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Slovo starosty

Akce, 
které nás čekají:

Vážení spoluobčané,
 máme před sebou svátky Pokoje a Radosti, Klidu 
a Míru. Přesto uplynulý rok ve světě nebyl ani v Míru, 
ani v Klidu. Nové hrozby a války, o kterých slyšíme 
každý den, nikomu na Klidu nepřidají a pocit relativ-
ního bezpečí naší Země a obce může překazit třeba 
nečekaný výbuch muničního skladu jen pár desítek 
kilometrů od nás.  Pokoj a Mír Vám nemůže slíbit žád-
ný politik ani zastupitel, ten musí vycházet z každého 
z nás. Právě Vánoce jsou dobrou dobou k uvědomění 
i toho, co je pro Štěstí a Pokoj opravdu důležité. Jsou 

24. 12.  Roznášení Betlémského 
světla v 8,30 hod. v Suché 
Lozi - skauti

26. 12. Živý Betlém v 15,00 hod. 
před kostelem sv. Ludmily v 
Suché Lozi – skauti a farnost

1. 1. Novoroční cákání na Ordě-
jově – pořádá kulturní výbor 
obce

10. 1. Zvěřinové hody – pořádá 
MS Březina

24. 1. Obecní ples – pořádá Obec 
Suchá Loz

31. 1. Farní ples v Bánově – pořá-
dá farnost

14. 2. Sucholožský masopust – 
pořádá Obec Suchá Loz a 
pohostinství Horňák

to naši nejbližší, naše rodiny, naši přátelé, naše obec, 
kde žijí lidé spolu v Pokoji.  Přál bych si, abychom 
o letošních Vánocích zpomalili, abychom si vychutna-
li ten pravý vánoční Pokoj prožitý v rodinném kruhu 
a s přáteli a zamysleli se nad tím, zda při celoročním 
shonu věnujeme dostatek času tomu, co je opravdu 
v životě důležité!
PŘEJI VÁM VŠEM PĚKNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁ-
NOČNÍCH, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, BOŽÍHO 
POŽEHNÁNÍ A VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM 
ROCE 2015!! 

Váš starosta Václav Bujáček
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OBEC INFORMUJE:

NAŠE OBEC V ČÍSLECH V ROCE 2014

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE

Počet narozených dětí v roce 2014:  14
Počet zemřelých v roce 2014:  11
Počet občanů na začátku roku 2014:  1123
Počet občanů na konci roku 2014:  1143
Počet občanů přihlášených v roce 2014:  24
Počet občanů odhlášených v roce 2014: 7

Obyvatelstvo
Počet obyvatel celkem: 1 123
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let: 179 (15,94%)
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let: 728 (64,83%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let: 216 (19,23%)

Zlínský kraj
Počet obyvatel:  586 626
Hrubá mzda: 20 894 Kč
Nezaměstnanost: 7,56%

Vývoj počtu obyvatel
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1070 1071 1077 1092 1123 1155 1165 1133 1122 1123 1143
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Milí občané, letošní zima nám začínala jen velmi pozvolna, přesto bych Vás chtěl poprosit, jestli 
byste i pro letošní zimu udržovali chodníky před svými domy. 
I když se nám podařilo zakoupit malo-traktorek, není v silách obce, aby během noci, kdy hustě 
sněží, odklidili ihned sníh na našich 3,2 km chodníků a ze všech obecních komunikací. 
Za vaši pomoc jako důkaz toho, že jsem skutečně obcí lidi, kteří žijí v jedné společnosti, Vám mno-
hokráte děkuji. Starosta obce Václav Bujáček
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ZASTUPITELSTVO OBCE NA OBDOBÍ 2014 - 2018

PROSBA O POMOC S ÚKLIDEM SNĚHU

Zleva:
Mgr. Petr Gazdík  místostarosta obce
Pavel Horňák   předseda výboru pro kulturní a sportovní záležitosti 
Ing. Ludmila Špačková předsedkyně fi nančního výboru
Eliška Smetanová  předsedkyně výboru pro občanské, sociální a zdravotní záležitosti
Bc. Václav Bujáček  starosta obce
Zdeněk Velecký  místostarosta obce
Bc. Rostislav Beníček  předseda kontrolního výboru
Ing. František Vystrčil předseda pro životní prostředí
Zdeněk Mahdal  předseda pro stavební výbor

OTÁZKY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ: 

1. Připravuje obec další stavební místa pro 
stavbu rodinných domů?

Obec má vyhlédnutou oblast, kde by chtěla vy-
budovat další ulici - je to lokalita, která by měla 
navazovat na ulici „Zámočiří“, tedy od „Bradáčo-
vých“ uličky směrem k „Paděličné“ cestě. Chtěli 
bychom opět odkoupit pozemky z horní strany 
cesty a připravit sítě i pro pozemky ze spodní stra-
ny - na stejném principu se nám podařila vybu-
dovat ulice Záhumenice - Padělky. Bude tedy zá-
ležet na ochotě občanů, odprodat pozemky obci a 
zahrnout tyto pozemky do územního plánu, jako 
stavební a spoustě dalších okolností.

2. Kdy se předpokládá rekonstrukce obecní-
ho sálu?

Rekonstrukci obecního sálu bychom chtěli 
realizovat v roce 2016. Je to fi nančně nákladný 
projekt, proto se na rekonstrukci pokusíme získat 
dotaci z evropských fondů, a z těch bude možné 
čerpat až v roce 2016. V letošním roce bychom 
chtěli dotáhnout stavební povolení - trošku se 
nám komplikuje vydání povolení od hasičského 
záchranného sboru, kde musíme navrhnout ještě 
jeden únikový východ. Dále bychom letos chtěli 
provést výběrové řízení na dodavatele. 
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CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2015

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

PRONÁJEM OBECNÍ TECHNIKY 

A OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA TYTO CENY:

1. Oprava kapličky sv. Petra a Pavla a kapličky 
sv. Cyrila a Metoděje  – jedná se o poslední kap-
ličky, které je nutné zrekonstruovat. Mělo by dojít 
k podřezání a odizolování zdiva, položení dlažby 
na podlahy, výměna vazby a střešní krytiny, vy-
malování vnitřku a oprava fasád. Na tuto akci se 
obec pokusí získat dotaci z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR.

Celkové náklady: cca 1.000.000,-

2. Rozšíření obecní vozovky v ulici za parkem - 
vozovka se nachází v části obce za parkem - dům 
č. 19 - dům č. p. 355. V této ulici má vozovka na 
šířku pouze 3,5 m, a pokud se zde potkají dva 
osobní automobily, vyhýbají se mimo vozovku, 
kde jsou vyjížděny koleje. Dojde tedy k rozšíření 
a vozovka by měla mít šířku 5 m.

Celkové náklady projektu: cca 500.000,- Kč

3. Oprava zdiva, výplní a vstupní brány na míst-
ním hřbitově – současné zdivo a pokrytí kamen-
ných sloupů je již značně popraskané a odloupané, 
v některých místech je zdivo již zvětralé a odpadává, 
železné výplně a vstupní brána jsou zrezivělé.  Po-
škozené části budou opraveny, pokrytí sloupů bude 
vyměněno za nové a taktéž výplně a brána budou na-
hrazeny novými. Zde bychom chtěli získat dotaci na 
opravy z Programu obnovy venkova Zlínského kraje.

Celkové náklady: cca 500.000,-

4.  Vybudování parkoviště u ZŠ a MŠ Suchá Loz 
– jelikož při vožení dětí do ZŠ nebo do MŠ stojí 
spousta aut u kraje vozovky, někdy děti vystupují 
i do komunikace a situace je velmi nepřehledná 
a nebezpečná, chtěli bychom před tělocvičnou vy-
budovat parkoviště pro rodiče. 

Náklad: cca 500.000,-

5. Posílení obecních pramenišť  – v minulých le-
tech se nám podařilo posílit vodovod o nový vrt, 
který dodává cca 20% vody do obecního vodovo-
du. Při čištění pramenišť jsme zjistili, že některé 
prameniště jsou umístěny v blízkosti dalších zá-
sob pitné vody, přičemž bychom mohli tyto zdro-
je jednoduše napojit na již stávající prameniště 
a ještě posílit náš vodovod.

Celkové náklady: 150.000,- 
Dále bychom chtěli ještě udělat několik men-

ších akcí - výsadba nové „lipové“ aleje u „Slatiny“, 
výsadba zeleně při vstupu do obce od obchvatu, 
umístění stojanů na kola podél cyklostezky, napo-
jení třetího pramenu do altánu u „Slatiny“ a pří-
prava projektových dokumentací k projektům: 

„Dobudování komunikace k rodinným do-
mům u hřbitova“, „Rekonstrukce budovy krasu“, 
Výsadba LBC (lokální biocentrum) a RBC(regi-
onální biocentrum), „Revitalizace nádrže „Losy“.

• Příprava kupních smluv, darovacích smluv, směnných smluv, nájemních smluv, smlouvy o výpůjč-
ce, smlouvy o zřízení věcného břemene

• Pomoc s vyhledáváním pozemků
• Poradenství v oblasti stavebního zákona
• Poradenství při komunikaci s jinými úřady
• Pasporty drobných staveb

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 - 10,- Kč - bez řidiče 
     - 1 km - 13,- Kč - s řidičem 
     - minimální taxa je 300,- Kč 
e) obecní lešení  - 1 den - 10,- až 20,- Kč - cena se určí dle množství 
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PRONÁJMY OBECNÍCH BUDOV:

VÁNOCE V SUCHOLOŽSKÉM MUZEU

a) pronájem bývalého „Pionýrského tábora“ 
- 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 Zde-
něk Velecký - 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 
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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 pracovní-
ci 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. 

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 

Sběrný dvůr a jeho prostory jsou určeny pouze pro občany obce Suchá Loz!

O víkendu se návštěvníci mu-
zea měli možnost seznámit se 
zvyky v období adventu a vánoč-
ních svátků v minulosti naší obce 
a jejího okolí. Od pátku do neděle 
zde probíhala ukázka rukodělné 
výroby (paličkování – Petra Jani-
gová, dílničky – Eliška Smetano-
vá a Lenka Trtkova a Jana Míko-

vá z Uherského Brodu). V pátek 
se promítala pohádka pro děti 
a světnicí obcházeli Luce a v sobo-
tu přišli také Tři králové. Neděle 
byla zaměřena na štědrovečerní 
zvyklosti tj. zdobení stromečku 
a příprava štědrovečerního stolu 
s ukázkami zvyků, které se prak-
tikovaly v naší oblasti na Štědrý 

den před 100 lety. Atmosféru 
obohacovala cimbálová muzika 
Pajtáš a zazpívat si přišly i Pl-
kotnice. Občerstvení bylo také 
dostatečně zajištěno. Kdo zavítal 
o víkendu do muzea, jistě odchá-
zel příjemně naladěn na očeká-
vající vánoční svátky. Děkujeme 
všem pořadatelům.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁ DALŠÍ 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Z důvodu zvýšeného zájmu o zařazení dětí do 
školní družiny, jsme otevřeli druhé oddělení.

SLAVNOST SLABIKÁŘE

První písmenka se prvňáčci učí z pracovního seši-
tu Živá abeceda. Při práci s poslední stránkou se děti 
ptají, co bude následovat, jakou učebnici dostanou. 
A teď nastává chvíle, kdy se ve škole připravuje školní 
slavnost - Slavnost Slabikáře. Letos se konala 19. lis-
topadu za účasti rodičů, sourozenců, babiček, a také 
za přítomnosti našeho pana starosty Václava Bujáčka 
a na návštěvu přijel i pan Slabikář. Děti ukázaly, co 
se všechno za necelé tři měsíce naučily a za odměnu 
dostaly výborný dort, učebnici Slabikář a od pana sta-
rosty obdržely plnící pero.

VĚTRNÍKOVÝ DEN

21. listopadu se základní ško-
la zapojila do akce na podporu 
nemocných cystickou fi brózou. 
Každý žák si vyrobil větrník, se 
kterým jsme se vyfotili a vysta-
vili ve škole. Děti byly poučeny 
o této nemoci a jak důležitá je 
solidarita a pomoc dětem, kte-
rým se říká „slané děti“.

ZÍSKALI JSME GRANT NA KROJE PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. října letošního roku byl vyhlášen Grant Nadace Synot 2014  na podporu kultury, sportu, zdravot-
ní a sociální oblasti a školství a zájmové činnosti na Slovácku. S radostí jsme přijali zprávu, že grantová 
komise náš projekt podpořila. Slavnostní předání proběhlo v pátek 12. prosince v Uh. Hradišti. Při 
slavnostním předání jsme měli možnost se seznámit také se zakladatelem Nadace Synot panem Ivem 
Valentou. Mnohokrát děkujeme.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Několik dnů před svátkem svatého Mikuláše bývá ve škole 
zvláštní atmosféra. Některé děti jsou klidnější a hodnější, jiné zase 
trochu netrpělivé a nemohou se dočkat toho, co je čeká. 

Zpytují své svědomí, zda se celý rok chovaly tak, jak by měly.  
A svatý Mikuláš to opravdu všechno věděl při své návštěvě ve ško-
le. Doprovázel ho krásný anděl a letos i docela hodný čert. Proč 
hodný? Protože žádného neposluchu do pekla nevzal a ani do pytle 
nestrčil. Jenom tak 
pro zajímavost, čer-
tův pytel byl už do-
cela děravý. Všechny 
děti nakonec dostaly 
balíček plný cukro-
vinek. Svatému Mi-
kuláši, andělu a čer-
tovi moc děkujeme 
a těšíme se na další 
spolupráci v příštím 
roce.

co se udÁlo ve školnÍch lavicÍch…

Celková kapacita školní družiny je 40 žáků. 
Proto jsme zvolili rozdělení podle věku. V I.oddě-
lení pracují děti 1. a 2. ročníku, v II.oddělení pra-
cují děti 3.  – 5. ročníku. 

Provoz jsme prodloužili až do 16.30 hodin.
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SOUTĚŽ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

O NEJKRÁSNĚJŠÍ MASKU ČERTA

Děti se s chutí pustily do zhotovení masky čer-
ta, kterou musely vystřihnout a vykreslit. Masky 
byly velmi rychle hotové, protože naše děti jsou 
zručné. Čertovské masky byly strašidelné všech-
ny, proto všichni čerti vyhráli.

PEČENÍ PERNÍČKŮ

K Vánocům patří také tradice pečení vánoč-
ních perníčků. Také děvčata a kluci ve školní dru-
žině chtěli dokázat, že to umí a pustili se do pe-
čení. Perníčky se jim povedly a vůně se nesla po 
celé škole. Také rodiče měli možnost ochutnat na 
vánoční besídce. Doufáme, že jim moc chutnaly.

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

VE ŠKOLE

K základní i mateřské škole 
před Vánocemi patří již tradič-
ně vánoční besídky. V mateřské 
škole proběhly v kmenových 
třídách a z dětí se stali krás-
ní sněhuláci s červenými nosy. 
Protože v základní škole je nás 
59 žáků, zvolili jsme besídku 
v našem kulturním sále. Vánoční 
atmosféru nám všem připomněl 
nazdobený stromeček, perníčky, 
které upekly děti ze školní dru-
žiny a vánoční cukroví, které 
zase upekla děvčata 5. ročníku.

Nadcházející svátky jsme 
přivítali koledami, básničkami 
a přáním všeho pěkného a pří-
jemného. Také děti obdarovaly 
své rodiče lahví se zimními mo-
tivy. Na závěr jsme mohli všich-
ni ochutnat upečené cukroví, 
které přinesli rodiče, a vánoční 
punč pro děti i dospělé. 

Věřím, že jsme všichni proži-
li krásný sváteční večer s náde-
chem blížících se Vánoc.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Začátek školního roku se nám překulil do 
sychravého podzimu. A to jsme ihned poznali, 
když nám ve školce ubylo dětí kvůli nemoci. Za-
čali jsme si proto povídat o tom, co je vše potřeba 
dělat, aby se nám nemoci vyhýbaly.

Učili jsme se o lidském těle, otužovali cvičením 
v nově zrekonstruované tělocvičně a tvořili jsme 
kostru těla. Byli jsme se podívat i do ordinace paní 
doktorky.

K podzimu patří, ale i radosti jako je pouště-
ní  dráčka, sadba ryngle na „Den stromů“, soutěž 
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o nejzajímavějšího dráčka „Listopádka“, 

výlet na dopravní  hřiště do Uherského Brodu 
a návštěva dvorku rodiny Gregovských. 

A na příchod zimy nás připravil „ příjezd sv. 
Martina na bílém koni“. Ale sníh asi někde za-

pomněl, tak jsme si alespoň vymysleli vánoční 
besídku pro rodiče „O sněhulácích“. Hezkou vá-

noční náladu jsme si navodili při posezení s rodiči 
a dětmi u vánočního čaje a cukroví. A ani letos nás 
neminul sv. Mikuláš, který byl k nám moc štědrý. 
Teď už se těšíme, jestli k nám zavítá i Ježíšek.

Všem čtenářům přeji za naši školičku šťastné a 
pohodové Vánoce prožité ve zdraví, klidu a míru.

v. uč. Martina Horňáková
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Společný rádcovský kurz středisek

Drakiáda

Dne 7. 11. až 9. 11. 2014 proběhl první ze tří 
rádcovských kurzů, který se uskutečnil v Uher-
ském Brodě. Další kurzy budou kolem února 
a května a pořadateli budou naše skautské středis-
ko a skautské středisko Bojkovice.

Program si pro naše rádce nachystali brod-
ští vedoucí. Rádcovský kurz začal v pátek velmi 
zajímavou seznamovací hrou. Hrála se v noci s 
osvětleními míčky. Principem hry bylo si přeha-
zovat míčky a zavolat jméno, komu jsem ho házel. 
V noci dělaly světelné míčky náramný efekt. So-
bota byla plná přednášek a her. Z přednášek bylo 
velice zajímavé hospodaření, kde rádci se učili, na 
kolik peněz vychází dvoudenní výprava pro deset 
dětí. Z celé soboty byla nejlepší noční hra. Ta se 

Dne 28. 9. 2014 se konala 
U křížku směrem na Bánov 
drakiáda, kterou pořádalo naše 
středisko. Sešli jsme se v hojném 
počtu a děti si vyrobily nádher-
né draky. Ze začátku pofukoval 
silnější větřík, tak se draci drželi 
na krásné modré obloze. Ovšem 
po nějakém čase přestal vítr fou-
kat a poté už nebylo možné dra-
ka ve vzduchu udržet.

Závěrem drakiády byly dě-
tem předány diplomy za hod-
nocení draků v různých kate-
goriích, jako nejmenší drak, 
nejpěknější ručně vyrobený 
drak a další. Děti také dostaly 
sladkou odměnu v podobě ta-
tranky a rozprchly se se svými 
rodiči domů. Všem děkujeme za 
hojnou účast a budeme se těšit 
na drakiádu v příštím roce, kdy 
nám snad větřík vynese do výše 
větší počet draků. 

Napsal Luděk Podolan

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SUCHÁ LOZ

hrála v celém Uheském Brodě. 
Noční bojovka ve městě, to bylo 
super! Měli jsme mapu a podle souřadnic, které 
nám došly v sms, jsme chodili na různá místa, kde 
jsme plnili různé úkoly. Poté této hře byla večerka. 
V neděli dopoledne kurz skončil a už teď se těšíme 
na další!  Napsal Jakub Piše
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Lampiónový 

průvod

Mikulášský jarmark

V sobotu 29. 11. 2014 se ko-
nal v Obecním sále v Suché Lozi 
tradiční Mikulášský jarmark. 
Program jarmarku byl jako vždy 
pestrý. Pro děti byly v obřadní 
místnosti přichystány adventní 
dílny a i občerstvení bylo zajiště-
no. Zpočátku vystoupil pěvecký 
soubor Hútek z Bánova, který 
obohatil návštěvníky o krásné 

písně.  Slatinka, pod vedením 
paní učitelky Hanky Beníčkové, 
zazpívala a zatancovala o pod-
zimu a zimě. Během nákupu 
různých dárkových předmětů 
vystoupil Spolek vdaných žen 
Plkotnice ze Suché Loze. Zazpí-
valy a zahrály Andělskou pohád-
ku o nebeské pekárně. Na závěr 
jarmarku přišel svatý Mikuláš i 

s anděly a čerty a předal dětem 
jako odměnu za jejich modlitbu, 
písničku nebo básničku sladkou 
odměnu. Zboží v krámcích bylo 
různorodé a každý si našel jistě 
aspoň jeden malý dárek. Skaut-
ské středisko děkuje všem ná-
vštěvníkům za účast a bude se 
těšit na další ročník této vydaře-
né akce. 
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Hasiči Suchá Loz

SDH Suchá Loz se tímto 
omlouvá a dodatečně děkuje 
sponzorům, kteří se podíleli na 
organizaci dětského dne fi nanč-
ními či věcnými dary. 

Sponzoři dětského den:
Obec Suchá Loz
Kozap, Bánov
Tekoo, Uh. Brod
VTP Pavelka, Vlčnov
VOMA, Uh. Brod
Pohostinství Horňák, Suchá Loz
Miloš Kubiš, Suchá Loz

Jiřina Bujáčková, Suchá Loz
Josef Vystrčil, Suchá Loz
Stavebniny Šimanský, Bánov
Plkotnice  Suchá Loz
Papírnictví Řihák, Uh. Brod
DITIPO, Uh. Brod
Linea, Nivnice
MS Březina  Suchá Loz
Atletico Suchá Loz
Včelaři Suchá Loz
Kuchyně Jaroslav Veselý, Uh. 
Brod
Řeznictví, uzenářství Robert 
Procházka, Uh. Brod

Chameleon profi , Uh. Brod
Niveko, Uh. Brod
Kamila Kubišová, Suchá Loz
Česká zbrojovka, Uh. Brod
Vodo-Topo-Plyn Kočica a syn, 
Bánov

SDH Suchá Loz přeje všem 
spoluobčanům spokojené prožití 
svátků vánočních a hodně zdra-
ví, štěstí a šťastný krok do nového 
roku 2015.

Věra Kočicová
Jednatelka SDH Suchá Loz
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PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní Gazdíková,
ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za 

umožnění účasti naší sociálně terapeutické dílny 
na Mikulášském jarmarku, který jste pořádali.

Akce to byla krásná, dětičky byly nádherné, 
malí andílci i čertíci k zulíbání. Výzdoba sálu 

úžasná a připravený program velmi hezký, byla 
jsem mile překvapena, kolik lidí se na akci přišlo 
podívat. 

Svojí výjimečností jste ojedinělí na okrese! Vel-
mi rádi se akce zúčastníme také příští rok. Se sr-
dečným pozdravem a přáním hezkého adventu

Mgr. Martina Skočovská
vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny

koordinátor pro Benchmarking
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je časem klidu a pohody stejně, jako ve všech 
předcházejících všedních dnech. My staroused-
líci, kterým to bylo dopřáno, zde prožíváme 
již osmé podobné období a ani to letošní není 
výjimkou. Stejně jako předtím se na dveřích 
všech bytů objevily adventní věnečky, pootev-
řenými dveřmi tu a tam prochází vůně čerstvě 
upečených perníčků a linou se melodie koled, 
krásných a tklivých Slováckých táhlic v podání 
manželů Osičkových, Danulky a Mariana ze slo-
venských Oslan nebo Olinky Baričičové, které 
nám téměř po celý den zprostředkuje tv  Šlág/e/r. 
Prostě - klid a pohodu a s tím spojenou dobrou 
vůli spolu máme a náležitě si jí užíváme. Stejně 
jako domácí stoly ozdobené adventními věnečky 
se svíčkami je krásně vyzdobený také oltářík naší 
patronky sv. Anežky České v kapličce, o kterou 
se po celý rok pečlivě stará a květinami zdobí 
paní Hrabalíková. 

My se už teď těšíme na to, že nás přijdou na-
vštívit nejen naši nejbližší, ale také, jak už bývá 
zvykem děti z místní Mateřské a Základní školy. 

Čas adventní a předvánoční 

v Chráněném domě

Jejich vystoupení u nás bývají velmi hezká a milá 
a přinášejí oboustrannou radost. Také se těšíme, 
že mezi nás přijdou naše Plkotnice a kdyby si 
našly čas dívenky ze Scholy, bylo by to příjemné 
zpestření a velice rádi je všechny přivítáme.

Čas Vánoc však velmi rychle pomine a letoš-
ní rok se nachýlí ke svému závěru a nastane čas 
hodnocení, nakolik byl pro každého z nás úspěš-
ný, zda se nám podařila naplnit naše předsevze-
tí a cíle, které jsme si stanovili na jeho počátku 
a jak jsme byli prospěšní nejen sami sobě, ale 
také našim nejbližším a vlastně všem lidem. Vět-
šina z nás jistě dospěje ke kladným číslům a po-
dle toho si také stanoví cíle pro rok nadcházející. 
Právě k tomu Vám vážení spoluobčané přejeme 
pro letošní vánoční svátky a zejména do příští-
ho roku hodně radostí, osobní a rodinné pohody 
a zejména pevné zdraví.

Za všechny obyvatele Chráněného domu sv. 
Anežky České

Herbert Panovský

Med pomůže proti zimní únavě a vyčerpanosti
Nejlepším lékem na 

zimní vyčerpanost a ztrá-
tu energie je med. Po-
máhá totiž organismu 
v mnoha ohledech. Lžíce 

medu obsahuje velké množství fruktózy a glukó-
zy, které jsou přeměněny v játrech na glykogen. 
Tento zásobní energetický sacharid je pak využit 
při fyzické námaze. Ale med zvyšuje také energii 
mozku a chrání tělo před infekcemi. 

V zimě není lepšího povzbuzovače, 
než právě kvalitního medu. Lepší je 
med lesní, protože obsahuje ve srov-
nání s květovým medem více bílkovin, 
vitaminů a minerálů. Ovšem i kvalitní 
květový med má dost blahodárných 
účinků na lidský organismus.

Antičtí atleti si dávali med před 
olympiádou, protože pak dosahovali 
lepších výkonů a měli větší výdrž.

Kdo si dá lžíci medu před spaním, podpoří 
výrazně mozkové funkce. Fruktóza totiž zůstane 
v játrech připravena celou noc a zásobuje mozek 
během spánku energií. Ten se tak lépe regeneruje 
a druhý den lépe funguje.

Vyjma toho med zvyšuje imunitní systém a má 
antibakteriální a protivirové účinky. Podle několi-
ka studií dokonce ochrání otevřené rány před zla-
tým stafylokokem. 

Vážení spoluobčané dovolte, 
abych Vám všem popřál jménem 
všech včelařů ze ZO Suchá Loz 
příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastné vykročení do nadcházejí-
cího roku 2015.

Členům ZO bych zde rád poděko-
val za obětavou práci, kterou vykonali 
během uplynulého roku.

Marek Procházka, jednatel ZO 
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Fotogalerie ze zdobení perníků v knihovně
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Na kole okolo
Jistě každý z nás si ponechává 
pro své soukromí nějaký ten 
koníček, nějakou zábavu, aby 
mohl, a to je v mém případě, 
čas důchodcovský, neboli seni-
orský, vhodně a zajímavě napl-
nit. Neřku-li ušlechtile, ale to je 
příliš nadnesené, tak použiji vý-
raz méně expresivní. A protože 
jsem letora poněkud neklidná, 
myslím to, že nerad vysedávám 
někde za pecí a počítám, kolik 
už mně uběhlo roků v tom stavu 
dříve narozených a odsouzených 
k pravidelnému výběru odměny 
za vykonanou práci v uplynu-
lých létech a také nerad sedám 
v zakouřených prostorách a me-
dituji, nebo halasně kritizuji vše 
kolem sebe a rozdávám zaruče-
ně dobré rady, jak z toho všeho, 
nepěkného, ven.
Vymyslel jsem si, jak z toho vše-
ho důsledně ven zakoupením 
přístroje, chcete-li stroje, kte-
rý mně vyveze ven, za hranice 
všedních dnů. 

K O L O.
Tomu vděčím za to, že se ne-
nudím, i když taková chvíle se 
někdy přikrade, kdy to nejmíň 
očekáváte a nedej Bože tomu 
neodolat. Pak jste otrávení a to 
nemám rád (moje babička říká-
vala: “být chudobný, nic nemít 
a ještě k tomu být smutný- já 
jsem si to doplnil –„a nudit se“, 
to je počátek konce.
I když stálo celý můj důchod, 
byla to pohádka. Šlapalo jako 
hodinky, samo jelo (jen se muse-
lo - také šlapat), neznalo to kop-
ce, dálky, prostě balada, vlastně 
pohádka, jak jsem řekl.
Silně mně uchopil za osrdí už 
v 92 roku, kdy se objevily v 
obchodech první solidní kola 
s přehazovačkou a více kolečky 
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(dnes je to samozřejmostí). Ten-
krát to byla obrovská novinka 
a tak můj velký sen jej vlastnit 
a mít možnost se prohánět po 
vlastech českých a moravských, 
se splnil. Nastala doba úniku ze 
všední šedi mého žití. Toulat se, 
prošmejdit okolí a místa kde se 
jen vjet dá a bylo toho strašně 
moc a zajímavého. Přímo zuři-
vě jsem se do toho vrhl, sháněl 
častěji se objevující propagační 
brožurky. Přímo jsem hltal, co 
je všude krásy a neznámého. 
A také jsem jezdil a jezdil. Nej-
prve okolo Hradišťa, kde je jen 
rovina a to bylo na roztrénova-
ní vynikající, pak zkoušky do 
kopečků. Tam jsem poznal, že 
bez tvrdšího tréninku se to moc 
daleko nedá, ale šlo to. Pak dále, 
kilometrů přibývalo, jak na ta-
chometru, tak v nohách, vzdá-
lenosti se prodlužovaly. Nejprve 
tak 60, později 80, a když jsem 
objel až Hodonín, tak to dělalo 
celou stovku.
Zjištění, že vydat ze sebe tolik 
sil za den je nesmy-
sl a tak jsme, spolu 
s Dušanem, nebo 
Milošem, nebo Vlá-
ďou, zkusili kombi-
naci. Vlak – kolo. 
A dálky se zvětšo-
valy. Novomlýnské 
nádrže, Valtice, Mi-
kulov, nebo na dru-
hou stranu Chřiby, 
kousek Valachů 
a co já vím, co další. 
Najednou nápady, 
pojeďme i přes hra-
nici.
Tak se jelo, Vlakem 
do Břeclavi a tam 
přes Valtice do Ra-
kous. Trochu obav 
z celníků, ale když 

po nás nikdo nic nechtěl, jen 
mávnul rukou, jakoby jsme ani 
nestáli za pozornost, jen mávnu-
tí ruky a “gute fahrt“ a opaloval 
se dál. Projeli jsme asi cca 30 km 
v příhraničí, a co nás překvapilo, 
ale co jsme často slyšeli z vyprá-
vění, byla čistota okolo silnic, vsí 
a vůbec jakési upozornění – po-
zor nejste doma, zde dbáme na 
čistotu a pořádek. 
No a pak to začalo. S Dušanem 
Dunajská stezka, od Lince až 
skoro k Vídni. Nejprve vlakem 
do Českých Velenic a dobro-
družná noc ve vlaku a na ná-
draží.  A můj přítel Olda (kolo 
Olpran) snášel hrdinsky a bez-
problémově nové dálky a teré-
ny. Koupání v Dunaji, kde voda 
byla jako v nějakém jezeře čistá, 
spaní ve staré stodole, kde nás 
v noci rušili a naháněli strach 
potkani, byla jakási romantika, 
která nás pasovala na ostřílené 
cykloturisty. 
Cesta okolo Dunaje nás vtáh-
la do krásné krajiny okolo řeky, 



19Sucholožské listy - OBČASNÍKprosinec 2014

O
STA

TN
Í

A nejen ať nám chutná, ale ať jsme zdraví a  mnoho šťastných kilometrů bez nehod  a defektů!

dala nám poznat svobodné ces-
tování, bez strašáku nějakých 
kontrol, které jsme zatím znali 
z domu, volný pohyb, laskavost 
obyvatelstva, prostě jiný svět. 
Jen ty ceny byly pro nás ještě 
moc vysoké. A tak jsme si muse-
li vystačit s vlastními zásobami. 
Většinou chléb, paštiky, polévky 
ze sáčku a vodu z kohoutků. Ná-
vrat do mládí se vším všudy.
   Vzdáleností a míst, kde jsem 
se „prohnal“ přibývalo, zajíma-
vých příhod a dobrodružství 
s nimi a také odvaha se pustit 
dál. Jak jsem zmínil Rakousko, 
kolem Dunaje, Francie- sladká 
Provance, Pomořansko, Skot-

sko, Anglie, Holandsko, Belgie, 
ale co mně nevyšlo a je to mým 
snem, ale myslím už zbytečným 
a neuskutečnitelným, jsou nor-
ské fj ordy. Ty tak asi v příštím 
životě. Už se těším.
   Doufám, že vás nebudu tímto 

vyprávěním nudit.  A také mám 
radost, že už vás někteří vyráží 
po světě stejným způsobem (že 
Josefe V.) a má jistě více zážitků 
a dobrodružných příhod než já.

Příště -  První kilometry doma.
-jg-

Boo Boo Bál – Sucholožské občanské sdruženíBoo Boo Bál – Sucholožské občanské sdružení



Boo Boo Bál – Sucholožské občanské sdružení


