si dovolím jednu otázku. Se svojí 
ženou už jste svoji 62 let. Jaký je Váš recept na šťast-
né manželství?

Důležitá je vzájemná shoda mezi partnery. Každý 
z nich musí někdy ustoupit, avšak ani jeden by se ne-
měl cítit méně důležitý.

Pane Kazimíre, upřímně Vám děkuji za tento 
rozhovor a přeji další krásná léta strávená v Suché 
Lozi.

Josef Biernát

Denně potkáváme spoustu zdánlivě obyčejných lidí. Přitom každý z nich žije svůj neobyčejný příběh. 
Mám radost, když jsou součástí tohoto příběhu také pomoc druhým lidem a ochota zapojovat se do 
společného života naší obce. Takový je i pan Štefan Kazimír. Važme si proto lidí kolem sebe, i když je 
neznáme. Pozdrav a úsměv nic nestojí a přesto se díky nim může žít nám všem lépe. Nevěříte? Zkuste to!




