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Slovo starosty Akce, 
které nás čekají:Vážení spoluobčané,

opět je tu jaro – začátek dalšího roku. Mimo každodenní povinnosti nás 
všechny čekají plány, co bychom chtěli letos zvládnout. Tyto plány čeka-
jí i naši obec, naše spolky, které přispívají k udržování našeho obecního 
společenství.
Zvláště je to důležité v této době, když vidíme, co se děje ve světě, jak je 
ničena kultura a historie národů, kvůli nesmyslným postojům jiného spo-
lečenství, které uznává, jen to své! 
Všem, kteří se podílejí na jakémkoli dění v obci, moc děkuji a děkuji i 
jejich rodinným příslušníkům, za trpělivost, protože díky Vašemu úsilí, 
dělá naši obec plnou občanů, kteří drží při sobě.  
Poslem jara je i doba Velikonoční – doba, kdy si připomínáme zmrtvých-
vstání Ježíše Krista, který přemohl smrt a dal nám naději na věčný život.  
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidnou a požehnanou dobu postní 
a příjemné velikonoční svátky!!!  

Zdraví Vás Váš starosta Václav Bujáček

4. 4. Čtení Bible v kostele sv. 
Ludmily v Suché Lozi

13. – 17. 4.Humanitární sbírka šat-
stva pro Diakonii Broumov 
– pořádají Plkotnice, obec

18. 4. Koncert pěveckého sboru 
„ZeSrandy“ v kostele sv. 
Ludmily

24. 4. Slet čarodějnic – pořádá ZŠ 
a MŠ Suchá Loz

25. 4. Burza knih v místní knihov-
ně – 16 - 18 hod.

26. 4. Skautská mše v 8,45 hod. v 
klášteře v Uherském Brodě 

3. 5. Bukotkinův závod – závod 
tříčlenných hlídek - pořádá 
skaut

9. 5. Férová snídaně – pořádá ZŠ 
Suchá Loz

16. 5. 4. ročník nohejbalového 
turnaje – pořádá TJ Sokol 
Suchá Loz

17. 5. Kosení trávy v Suché Lozi – 
pořádají Plkotnice

21. 6. Farní den – pořádá farnost 
Bánov

26. 6. Dětský den na Lubné – po-
řádá SDH Suchá Loz

28. 6. Pouť ke kapli sv. Petra a Pav-
la – pořádá farnost Bánov

25. 7 – 2. 8. Skautský tábor na Lubné 
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Tříkrálové koledování ve školce i ve škole Návštěva u kamarádů v 1. třídě před zápisem

Sportování v tělocvičně „ ZIMNÍ OLYMPIÁDA“

Masopust 

Divadlo s Lenkou Sasínovou „ O třech kůzlátkách“ a Kouzelník „Valdini“ 
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OBEC INFORMUJE:

OBEC A JEJÍ LETOŠNÍ PLÁNY

Letošní rok už nám běží v plném proudu, každý z 
nás má plány, co chce během tohoto roku zvlád-
nout. A i obec má určité představy, co by chtěla 
letos zvládnout:
 
1. Oprava hřbitova
- předpokládaný rozpočet: 1.800.000,- Kč s DPH
- podána žádost o dotaci z POV Zlínského kraje: 

720.000,- Kč s DPH - 40%
- spolufi nancování obce: 1.080.000,- Kč s DPH - 

60%

2. Zateplení, výměna oken a dveří smuteční síně 
na hřbitově

- předpokládaný rozpočet: 1.500.000,- Kč 
- dotace z programu OPŽP
- výše dotace:  1.350.000,-Kč s DPH - 90%
- spolufi nancování obce: 150.000,- Kč s DPH - 

10%

3. Zateplení, výměna oken a dveří hasičské 
zbrojnice

- předpokládaný rozpočet: 900.000,- Kč 
- dotace z programu OPŽP
- výše dotace:  810.000,-Kč s DPH - 90%
- spolufi nancování obce: 90.000,- Kč s DPH - 

10%

4. Rekonstrukce kapliček sv. Petra a Pavla a sv. 
Cyrila a Metoděje

- předpokládaný rozpočet: 530.000,- Kč 
- dotace z programu POV MMR ČR
- výše dotace:  371.000,-Kč s DPH - 70%
- spolufi nancování obce: 159.000,- Kč s DPH - 

30%
 
5. Rekonstrukce místních komunikací v obci
a) Oprava komunikace u potoka

- předpokládaný rozpočet: 600.000,- Kč 
- dotace z programu POV MMR ČR
- výše dotace:  300.000,-Kč s DPH - 50%
- spolufi nancování obce: 300.000,- Kč s DPH 

- 50%
b) Vybudování komunikace a kanalizace u hřbi-

tova
- předpokládaný rozpočet: 1.000.000,- Kč 
- dotace z programu POV MMR ČR

- výše dotace:  500.000,-Kč s DPH - 50%
- spolufi nancování obce: 500.000,- Kč s DPH 

- 50%
c) Vybudování parkovacích míst u ZŠ a MŠ

- předpokládaný rozpočet: 500.000,- Kč 
- fi nancováno z rozpočtu obce

6. Oprava obecní stodoly
- předpokládaný rozpočet: 100.000,- Kč
- stavební práce budeme realizovat se zaměst-

nanci obce a VPP

7. Oprava vodojemu
- předpokládaný rozpočet: 100.000,- Kč
- stavební práce budeme realizovat se zaměst-

nanci obce a VPP

8. Vybudování sídla pro technické zázemí obce
- předpokládaný rozpočet: 1.000.000,- Kč
- stavební práce budeme realizovat se zaměst-

nanci obce a VPP

9. Obnova 2 ha obecního lesa
- předpokládaný rozpočet: 250.000,- Kč
- bude podána žádost o dotaci na Zlínský kraj

10. Uvedení obecního kamerového systému do 
provozu

- předpokládaný rozpočet: 140.000,- Kč
- fi nancováno z rozpočtu obce

11. Zabezpečení ZŠ a MŠ video-telefonem
- celkové náklady: 20.000,- Kč
- montážní a el. práce  byly realizovány zaměst-

nanci obce 

Dále bychom chtěli dotáhnout „papírově“ (sta-
vební povolení, výběrové řízení, žádost o dotaci, 
aj.), dvě velké akce a to „Rekonstrukci obecního 
vodovodu“ a „Rekonstrukci kulturního sálu“. Zde 
řešíme ještě několik stavebních úprav v projektové 
dokumentaci.
Samozřejmě by bylo velice dobré všechno zreali-
zovat, ale závisí to na spoustě okolností, které ni-
kdo z nás nemůže ovlivnit, např. fi nance, úspěch 
v podání žádosti o dotaci, pružnost úřadů aj., ale 
budeme se snažit toho co nejvíce zrealizovat. 
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MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI V OBCI - PROSBA OBCE

Při pohledu na intravilán obce 
jsou ještě nedořešeny některé ma-
jetko-právní záležitosti - některé 
komunikace, chodníky, vodovod, 
kanalizace nebo veřejné osvětlení, 
leží na pozemcích Vás občanů a v 
rámci údržby, oprav, rekonstruk-
ce, by měly být ve vlastnictví obce 

nebo aspoň mít na těchto pozem-
cích smlouvu o věcném břemenu. 
Proto bych chtěl ty z Vás, kterých 
se bude tato záležitost týkat, PO-
PROSIT o spolupráci, protože 
jsou to záležitosti, které se týka-
jí nás všech, a my všichni jsme 
OBEC! V současnosti probíhá 

vytyčování problémových částí 
obce, zpracovává se znalecký po-
sudek na ocenění těchto pozem-
ků. Ti občané, kterých se to bude 
týkat, budou obcí informování 
a obeznámeni o možnostech a 
průběhu řešení majetkoprávních 
vztahů.

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

• Příprava kupních smluv, darovacích smluv, 
směnných smluv, nájemních smluv, smlouvy 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 katast-

ru

PRONÁJEM OBECNÍ TECHNIKY 

A OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA TYTO CENY:

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 

Pronájmy obecních budov:
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 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 
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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STAROSUCHOLOŽSKÉ VÁNOCE V MUZEU

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! 

V prosinci loňského roku se v 
sucholožském muzeu uskutečnil 
soubor představení pro širokou 
veřejnost, který měl mladým i 
starším lidem přiblížit vánoční 
období tak, jak probíhalo před 
více než 100 lety.

V pátek 12. prosince proběhlo 
odpoledne věnované spíše dětem. 
Od 16. hodin nám odpoledne 
zpříjemnil hraním na harmoniku 
Petr Mahdal, zatímco v kuchyni 
si přítomné děti a dospělí mohli 
zkusit vytvořit dárek ve vánoč-

ních dílničkách. Překrásné ozdo-
by ve tvaru stromečku předváděla 
dvojice Eliška Smetanová a Lenka 
Trtková.  S přibývajícím časem 
mladého muzikanta v jizbě vystří-
dalo promítání pohádek pro děti. 
V kuchyni se dílničky rozšířily o 
přespolního člena týmu, Janu Mi-
kovou, která s dětmi dělala vánoč-
ní taštičky na dárky. V podvečer 
přišly děti postrašit „Ucy“.

Luce byly tajemné bílé postavy, 
které nemluvily. Brousek s kosá-
kem pak dotvářel tajemnou atmo-

sféru. Chodily na svátek Lucie a 
podle tradice kontrolovaly domác-
nost, jestli je před nadcházejícími 
vánocemi v domě uklizeno. Proto 
při sobě Luca nosila peroutku, kte-
rou naznačovala ometání jizby.

V muzeu se objevily dvě Luce. 
Zatímco jedna děti vystrašila 
temným zvukem, který vznikal 
broušením kosáku brouskem, 
druhá naopak rozdávala dětem 
nějaké sladkosti. Přesto byly děti 
nejvíce vystrašeny samotným 
pohledem na strašidelné Lucy.

V sobotu již naplno vypukly 
v muzeu vánoce. Návštěvníci si 
mohli vyzkoušet paličkování, kte-
ré předváděla Petra Janigová. Pro 
zahřátí se na sporáku svařilo víno 
a k snědku bylo jídlo jako  ze staré 
kuchyně – chleba se sádlem a cibu-
lí a valašský frgál. O občerstvení se 
postarali Ondřej Rezek, Petr Mah-
dal a Michal Večeřa. Kdo chtěl, 
mohl si nechat věštit budoucnost.

Celé období adventu, zvláště 
pak Štědrý den, bylo obdobím 
různých věšteckých praktik. Tyto 
rituály pochází ještě z předkřes-

TERMÍN SVOZU 

SEPAROVANÉHO 

ODPADU V PYTLÍCH 

– 1. POLOLETÍ 2015

Pondělí - 23. 3. 2015
Pondělí - 20. 4. 2015
Pondělí - 18. 5. 2015
Pondělí - 15. 6. 2015

Plasty musí být umístěny 
pouze v pytlích, která nám 
dodává fi rma RUMPOLD 
– ostatní nejsou brány
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ťanského období, a protože je 
církev nedokázala vymýtit, zača-
la je tolerovat, až se z nich stala 
nedílná součást tohoto období. 
Mezi nejznámější patří trhání 
barborek, házení střevíce, třesení 
plotem nebo rozkrajování jablka.

V muzeu se mohli připravit 
na to, co je čeká pouštěním lodi-
ček nebo věštěním z hrníčků.

Zpestřením byla obchůzka 
Lucek, stejně jako v pátek. Dále 
muzeum navštívili Tři králové. 
Nezapomenutelné vystoupení ve 
složení Karel Smetana, Vojtěch 
Král a Radek Valerián.

Celým odpolednem nás pro-
vázela CM Pajtáš s primášem To-
mem Beníčkem.

Celý víkend uzavřelo nedělní 
odpoledne, které se neslo v du-
chu Štědrovečerního dne. Opět 
celým odpolednem nás prová-
zela CM Pajtáš. Tentokrát mohli 
návštěvníci k jídlu ochutnat tra-
diční jídlo, kyselici s pagáčkem. 
Štědrovečerní věštění zajištovala 
dvojce Jan a Tereza Mahdalovi. 
Podotýkám, že jde o shodu pří-
jmení. Prozatím.

Jedním ze zvyků bylo i štěd-
rovečerní koledování. Do mu-

zea nás přišli navštívit koledníci 
představující obecní zaměstnan-
ce na vesnici před dávnými lety.

Po celou dobu byly otevřeny 
veškeré prostory muzea, některé 
z nich obsahovaly výstavu nářadí 
dokumentující zemědělský život 
na dědině na přelomu 19. a 20. 
století. Ve vnitřních prostorách 
byla ukázka rukodělné výroby od 
našich spoluobčanů. Tyto před-
měty byly určeny k prodeji.

Tímto chci poděkovat všem, 
kdo se podíleli na přípravě celé-
ho víkendu.

BeVy
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co se udÁlo ve školnÍch lavicÍch…

BŘEZEN- MĚSÍC KNIHY

Věřím, že všichni máme rádi knížky, které jsou 
určené dětem či dospělým. Proto ve škole slavíme 
březen- Měsíc knihy. A to nejlépe návštěvou v místní 
knihovně, kam nás pozvala paní Maruška Vaculová. 
Besedu pro děti věnovala knihám, které mohou číst 
podle věku a také Zděňku Burianovi, známému ma-
líři, který by se letos 11. února dožil 110 let. Příjemné 
zjištění bylo, že skoro všichni naši žáci jsou návštěv-
níci knihovny a znají spoustu zajímavých knih.

PROJEKTY VE ŠKOLE

Měsíc leden byl ve škole ve znamení projektů, 
které si pro své spolužáky připravili naši páťáci. Co 
jsme se ve vlastivědě naučili o evropských státech, 
to jsme vložili do náplně projektu. Děti se průbě-
hu tří dnů seznámily s Ruskem, Německem a Slo-
venskem. Ochutnávali jsme různá jídla, seznamo-
vali jsme s kulturou a historií států a významnými 
lidmi. Byly to tři dny plné zajímavých informací a 
poznatků. Už se těšíme na příští školní rok a další 
státy, se kterými nás seznámí budoucí páťáci.
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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

V úterý 10. února 2015 proběhl zápis do 1. 
ročníku ZŠ na školní rok 2015/2016. K zápisu se 
dostavilo celkem 18 dětí se svými rodiči. Po spo-
lečném představení děti začaly plnit různé úkoly, 
které již měly připravené ve třídách pod vedení 
jednotlivých učitelek. 1. září ve škole přivítáme 17 
nových žáčků a už se na ně moc a moc těšíme.

KROJE PRO NAŠI ŠKOLKU

Protože máme v mateřské škole kroje ještě za 
doby paní ředitelky Cejpkové, což je asi 40 let, tak 
jsme v letošním roce požádali o grant. Škola zís-
kala nadační příspěvek na projekt s názvem Na 
lidovou notečku- Kroje pro Slatinečku. Za částku 
10 000 Kč pořídíme pro naše nejmenší kroječky- 
děvčatům sukýnečku a halenku a chlapci budou 
mít nové gatě a košulku. Celkem bychom měli 
mít 30 nových krojů. O ušití se nám postará paní 
Kočicová z Bánova. Kroje jsou pro naši školku 
důležité. Děti rády vystupují a k určitému druhu 
vystoupení jsou kroje nedílnou součástí. 

DRUŽINA SOUTĚŽILA VE ZPĚVU

Ve středu se chlapci a děvčata ze školní družiny 
zúčastnili přehlídky lidových písní pod názvem 
Brodský zpěváček. Pilně se všichni připravovali. 
Zpěváčci byli oceněni certifi kátem Zpěvavá dru-
žinka. 

MASOPUST VE ŠKOLE

V únoru máme nejraději masopustní obchůzku 
po vesnici. Zatančíme si šátkový tanec a zazpívá-
me fašankové písničky. V maskách jsme navštívili 
obecní zabijačku, našeho pana starostu, zazpívali 
jsme v obchodě, na chráněném domě i našim paní 
kuchařkám.  

SMAŽENÍ MASOPUSTNÍCH 

KOBLÍŽKŮ

Prvňáci smažili masopustní koblížky doma u 
paní učitelky.  Přinesli ochutnat do školy i svým 
rodičům domů. Všem nám moc chutnaly. 

JEDEN ZA VŠECHNY, 

VŠICHNI ZA STŮL

Kdo navštěvuje naší ZŠ, určitě slyšel, že jsme se 
na podzim 2014 zapojili do super akce pro děti Saz-
ka Olympijský víceboj pod záštitou našich před-
ních sportovců. Žáci plní různé sportovní disciplí-
ny, jejich výsledky se zapisují a odesílají. Po určité 
době mohou na výsledných listinách zjišťovat, jak 
se pohybově zlepšují nebo naopak. Součástí této 
akce byla také soutěž „Jeden za všechny, všichni za 
stůl“ o výhru pingpongového stolu a show na tvojí 
škole. Úkolem bylo vytvořit originální 30 vteřinové 
video, které prezentovalo naší školu. Tohoto úkolu 
se výborně zhostili prvňáci a děvčata ze 4. roční-
ku se svojí paní učitelkou. Všichni jsme mohli na 
správných stránkách hlasovat. Celkem jsme získali 
1121 bodů. Sice jsme pingpongový stůl nevyhráli, 
ale za to jsme získali herecké zkušenosti a radost z 
dobře vykonané práce. Děkujeme všem, kteří nás 
při hlasování podpořili.  
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„PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA“

Mezi nejznámější knihy Astrid Lindgrenové 
patří i Pipi Dlouhá Punčocha, která vyšla už v 
roce 1945. A. Lindgrenová ji napsala pro svou 
malou dcerku Karin, když onemocněla zápalem 
plic. Byla to právě Karin, kdo vymyslel i jméno 
„Pipi Dlouhá punčocha“. Příběhy pihovaté dív-
ky s culíky znají i naše děti, z četby knihy i z 
televizní obrazovky. V Kulturním domě v Uher-
ském Brodě jsme zhlédli dramatizaci tohoto 
příběhu, v podání Hoff manova divadla z Uher-
ského Hradiště.

M
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Fotogalerie z činností dětí z mateřské školy

Vánoční dílničky s rodiči 

Koledování na Chráněném domě v Suché Lozi
„ Ježíšek ve školce“ - děkujeme za dárečky 
i od rodičů Sárinky a Tomáška Janíkových
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Myslivecká zima a začátek jara

Dnes už to venku voní jarem, 
i když noční teploty jsou ještě 
kolem bodu mrazu. Ohlédněme 
se však za zimním obdobím, jak 
ho prožila zvěř v naší honitbě, a 
co k tomu přidali myslivci.

Začněme nástupem zimní-
ho období. Myslivci zaplnili své 
krmící zařízení senem a také já-
drem. Kdo to nestihl do konce 
měsíce října, tak měl smůlu a 
byl potrestán tak, jak to ukládá 
provozní řád společnosti. 

Ještě v měsíci září, když nad 
statkem Volenov byla vzrostlá 
kukuřice, tak byla zde zjištěna 
přítomnost zvěře černé. Tak 
jedné neděle dopoledne jsme 
se vydali na lov této jinde pře-
množené zvěře. Výsledek lovu 
byl více než příznivý, na výřadu 
v poledne ležely tři kusy selat. 
Další neděli jsme tuto vycház-
ku zopakovali, výsledek byl od-
lišný – žádná černá, pouze dvě 
lišky. K tomu, že už v kukuřici 
nebyla přítomna černá, přispě-
lo i to, že vedle přes potok celý 
týden probíhal sběr jablek, kde 
hlasité projevy česáčů rumun-
ského původu  – značně 
hlasitého a jízdy traktory 
nedaly zvěři dostatek kli-
du, aby zůstaly i přes den.

Začátkem prosince byl 
hlavní hon organizovaný 
v lese. V polní části honit-
by bohužel se zaječí zvěř 
už téměř nevyskytuje a 
tak musíme do lesa. I zde 
byl výřad skromný – dva 
zajíci!

O to lépe se zadařilo po 
Vánočních svátcích, kdy 
jsme opět vyšli do lesa, 
začínalo se v Súděniskách 
, tam se střelil jeden di-
vočák. Po ukončení leče, 
kdy jsme se stahovali do 

Okluku , tak bystřičtí psi pře-
hnali kolem nás pár divočáků 
dál směrem snad na Korytňan-
sko, ale spíše ještě dál. Podotý-
kám, že ze zásady na sraz musí 
mít každý myslivec zbraň bez 
náboje. Pěší přesun na Sečité 
přinesl své ovoce, tam byly ulo-
veny další dva kusy divočáků, 
takže celkový výřad po letech 
neúrody zaznamenal pěkný po-
hled před hospodou, kde hořely 
i vatry na počest ulovené zvěře. 
Pak bylo po gulášku a při pivu 
či něčem dalším o čem vyprávět 
i trochu té myslivecké latiny zde 
se použilo.

Letošní zima byla pro zvěř 
příznivá, Krátká a nevelká 
sněhová pokrývka bez ledové-
ho krunýře umožňovala zvěři 
pastvu mimo krmící zařízení 
a jako pamlsek, myslivci vyná-
šeli i kukuřici. V těchto dnech 
už se tlupy srnčí a dančí zvěře 
rozpadají na menší skupinky, a 
brzy dojde k úplnému rozpadu 
na samostatné rodinky. Srnčí 
pánové začínají se označovat 
svými okrasami - parožím, kte-

ré pak z obrostlého líčí budou o 
stromky vytloukat.

V minulých dnech proběh-
lo hodnocení trofejí ulovené 
zvěře. Ofi ciální výsledky dnes 
ještě nemáme, ale podle našich 
odhadů měl by být v medailové 
pozici ohodnocen 1 mufl on, 1 
srnec a 3 daňci.

A jak přežili zimu myslivci? 
Po hlavním honu poslední leč 
s hudbou a tanečky, pak kr-
mení a čas od času zastřelení 
nějaké zvěře škodící myslivos-
ti. V nejbližších dnech se se-
jdeme na výročním rokování, 
kde zhodnotíme celý loňský 
myslivecký rok a řekneme si, 
co asi nás čeká v roce 2015. 
U drobné zvěře to bude opět 
jen krmení a podívaná-  prv-
ní jarní radost- poslechnout si 
jak táhnou sluky (bez flinty), 
pak kde jsou dobří nebo méně 
dobří srnci a pak nastane ob-
dobí nejkrásnější v roce, kdy 
zvěř začne klást svá mláďata. 
A tu prosíme všechny naše 
občany- věnujte zvěři klid, ne-
choďte se psy do přírody a na 

vašich vycházkách v naší 
krásné přírodě  prosíme 
chovejte se co nejklidněji 
a vězte, že žádné mládě, 
i když je v daný okamžik 
samotné, tak jeho matka 
vás z povzdálí pozoruje a 
strachuje se o svého po-
tomka. Jinak je tomu u 
zvěře černé – tam pokud 
v lese by jste náhodou 
narazili na pruhované 
sele, tak dobrá rada – co 
nejrychleji a v co největ-
ším tichu se od něj vzdá-
lit! Jeho matka nemá na 
mazlení chuť a neleká se 
tak lehce.

-ek
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Vánoční skautská besídka

Živý Betlém

Každý rok se na besídku těšíme, protože se tam 
potkáváme se všemi skauty našeho střediska, a 
také spatříme velice pěkné a vtipné scénky. Jako 
každý rok nás scénky velice pobavili. Dívčí dru-
žinky nám zahrály, zazpívaly a také ukázaly nové 
taneční sestavy. Kluci nám zahráli vtipy, a dokon-
ce jedna družinka nás obohatila o historii palači-
nek. Ani vedoucí nezůstaly pozadu. Nachystali si 
pro nás scénku, jak to asi vypadá při režírování 
fi lmu. Byla to legrace.  No, konec slov, více už ve 
fotografi ích. Těšíme se na další rok.  

Kuba 

Na svátek svatého Štěpána 26. 12. 2014 v 15 hodin 
se před kostelem v Suché Lozi odehrál Živý Betlém. 
Svatou rodinu letos představovala rodina Gazdíkova 
s Martínkem. Zima zužovala každého ze zúčastně-

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SUCHÁ LOZ

ných osob, jak herců, tak návštěvníků, ale jako každý 
rok se Betlém vydařil.  Představení symbolizovalo ži-
vot tehdejšího lidu, kdy lidé byli plní elánu a radosti 
z narozeného Ježíška, který se stal Spasitelem světa. 
Své dary mu přišli dát jak pastýři, tak králové a dal-
ší lidé. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na 
další ročníky této krásné vánoční akce.  
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Rikitanův memoriál na Starých Hutích

Den sesterství

V sobotu 7. 2. 2015 se konal už 25. ročník Riki-
tanova memoriálu ve Starých Hutích. Ze skautského 
střediska Suchá loz  vyrazilo celkem 13 závodníků a 
5 vedoucích. Po cestě nás potkaly technické problé-
my s autobusem,ale ty se nakonec vyřešily a s nece-
lým půlhodinovým zpožděním jsme přijeli do Hutí. 
Závod byl odstartován v 10 hodin. Na trase dlouhé 
2,5 – 5 km (dle kategorií) bylo celkem 11 stanovišť, 
které testovaly skautské znalosti a dovednosti. Na 
zimní období nám počasí opravdu přálo, v Hutích 
bylo něco málo pod nulou, cca 20 cm sněhu, bylo 
jasno a bezvětří Závodníci startovali v intervalu 3 
minut ve dvoučlenných hlídkách. Hodnotily se jak 
výsledky na stanovištích, tak i výsledný čas. Závod 
byl ukončen kolem 14:00 a poté se čekalo na vyhlá-
šení výsledků. 

Za naše středisko se zúčastnili:
• Terka Gazdíková, Sabča Horňáková (skautky I.) 

- 8. místo 
• Terka Beníčková, Maruška Čubíková (skautky 

II.) - 8. místo 
• Bára Gazdíková, Anežka Kočicová (světlušky) - 

2. místo 

V pátek 20. února se uskutečnila dddílová schůz-
ka, kterou jsme uspořádaly u příležitosti Dne sester-
ství. Jako první jsme se přivítaly skautským stiskem 
a zakřičely pokřik. Poté si pro nás Peťa připravila pár 
otázek ke Dni Sesterství, ptala se nás, jaké bylo le-
tos stanoveno téma (letošní téma bylo Světový mír), 
ptala, co si pod pojmem Světový mír představujeme, 
aj. 

Pak přišly na řadu venkovní hry, které si pro nás 
připravily holky z družiny housenek. Nesměla chy-
bět ani seznamovací hra, kterou si připravila Terka 
z družiny Lišek. Nakonec nás Peťa seznámila s hrou, 
kterou jsme hrály po celý zbytek schůzky. Rozdělily 
jsme se do skupin a plnily nejrůznější úkoly, např. 
jsme měly najít a vyluštit „tajný vzkaz“, do dvou mi-
nut vymyslet nejbarevnější a nejkreativnější sousoší, 
které jsme vyfotily, nebo třeba postavit co nejvyšší 
věž jen z věcí, které byly v chatě. Celý program byl 
zaměřen na vzájemnou spolupráci. 

Po hrách a aktivitách jsme se vrhly na nachys-
tanou hostinu, kde nechyběly křupky, sušenky a 

• Laura Bujáčková, Julie Mahdalová (světlušky) - 5. 
místo 

• Jožka Kočica, Mikuláš Kapsa (vlčata) – 12. místo 
• Jožka Nevařil, Michal Horňák (vlčata) – 10. místo
• David Mahdalík + ,,skaut z Bojkovic“ (Skauti I.) 

– 6. místo 
Domů jsme se vrátili živí a zdraví kolem 17:00. 

Všem zúčastněným patří hlasité: „Umí!“ za jejich na-
sazení a snahu při závodě.

Pája 

spousta dalších dobrot. No jo jen se po nich zaprá-
šilo J. 

A překvapení večera, které si pro ostatní družin-
ky, včetně vedoucích, připravila družina Lišek v čele 
se svou vedoucí, byl oddílový časopis -  MišMaš, kte-
rý už jste si doma určitě přečetli. Elen 



12 Sucholožské listy - OBČASNÍK březen 2015

HA
SI
Č

I
TJ

 S
O

KO
L

Hasiči Suchá Loz - Rekapitulace roku 2014

Začátek roku je většinou o re-
kapitulaci předešlého roku a plá-
nů do toho dalšího a především 
přání, aby byl pokud možno lepší 
a vydařenější.

Jako obvykle jsme rok 2014 
začali Výroční členskou schůzí, 
na které jsme zrekapitulovali rok 
2013 jak po organizační tak po 
fi nanční stránce, dále jsme před-
běžně „naplánovali“ další rok, po-
diskutovali o různých záležitos-
tech a šupky dupky na mňamku.

Další akcí v roce bývá tradiční 
fašank, který jsme bohužel ne-
zvládli zorganizovat, ale škola nás 
skvěle zastoupila.

Během jara a léta nás čekaly 
jen samé slavnostní akce a to:
• 120. Výročí SDH v Bánově
• 110. Výročí SDH v Bystřici 

pod Lopeníkem

Mimořádně jsme zorganizo-
vali Dětský den v září, což se nám 
moc neosvědčilo, ale i tak věřím, 

že byli všichni zúčast-
nění spokojeni a už se 
těšíme na další.

Jelikož byla na Dět-
ském dni menší účast 
než jsme očekávali, 
tak jsme se rozhodli 
zbývající balíčky dob-
rot zavést do dětského 

domova do Bojkovic dětem, které 
z toho měly velkou radost.

Co se týká výjezdů, počasí k 
nám bylo hodně shovívavé, tak 
jsme museli k zásahu jen jednou,  
k menšímu zatopení sklepa v dol-
ní části obce.

Dále jsme stihli dvě brigády 
pro obec a zorganizovat již tradič-
ní Sběr železa. 

Během roku samozřejmě pro-
bíhaly každý měsíc prvopáteční 
schůze, na kterých se řešily běžné 
„provozní“ záležitosti.

Tímto bych chtěla apelovat na 
zájemce, kteří by se chtěli k naše-
mu sboru přidat, že jsou srdečně 
vítáni. Můžou se dostavit na naši 
schůzi každý první pátek v měsíci 
v hasičské zbrojnici.

Věra Kočicová
Jednatelka SDH

První krůčky zahájila v 90. letech minulého 
století v „šusťákových soupravách“ a ušankách 
parta místních fotbalistů a sportovcům, kterým 
naše přehrada začala být malá a chtěli si zahrát 
hokej na zimním stadionu. Postupně se začaly 
používat první části hokejové výstroje a dnes už 
je to hra se vší parádou a s mnoha soupeři. Zača-
la éra pátečních utkání proti Bánovu.

Naši současní hokejoví nadšenci se již třetím 
rokem celkem úspěšně účastní regionální soutě-
že AHL (amatérská hokejová liga), kterou tento 
ročník hraje 15 mužstev ze tří okresů (HO, UH, 
ZL). Soutěž má téměř profesionální parametry. 
Samozřejmostí je kompletní výstroj a propraco-
vané dresy nesoucí jmenovky a loga svých spon-
zorů i obcí. Na každý zápas je delegován roz-
hodčí s licencí, soupis hráčů musí před sezónou 
schválit vedení AHL. Pořizují se zápisy o utkání 
a jednoduché registrační průkazy, aby se zame-
zilo hraní hráčům, kteří dle určených pravidel 
nesmějí hrát.

V roce 2012 nás oslovilo vedení AHL, po 
dlouhém a těžkém rozhodování jsme do soutě-

NOVODOBÁ HISTORIE HOKEJOVÉNO SPOLKU:

že vstoupili. Tehdy ji hrálo 8 mužstev. Byli jsme 
domluveni, že do toho půjdeme společně s Bá-
novem, ale ten nakonec ustoupil a my jsme tedy 
museli hrát na dvou frontách. Každý pátek jsme 
již několik let hráli přáteláky s Bánovem. A teď se 
přidal téměř každou třetí sobotu soutěžní zápas v 
AHL. Díky tomu jsme byli často na ledě, dokon-
ce v překvapivě hojném počtu. Možná proto jsme 
už jako nováček dosáhli nečekaného úspěchu v 
podobě 2. místa v základní skupině a konečného 
3. místa v celé soutěži.

Do druhého ročníku vstoupil i Bánov, čímž 
nám ubyly společné páteční zápasy a hned to 
bylo znát ve hře i výsledcích. Tento ročník se 
rozšířil na 14 mužstev, ale byl znehodnocen kon-
tumacemi zápasů, které se bohužel poprvé nevy-
hnuly ani nám v podobě dvou zápasů. Byli jsme 
skoro jediní, kdo se přiznal, že náš hráč hrál na 
černo. Přestože jsme hráče převzali z Korytné a 
hrál bez problému již v 1. ročníku, kontumačně 
jsme to odnesli až my nyní.

Charakter týmů se ukázal následně, když hod-
ně celků zapíralo a dál hrálo se zakázanými ho-
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kejisty. Na webových stránkách se anonymně a 
hrubě napadala mužstva navzájem ohledně toho, 
kdo má kolik „černých“ hráčů. Proto vedení 
AHL rozhodlo, že po odehrání soutěže, vyloučí 
dva celky a na další ročník zavede již zmiňované 
registrační průkazy. 

Tento, pro nás frustrující ročník, nám nevyšel 
a skončili jsme až na 12. místě. Ale i tak jsme 
slavili úspěch a zviditelnili naši obec, protože ně-
kteří hráči z mužstev okolí Uh. Hradiště vůbec 
nevěděli, kde Suchá Loz vůbec leží.

Do třetího ročníku jsme trochu posílili o 
brankáře a jednoho útočníka z Nivnice. Dvě vy-
loučená mužstva (škoda, že i Korytná) nahradily 
tři nové celky (mimo jiné Strání), takže liga má 
aktuálně 15 celků. Do této sezóny jsme vstoupili 
velmi úspěšně. Hned první kolo přineslo vítěz-
ství nad Bánovem 6:3. Později jsme zřejmě v na-
šem nejlepším utkání slavili vítězství nad 
silným nováčkem ze Strání 3:1. Utkání se 
hrálo v bouřlivé atmosféře před 100 diváky, 
především ze Strání.

Všechny body jsme vzali i vítězi přede-
šlých ročníků AHL – Žralokům z Mistřic, 
konkrétně  5:2. Do 9. kola jsme soutěž ved-
li, ale dvě zbytečné prohry s celky ze spodní 
části tabulky, ztráta herní pohody a úbytek 
sil, znamenaly, že jsme klesli na 5. místo v 
základní skupině. To nám přesto zaručuje, 
že tento ročník budeme opět hrát o medaile 
a pohár.

  Na soupisce máme 18 hráčů (4 nyní 
dlouhodobě nehrají) +1brankáře. Z toho 

je 7 hráčů „přespolních“, většinou z Nivnice. Bo-
hužel vlastních hráčů je málo a např. Bánov je 
na tom ještě hůř. Ani do budoucna se v tomto 
směru, tedy že nás budou doplňovat místní mla-
dí kluci, situace zřejmě nezlepší. Proto se náš 
věkový průměr 36 let bude rok co rok zvyšovat. 
Byli bychom rádi, kdyby se u nás našel dobrý 
bruslař a zkusil si s námi zahrát. Hraje se podle 
žákovských pravidel, tedy bezkontaktně, díky 
čemuž nehrozí naražení na mantinel a ani jiný 
fyzický kontakt. Ostatní věci řeší rozhodčí. Proto 
případní zájemci nemusí mít strach z tvrdé hry, 
kterou jinak hokej určitě je.

Pravdou je, že je to fi nančně náročný sport, 
ale pro začátek se dají jednotlivé části výstroje 
koupit celkem levně.

Pavel Marek
Trenér

Bylo to před devíti lety, kdy 
jsme se poprvé sešli o vánocích, 
abychom se trochu provětrali 
po „nicnedělání“ přes vánoční 
svátky a hlavně po Štěpánském 
koledování. Hraje se na více-
účelovém hřišti v Suché Lozi. 
Opět, jako v ostatní ročníky, 
nám velmi přálo počasí. Teplo-
ta klesla pod nulu, bez známé-
ho sucholožského větru.  

V turnaji hrály 4 týmy:  
tým 1 – Bradáč R., Mahdal P., Re-

zek O., Ryšávka F.; 

9. ročník Vánočního turnaje

tým 2 – Chovanec L., Plesner O., 
Mahdal J., Vystrčil F.; 

tým 3 – Vítek F., Berka J., Mahdal 
M., Straňák L.; 

tým 4 – Čubík T., Šteger L., Halo-
da L., Fornůsek P.

Jeden zápas se hraje 2×5 mi-
nut. Turnaj se hraje systémem 
„každý s každým“ dvoukolově. 
Jeden tým tedy odehraje 6 zá-
pasů.

A jak celý turnaj dopadl? Na 
1. místě skončil tým 3 s 15 body, 
na 2. místě tým 2 s 9 body, na 3. 

místě tým 4 se 7 body a na po-
sledním místě tým 1 se 4 body. 
Nejlepším střelcem turnaje se 
stal František Vítek s 12 záře-
zy na pažbě. Nejlepším hráčem 
Ondřej Rezek a nováčkem tur-
naje byl přespolní běžec Ondra 
Plesner z Nivnice. Po celou dobu 
turnaje účastníky i kolemjdoucí 
zahříval svařák od fi rmy Večeřa 
company. 

Děkuji všem zúčastněným 
a těším se na příští jubilejní 10. 
ročník.

BeVy
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Koncem března začíná jarní 

částí. Mužstvo mužů se nachází 
na 10. místě, přičemž získalo 11 
bodů za podzimní část. Zimní 
příprava mužstva začala v led-
nu a sehráli 3 přípravné utkání:

• Sokol Suchá Loz – FC Šanov  
2:2 (1:1) - střelci branek: Ši-
mon Král, Petr Gazdík

• Sokol Suchá Loz – FC Bánov 
2:4 (0:4) - střelci: Karel Sme-
tana, Rostislav Bradáč 

• FC Slopné  –  Sokol Suchá 
Loz  3:1 (1:1) - střelci: Zde-
něk Krajčovič

Mužstvo získalo na hostová-
ní tři hráče z Nivnice – Ondřej 
Plesner, Lukáš Stráňák a Zdeň-
ka Krajčoviče. Cílem mužstva 
je záchrana.

Naše fotbalisty čeká „Fotbalové jaro“

Tabulka pořadí - muži OS „B“
Pořadí Tým Z V R P Vst Ink Body
1 (1) Strání 11 8 0 3 29 13 24
2 (3) H. Němčí 11 6 2 3 19 15 20
3 (2) Bánov 11 6 1 4 25 12 19
4 (4) Březová 11 4 5 2 21 16 17
5 (5) Boršice u Bl. 11 5 2 4 15 12 17
6 (6) Popovice 11 5 0 6 18 20 15
- (6) Pitín 11 4 3 4 18 20 15
8 (10) Záhorovice 11 3 4 4 11 10 13
9 (11) Komňa 11 4 1 6 20 30 13
10 (12) S. Loz 11 3 2 6 10 18 11
11 (9) St. Hrozenkov 11 3 2 6 11 20 11
12 (8) Orel Uh. Brod 11 3 2 6 16 27 11

Mužstvo žáků se nachází na 8. místě, kdy získalo 7 bodů. I v zimní 
přípravě naši žáci trénovali v tělocvičně pod vedením trenérů Rad-
ka Baného, Radka Vítka a Romana Kubiše. 

TABULKA-žáci
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. D. Němčí B 9 7 1 1 64: 13 22 ( 7)
2. Vlčnov 9 7 0 2 38: 18 21 ( 9)
3. Orel Uh. Brod 9 6 0 3 47: 33 18 ( 6)
4. Korytná 9 6 0 3 42: 30 18 ( 3)
5. Hradčovice 9 5 1 3 35: 19 16 ( 1)
6. ČSK Uh. Brod B 9 5 0 4 47: 40 15 ( 3)
7. Březová 9 3 0 6 25: 34 9 ( -6)
8. S. Loz 9 2 1 6 14: 38 7 ( -5)
9. St. Hrozenkov 9 1 1 7 32: 63 4 (-11)
10. Bystřice p/L 9 1 0 8 14: 70 3 ( -9)

Všem našim fanouškům děkujeme za jejich přízeň.

Už popáté jsme oslavili příchod nového roku 
na Ordějově. Dokonce nám přálo i počasí. Tak 
jako první rok, tak i v tento výroční pátý ročník, 
přišlo mrazivé počasí a celou přehradu pokry-
la vrstva ledu. A tak jsme se sešli 1. ledna 2015 
v 13.00 hodin na hrázi přehrady. Tentokrát přišel 
i rekordní počet fanoušků, přes 50 lidí. Za jejich 
podporu děkujeme.

Jak jsem se již zmínil, 
přehradu přikryla ledová 
vrstva. Proto bylo prvním 
úkolem vysekat díru do 
ledu. Zvolili jsme novou 
taktiku a vysekali díru ně-
kolik metrů od břehu, do 

Novoroční cákání

které bychom se vešli všichni naráz. Voda měla 
krásný 1°C. Obrovské štěstí bylo, že nefoukal zná-
mý sucholožský horový vichr, takže přestože bylo 
pod nulou, bez větru byla celá akce snesitelnější.

Poslední velkou změnou tento rok byla sesta-
va novoročních “plavců“. Po čtyřech letech nás v 
tento pátý rok posílil sucholožan, bydlící prozatím 

v Brně, Petr Gregárek. Na 
konci článku chci apelovat 
na všechny otužilce: Při-
hlaste se na příští ročník! 
Míst máme ještě dost. Ale 
ne neomezeně, i přehrada 
má limity.

BeVy
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Spolek vdaných žen Plkotnice

Co nového u nás v Plkotni-
cích? Stále se účastníme kultur-
ního dění nejen u nás v obci, ale 
také za hranicemi katastru. O 
Vánocích jsme zpívaly na Živém 
Betlému a navštívily naše seniory 
na chráněném domě. Po Váno-
cích jsme dostaly nabídku účast-
nit se III. ročníku koštu Valašské 
kyselice a klobásy na Orlovně v 
Kašavě u Zlína. Přivezly jsme na 
ochutnávku 6 kyselic a nějaké 
pagáčky, kterým se u nich říká 
„přesňáky“.  Naše kyselica měla 
úspěch i na Valašsku a dovezly 
jsme si domů krásné 2. a 4. místo. 
Kromě ochutnávání jsme si i pěk-
ně zazpívaly a hudební doprovod 
nám zajistil Otec Jan Mach, který 
v této farnosti působí jako farář. 
Akce to byla moc pěkná.

Letošní Sucholožský masopust 
jsme pojaly ve stylu „Divokého 
západu“. Jako doprovod k našim 
tanečním kreacím jsme použily 
staré známé písně z Limonádo-
vého Joe aneb Koňská opera a ta-
neční pásmo bylo na světě. Stačilo 
pár zkoušek, příprava kostýmů a 
rekvizit. Představení mělo velký 
úspěch, protože jsme vystupova-
ly i v Bánově na Maškarním plese 
hasičů a v Suché Lozi na setkání 
všech zastupitelů mikroregionu 
Východní Slovácko.

Co nás čeká? Humanitární 
sbírka šatstva pro Diakonii Brou-
mov se bude konat v obřadní 
místnosti obecního domu a to 
celý týden od 13. 4. do 17. 4. Dále 
plánujeme soutěž v kosení trávy s 
kulturním programem na neděli 
17. 5. v odpoledních hodinách. 
Letos oslavíme 10. výročí vzniku 
našeho spolku na sucholožské 
hody. 

Všem čtenářům Sucholožských 
listů přejeme Požehnané veliko-

noční svátky. Plkotnice

Košt kyselice v Kašavě

Maškarní ples v Bánově

Živý Betlém
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Tříkrálová sbírka
FA

RN
O

ST

PŮST 
a VELIKONOCE 

2014
Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty, a ob-

raťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je 
dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, 
slituje se v neštěstí. /Joel 2, 13/

Roztrhněme svá srdce, abychom se přes tuto trhlinu 
mohli v pravdě podívat na sebe.
Roztrhněme svá srdce, otevřeme svá srdce, neboť 
pouze do roztrženého a otevřeného srdce může 
vstoupit milosrdná láska Otce, který nás volá a 
uzdravuje.
Roztrhněme svá srdce, abychom v tiché a pokojné 
modlitbě zakusili sladkost Boží něhy.
kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ 

Buenos Aires, 13. února 2015, Popeleční středa

Na postní cestě k Velikonocům a k úsilí osvo-
bozovat své srdce od otroctví hříchu a zla, aby se 
stále více stávalo „živým Božím svatostánkem“ 
Vám žehná 

P. Jiří Kupka, farář Bánov

Program bohoslužeb 
o velikonočních svátcích

Kostel sv. Ludmily 
v Suché Lozi

Zelený čtvrtek  2. 4. 2015
Mše svatá: 16.45 hod.

Soukromá adorace: do 21.00 hod.

Velký pátek  3. 4. 2015
Velkopáteční obřady: 16.45 hod.

Bílá sobota  4. 4. 2015
Začátek vigilie: v 18.00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  5. 4. 2015
/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana 

Antonína Adamce ze Suché Loze/
Mše svatá v: 7.30 hod. spojená s obřadem

žehnání velikonočních pokrmů.

Pondělí velikonoční  6. 4. 2015
/Bohoslužbu doprovází schola farnosti/

Mše svatá v: 7.30 hod.
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První kilometry doma
Je snad jasné, že první a další 

kilometry  byly sjížděny na do-
mácí půdě, i když několikrát jsem 
zabrousil i za hranice sousedního 
Rakouska. Ale o tom už jsem psal 
minule. Ne že by to byly cesty fád-
ní a nezajímavé, vždyť každý kilo-
metr v naší krásné moravské kra-
jině je kouzelný a jeho partie jsou 
neopakovatelné. Stejně tak i lidé 
a architektura ve vás zanechávají 
nesmazatelné dojmy a vracíte se z 
cest vždy nabiti novými a novými 
zážitky a poznatky. Kdepak nějaké 
reklamní letáky. To se nedá vypo-
vědět a popsat. 

Tak se organismus dostával do 
patřičného tempa a dřívější pro-
blémy pomalu ustupovaly a pocity 
někdejší drastické fyzické únavy 
mizely a po dojezdech domů sta-
čila malá relaxace a už jsem se těšil 
na nové a zajímavé trasy. 

Zajímavostí bylo dost a dost, 
zejména okolí Vizovic, Luhačovic, 
tedy valašská a rázovitá krajina. 
Ta byla i namáhavější, protože ko-
pečků bylo dost. Stejně jako táhlé 
stoupání k Suchovským mlýnům 
a Javořině. To vám trochu ubere 
dechu a třesou se vám lýtka, když 
dofuníte až na kopec. Ale požitek 
z krásného a dlouhého sešupu 
Filipovým údolím, nebo zase na 
Slovenskou stranu je přenádher-
ný. Kdyby v údolí kvetly levandule 
jako v Provánce, bylo by to na-
prosto dokonalé. 

Podobné byly štreky kolem 

Buchlova, Zlína. Krajina kolem 
Hradišťa, k Hodonínu,   Strážnice 
je rovinatá a také snadnější.  A vždy  
najdete na cestě i nějakého kama-
ráda, s kterým se rádi pozdravíte a 
zavzpomínáte na předešlá léta. 

Zajímavými epizodami pro 
mne byly tzv. silvestrovské jízdy. 
To jsem si vymyslel hned zpočát-
ku svého cykloturistování, jako 
ukončovací akci sezony. Je to krása 
jet zasněženou krajinou. Pravda, 
musíte jet trochu opatrněji, ale ta-
kovou zasněženou cestou, když to 
není moc rozježděné, je to pohoda. 
Nebyly to dlouhé výpravy, jen tak 
něco kolem čtyřicítky, ale stálo to 
za to. O jedné zvláštní takoví jízdě 
se vám musím zmínit podrobněji. 

Někdy kolem minulého tisíci-
letí, jsem se vydal také na Silvestra 
na cestu. Cíl si stanovím, až vyjedu 
z chalupy. Tenkrát to bylo směrem 
na Luhačovice. Počasí bylo dobré, 
bez sněhu, přímrazek a tak jsem se 
dostal až do Pozlovic, kde má hotel 
můj kamarád P. Smůla, restaurace 
nebyla v provozu, chystalo se na 
večerní merendu. Na štěstí Pavel se 
objevil ve dveřích a domluvil číš-
nici, že mně má obsloužit. Samo-
zřejmě po důkladném přivítání. 
Chvilku jsme seděli, povídali a já 
popíjel grog na zahřátí. Najednou 
přijelo zásobování a my se museli 
rozloučit, protože on musel jí pře-
brat zboží a připravovat prostory. 
Venku mně strčil sedmičku sektu, 
s přáním, abych jej vypil doma i ro-

dinou na naše setkání a samozřej-
mě zdraví. Atd., víte, co se všechno 
okolo toho namluví. Ale než jsem 
stačil zaprotestovat, zůstal jsem 
sám i fl aškou v ruce na ulici. 

No, cesta uběhla v pohodě, ve-
čer ubíhal rovněž tak. Jak jen může 
probíhat, když jsou doma jenom 
sami dva. Vlastně jsme byli tři. I 
kamarád Ron, který tyto události 
prožíval netečně a spokojeně v tep-
líčku pod stolkem, zahřívaje mně 
nohy. A občas vyškemral nějakou 
tu dobrůtku. Děcka odjela někam 
na oslavy. Znáte to. 

O půlnoci, po úderech hodin a 
vzájemných gratulacích jsem slav-
nostně otevřel láhev sektu. Toho 
darovaného. Opatrně, ovšem tlak 
ušplíchaných bublinek vyrazil 
zátku a gejzír červeného vystříkl 
na strop, na stěnu kuchyně a hlav-
ní dávku dostal chudák Ron. A jak 
měl zvykem, když vylezl z vody, 
otřásl se a doplnil zbývající vše ko-
lem červenou malbou. A to bylo 
teprve vymalované, chtěli jsme se 
nastěhovat. 

A tak Nový rok a jeho první 
dny byly ve znamení umývání ku-
chyně a její znovu- vymalovávání 
(vyličování). Co k tomu dodat. Už 
nikdy neberu žádné tekuté dary. 
Když tak je na místě zlikviduji. 
I takovéto příhody patří ke kolu. 

-jg- 

Nevím, co bude příště, 
ale něco vymyslím. 
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Na internetových stránkách Sucholožské 

knihovny nalezneme citát od Vicki Myron: 
„Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si 
lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na 
svém místě a vždycky má to, co potřebují. 

I proto jsem se tentokrát rozhodl položit ně-
kolik otázek paní Marii Vaculové, která se o naši 
obecní knihovnu dlouhodobě stará.

Maruško, myslím, že ses v Suché Lozi naro-
dila a vlastně celý život jsi zde doma. Je to tak?

Ano, to je pravda. Dokonce loni, když jsem se-
stavovala náš rodokmen, jsem našla kořeny saha-
jící až do 17. století. S výjimkou mého pobytu v 
Itálii a pak v Bojkovicích a na Březové jsem zde 
pořád. Mám tady sourozence, založila jsem svou 
rodinu a rozhodli jsme se postavit si tady dům. 
Pracuji v Nivnici, jako učitelka v MŠ, takže všech-
no, co mě baví a co mám ráda, je tady.  Jsem ta-
ková obyčejná „sucholožanka“ a jsem na to hrdá.

Bavila Tě četba už od mala? Vzpomeneš si na 
první knihu, kterou sis zamilovala?

Jasně, čtení je moje největší vášeň už odma-
lička. Máma přede mnou musela knížky schová-
vat, protože jsem prý nedělala nic jiného. To bylo 
martyrium, když jsem netušila, jak to dopadne! 
Četla jsem ráda na okně nebo doma před vraty, 
venku. Tak mi nic neušlo, ani kamarádi, ani no-
vinky z „dědiny“. Moje první oblíbená knížka ne-
byly pohádky ani příběhy pro děti, ale „Zkazky o 
šesteru z cest osudu“. Je to klasické dílo starého 
čínského písemnictví. Příběhy s ponaučením. 
Mám ji dodnes a pořád mi něco říká. Jinak čtu 
vše, co moji čtenáři. Protože pokud jim chci něco 
nabídnout, musím vědět, jak kvalitní dílo to je. Za 
ty roky co tam jsem, mi někteří říkají, že teď už je 
to naopak…

Jak ses vlastně dostala k vedení místní 
knihovny a jak dlouho už tuto službu děláš?

Jednou přišla máma domů z práce a říkala, že 
na obci nutně potřebují knihovnici. Tehdy jsem 
studovala knihkupeckou školu v Luhačovicích, 
tak mě vzali. Chodila jsem do knihovny už od 
druhé třídy. Bylo to, jako bych šla do kostela. Ne-
mohla jsem se dočkat. Vysnila jsem si, že jednou 
budu knihovnice a splnilo se mi to. Knihovnicí v 
Suché Lozi jsem už 21 let.

V dnešní virtuální době musí být hodně těž-
ké udržet knihovnu opravdu živou. Daří se to?

To je zajímavá otázka. Já si naopak myslím, že 
to není vůbec těžké. Návštěvnost naší knihovny 
asi před deseti lety mírně klesla, ale mimo tuto 
dobu se držíme stále stejně. Knihovny se dnes pro 
toho, kdo opravdu chce, staly kulturním centrem. 
Tak jako naše knihovna. Jestli si představujete 
knihovnu jako místnost mrtvolného ticha s regály 
pečlivě složených knih, tak v ní budete sedět sami 
a koukat se na dveře. Knihovna se vždy musí vy-
rovnat své době. Naše knihovna takovým centrem 
je. Uvidíte v ní malé děti, maminky i důchodce. 
Nedávno jsem to počítala a zjistila jsem, že nejvyš-
ší procento návštěvníků je z řad mužů středního 
věku a žen kolem 30-ti let. Hlavní výhodou, kro-
mě skvělých čtenářů je, že obec každoročně při-
spívá na nákup knih nemalou částkou, že máme 
své internetové stránky a také možnost mezik-
nihovní výpůjční služby. Díky ní dokážu sehnat 
knihy i z druhého konce republiky, čehož často 
využívám. Začala jsem s tím v době, kdy jsem stu-
dovala dálkově první vysokou školu a jako máma 
na mateřské dovolené jsem neměla mnoho šancí 
sehnat odbornou literaturu. Tehdy mi došlo, že i 

„ŽIJÍ MEZI NÁMI“
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knihovna v malé obci musí být „světová“, aby k 
něčemu byla. Dokonce knihy z Uherského Hra-
diště naše knihovna půjčuje bez poplatku za poš-
tovné. Mají tam velmi profesionální zázemí a jsem 
jim vděčná. Knihy chodí vyzvedávat můj manžel, 
který je rovněž vrací. Prostě nic není nemožné. 
Často sháním odborné knihy vysokoškolákům a 
nosím je až domů. O tom je knihovna.

S tím asi souvisí také knihovna jako místo 
vzájemného setkávání…

Pro mě je knihovna hlavně místem setkání. 
Necítím se být prostým úředníkem. Jsem ráda, 
když se kolem mě pořád něco děje. Tak za tu 
dlouhou dobu vzniklo mnoho projektů. Některé 
se ujaly, některé odvál čas. Tím, co zůstalo, je ur-
čitě Třešňový klub. Naší prvotní myšlenkou bylo 
vytvořit spolek, ve kterém setkání obohacuje. Po-
vedlo se to a funguje to. Vidíme se dodnes rády, 
to prvotní nadšení z nás neopadlo. A kolik se za 
tu dobu narodilo dětí, prodiskutovalo se výchov-
ných a terapeutických směrů, zážitků, malování, 
tanců a kuchařských receptů! Když se mě někdo 
cizí ptá na Třešňový klub, tak se velmi diví, jak 
mohlo v tak malé obci, vzniknout takové spole-
čenství. Knihovnice z velkých měst mi tvrdily, že 
by ve velkém městě nesehnaly deset žen, které by 
do takového spolku šly. Já jim na to odpovídám, 
že u nás „na dědině“ máme samé skvělé „baby!“ 
(P.S:  Holky víte, jak to myslím!) Stěžejní akcí naší 
knihovny je Noc s Andersenem, kterou pořádá-
me ve spolupráci s knihovnou B. B. Buchlovana. 
Děti, které ve školním roce přečetly deset knih, 
mohou za odměnu strávit Noc s Andersenem v 
knihovně. Tuto akci pořádáme již deset let a děti 
na ni hodně vzpomínají. Tím víc mě mrzí, že letos 
tuto akci pořádat nebudeme, protože v současné 
době studuji vysokou školu a jsem v době Noci s 
Andersenem ve škole v Brně. Každoročně organi-
zujeme přednášky pro děti z místní ZŠ a MŠ. Do 
knihovny zveme také mnoho zajímavých lidí, spi-
sovatelů, cestovatelů nebo lidí z obce, kteří u nás 
vedou různé rukodělné kurzy. Pro 
mě i pro obec to znamená možnost 
poznat nové věci. Mohu zmínit ka-
ždoroční kurzy s Petrou Janigovou 
nebo přednášky pana Václava Po-
lanského z Nivnice.

Blíží se nám velikonoční svát-
ky. Je v plánu i letos čtení z Bible v 
kostele na Bílou sobotu? Jak tento 

nápad vznikl?
Samozřejmě, že ano! Už se těším! Začalo to 

čtením Bible ve farním kostele v Uherském Bro-
dě. Na další rok jsem si řekla, že bych to mohla 
zkusit i u nás. Zrovna jsem tehdy prožívala velkou 
osobní krizi. Řídím se heslem svojí sestry: “Ne-
mysli si, že nevydržíš. Když máš pocit, že nemů-
žeš, tak můžeš ještě dvakrát tolik. Baba vydrží víc, 
jak kůň.“ A tak jsem vzala batoh a psa a obešla 
celou vesnici. Za týden jsem těch 88 lidí měla. S 
úsměvem a v pohodě. Každý rok si tuto událost 
připomínám. Jak svoji krizi, tak úžas nad nadše-
ním lidí, kteří se mnou do toho šli. Prostě Boží 
milosrdenství je neskutečné. Doslova. Vždycky to 
ze začátku vypadá všelijak a na konci je to skvě-
lé. Hlavně ta premiéra v kostele. Mohu mluvit za 
sebe. Když tam, díky ochotě svých spoluobčanů, 
můžete sedět a poslouchat evangelium. To je nebe 
na zemi. Nádherná odměna. Kde máte možnost 
vyslechnout si tři evangelia v jeden den? Doma na 
to čas nemám a tak si dělám radost alespoň jed-
nou za rok. A se mnou i ten, kdo chce přijít na 
Bílou sobotu do kostela. Ze srdce bych to přála ka-
ždému. Aby se vykašlal na sobotní nutnou práci, 
výlety a nakupování a šel si sednout do kostela. 
Když budete v tichu naslouchat, dozvíte se o sobě 
mnoho nového.

A ještě zpátky k Tobě a knihám. Zajímalo 
by mne, co máš teď rozečtené a na jaké knihy 
bys do knihovny nalákala stávající i nové čte-
náře…

No, teď zrovna skripta z Diagnostiky dítěte, ale 
už se těším na další švédskou krimi. Mám ráda 
dobrodružné romány se zápletkou, u kterých je 
třeba přemýšlet. V naší knihovně máme každý 
rok mnoho nových knih. Při jejich výběru oslovu-
ji přímo čtenáře, co by chtěli nového. A oni sami 
mi nosí svoje postřehy. Sleduji rovněž soutěže 
kvality dětských knih, abychom měli v knihovně 
knížky, které dětem opravdu něco dají.  Myslím si, 
že tohle je největší lákadlo – široká nabídka knih 

a odborná pomoc při jejich výběru. 
Stačí jenom přijít a zeptat se. A zby-
tek už je na mně. Každou sobotu od 
15 do 19 hodin. Těším se na každého 
z Vás! Upřímně.

Maruško, děkuji za rozhovor a 
přeji Ti spoustu radosti v knihovně 
i doma.

Josef Biernát
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Františkův mlýn
Je to neuvěřitelné, ale příběh, 

o kterém budu vyprávět, má je-
den motiv, či neřest a to je vášeň. 
Lovecká vášeň. 

V naší dědině byly, někdy ve 
čtyřicátých letech, už jen čtyři 
mlýny. Tento příběh se váže po-
dle říčky, k tomu nejníže posaze-
nému. Majitel, mlynář František, 
byl náruživý myslivec. V polích, 
poblíž staré uherské cesty, na Sta-
rých dolinách, měl obhlédnutého 
srnce. Srneček byl velmi nálado-
vý a vycházel nepravidelně.    

Blížila se srnčí říje a na to 
František čekal. Mlýn nechal 
na starosti práškům a tak se po 
poledni začal připravovat. Vzal 
kulovničku německé výroby, kte-
rá už měla závěr napůl mauser, 
ale byla to fl obertka ráže 9 mm 
s drážkovanou hlavní. Drážky 
měly z jedné strany sražené ostří, 
takže se dala použít jako ptáčni-
ce. Náboje použije LR. Na dvoře 
ji vyzkoušel, seděla. Vzal si také 
vše potřebné i obzorku a šel dolů 
vsí, pak po „uherské“ na svůj po-
sed, vzdálený necelé dva kilome-
try. Na polích bylo celkem rušno, 
pracovalo tam ještě dost lidí. Po-
tkal sedláka a také myslivce Fer-
du a ten mu říká : „jedu z Dolin a 
srnec tam řádí jako bez rozumu“. 

Ferda vezl fůru suchého jetele. 
Rozloučili se, Ferda mu popřál 
hodně zdaru a šli si každý svou 
cestou. Franta u Horních křů 
se rozhlédl napravo, na krásné 
košaté lípy, které dávaly stín na 
starém hřbitově po morové ráně, 
která se vyřádila ne vesničce ně-
kdy v osmnáctém století. Kou-
sek dál vedla pěšina přes políčka 
Krůhů, přímo ke kapličce. Při pě-
šince se třpytila studánka s prů-
zračnou a studenou vodou, kam 
se chodili lidé, pracující na polích 
v horkých dnech, ale i příležitost-

ně, osvěžit. To ale bylo směrem 
doprava, on musel rovně, tam, 
kde cesta na Starých dolinách 
mizí v lese a směřuje k Rajdu a 
dál na rozcestí k dědinám na 
hranici Slovenska.  Cestou ještě 
potkal kravský povoz s futrem a 
několik babek s nůšema. 

Konečně došel k lesu, kde stál 
jeho malý, pohodlný posed na 
obrovském dubu. Na obloze se 
začaly vytvářet  malé, černé mra-
ky a v dáli, směrem od Nového 
Města, se ozývalo slabé huhlá-
ní hromu. Staří lidé vyprávěli, 
že od té strany přicházejí téměř 
vždy pořádné lijáky. Tak rychle 
vylezl na své místečko, pohodlně 
se usadil. Proti posedu, v pásku 
jetele, kousek vlevo, se popásal 
zdatný ušák , který přecházel i do 
vedlejšího brambořiště, z nějž jen 
slechy  ukazovaly, kde se pohybu-
je. Ještě se pohodlně uvelebil, dal 
náboj do kulovničky a začal pře-
mýšlet,  co by se mělo doma kde 
upravit a vyspravit. 

Žil na mlýně se ženou, mat-
kou a sedmiletou dcerou a práce 
bylo dost a dost. Brzy přijde čas 
mletí a to bude velmi pilno. Vše 
vyčistit, namazat, vyprášit, ať je 
vše v naprostém pořádku, a jsou 
lidé spokojeni, nejen čistotou, ale 
i s moukou. I přes to, že mu bylo 
teprve dvaatřicet let, přišla na něj 
únava, dřímoty a krátce na to 
usnul. 

Ve snu se mu objevil povoz, 
tažený dvěma ženami, na korbě 
leželo malé děťátko a vzadu vůz 
pomáhala tlačit stará žena. Obli-
čej měla zakrytý šátkem a nemo-
hl tedy rozpoznat, kdo to je. Žena 
zvedla ruku a ukazovala mu smě-
rem ke vsi, aby šel domů. Ale nad 
vozem také spatřil ve svahu srn-
ce. Padl výstřel. Srnec se vzepnul 
a skokem zmizel ve zvlněném 

terénu. Vše se mu ztratilo. Vůz, 
ženy i srnec. 

Sen zmizel, on se probral z 
dřímot a probíral, co se mu zdá-
lo. Rychle se vrátil do reality a 
spatřil, že v jeteli opravdu stojí 
statný srnec, ve zvěřině zdatný, 
ale paroží se jevilo zpátečnické. 

Silně zahřmělo, téměř nad 
ním a to bylo, co ho probralo ze 
snu. Srneček stál, ještě si dupnul 
předními běhy, ale stál zase jako 
socha. Franta natáhl úderník na 
kulovničce a zamířil. Měl jej se-
shora na mušce, srnec začal po-
malu popocházet k němu a tak 
asi na dvacet metrů se přiblížil 
a zase se sehnul k novému sous-
tu. Jak se pak krátce zvedl, Fran-
ta zmáčkl. Posadil mu kuličku 
přesně mezi světla. Bez hlesu a 
pohybu se srnec položil a zůstal 
ležet. Pěkná rána a trefa, ale jak 
se ukázalo s odstupem času, pro 
však Frantu osudová. 

Snad to bylo dílem vědmy, 
která mu to  předpovídala. To, 
co se odehrálo po výstřelu, spo-
lu s krátkým snem, bylo osudem 
Frantíkova života. A že doslova 
prožije to, co mu sen nabídl. 

Rychle seskočil z posedu 
a spěchal k oběti své lovecké váš-
ně. Srneček tiše ležel, jen mu ma-
linko cukaly přední běhy. Zasa-
žen byl přesně mezi pučnice. 

Zahřmělo silněji a krajina se 
ozářila modrým bleskem, liják 
byl na spadnutí. Tesákem vyvr-
hl srnečka a jak jej odnášel, za-
čal prudký liják. Než srnce při-
nesl pod posed, byl promočený 
do niti. Kabát ležel v trávě a byl 
na tom stejně. Vběhl se schovat 
k blízké smrčině. Jak se při vývr-
hu i přenášení zpotil, začalo se 
z něj kouřit. Tak svlékl košili, vy-
ždímal ji a znovu oblékl. Zatím 
bouře vrcholila, hromy se stále 
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ozývaly přímo nad ním. 

Bouřka jak rychle přišla, tak 
rychle odešla. Po krátké době za-
čal déšť utichat, obloha se vyjas-
ňovala a vše ustalo. Byl celý pro-
močený, teď  to na něm usychalo 
a tak se z něj jen kouřilo. 

Najednou uslyšel koňské ržání 
a hrkot a skřípění vozu. Vyšel na 
kraj lesa a uviděl užasle formanský 
vůz, který vezl polena dubového 
dříví. Forman i koně byli přikryti 
celtama  a dekama. Starosta šel za 
vozem, samozřejmě byl schován 
pod pršipláštěm. Tak Frantovi 
srnce naložili a jeli domů. 

U konce Nových dolin, už 
blíže k vesnici museli začít brz-
dit – hemovat, protože cesta byla 
rozmáčená, napříč teklo po tom 
slejváku mnoho potůčků kalné 
vody. Obloha se však protrhala, 
vysoko nad bouřkovými mraky  
se ukazovalo modré nebe jako 
šmolka a také několik bílých be-
ránků. Nad protějším hájem už 
bylo jasno, obloha krásně mod-
rá a na západě se objevilo rudé 
slunce, které se chystalo, po celo-
denní pouti, uložit do měkkého 
polštáře mladých borovic. 

Vůz sjel do úvozové cesty 
mezi Horní kře a Důbravy. Ta 
vedla už rovně ke vsi a bylo vše v 
pohodě. Na trnčoví křů vyskočil 
malý sedmihlásek, který si před 
spaním začal prozpěvovat a s 
ním si začali pobrukovat i všich-
ni, co kráčeli u vozu. Měli dobrou 
náladu, dojeli domů v pořádku. 

Starosta vjel pod návratí, vy-
přáhl koně a šel je vytřít  slámou  
do sucha. Frantík, mlynář, šel po 
potoku, asi sto metrů a už byl 

doma. Spěchal se převléct a pak 
se vrátil pro srnce. Vzal placač-
ku pálenky a chlapům, kteří měli 
dříví už téměř složené, jim nalil 
každému dva kalíšky pro zlepše-
ní nálady. 

Už padal soumrak, když se 
dostal k srnečkovi. Přehodil si jej 
přes rameno, vytáhl svou pušku 
z křoví a spěchal domů. Čeládka 
ve mlýně ještě pracovala, viděl 
to podle světélek, jiskřiček, které 
vydávalo Křižíkovo pracující dy-
namo. Matka, manželka a dcery 
už spaly po únavném dnu. Jenom 
kvočka s kuřátky zasedla u maš-
tale a čekala, až se jí schovají pod 
křídla a také usnou. Přikryl je ře-
šetem, aby přečkala noc. 

Zrovna přišel soused mysli-
vec a gratuloval mu k pěknému 
úlovku. On však neměl radost, 
jakou by si zasloužil. Srneček měl 
krátké pučnice, byl už totiž vyš-
šího věku. S Ferdou srnce stáhli 
a rozdělali. Při tom si vyprávěli 
různé lovecké zážitky a popíjeli. 
Vše ostatní o náležitostech práva 
a dělení nechali na ráno. 

Brzy po ráno vstal, poklidil do-
bytek. Až byl hotov, šel se posadit 
na sluníčko, na kámen, z kterého 
bude žernov. Ten byl přivezen až 
od Trenčína, ale kameníka neby-
lo, který by jej opracoval. Ubýva-
lo kameníků i sekerníků, kteří by 
vyráběli nové „vantroky“, protože 
se začaly používat již nové, turbí-
nové motory. Jak usedl, začala jej 
„drobit zima“. Nebral to na váhu 
a šel pracovat do mlýna a kolem 
něj. Ale už k večeru měl teplotu. 
Manželka mu uvařila bylinkový 
čaj a on si šel lehnout. Snad se 

vypotí a vyspí se z toho. 
Jenže k ránu to nebylo lepší a 

proto se muselo zajet pro dokto-
ra. Doktor konstatoval zápal plic. 
Dal mu injekci a nějaké prášky, 
kapsle, balené v papírcích. Vylé-
čil jej, stálo to hromadu peněz, 
ale zdraví mu zůstalo jen polo-
viční. Tehdy ještě nebyl penicilín. 

A také mlýn začal fungovat 
jen napůl. Na práci většinou už 
nestačil, měl málo sil a ty rapidně 
ubývaly a tak na malém hospo-
dářství musely pracovat manžel-
ka a dcerky, něco málo pomohla i 
stará matka, která s nimi bydlela.   
Ve čtyřicátém pátém roce, těsně 
po válce se jim narodila holčička, 
k tomu přišel ještě kameník, aby 
opracoval kámen na žernov. Toho 
ale Franta odřekl, protože věděl, 
že už jej nebude potřebovat. 

Mlýn začal pomalu chátrat a s 
ním i Frantík. Na jaře v roce čty-
řicet sedm musel ulehnout na-
dobro, zdraví bylo pryč. Teprve 
teď si vzpomněl na živý sen, když 
byl na osudné čekané. Na vůz, 
který táhly ženy. To bylo jeho 
hospodářství a jeho rodina. 

Na smrtelné posteli  si uvědo-
mil, že mezi nebem a zemí exis-
tuje spojení, které určuje osudy 
lidských životů. František krátce 
na to zemřel, v přítomnosti svých 
žen, které jej hladily po ruce a po 
tváři. V očích měl slzy. 

Pozůstalým ženám nabídli 
příbuzní do nájmu domek, do 
kterého se v příštím roce přestě-
hovaly. Mnoho vytrpěly a nesta-
čily ani na malé hospodářství. 
Mlýn přestal fungovat úplně. 

Antonín Beníček

STAVEBNÍ A ZEDNÍCKÉ PRÁCE
-REKONSTRUKCE  -VÝSTAVBA R.D  Emil Janiga          Tel.774024418
-SÁDROKARTONY  -ZATEPLOVÁNÍ FASÁD Suchá Loz 359
-OBKLADY A DLAŽBY  -ZEDNÍCKÉ PRÁCE  Miroslav Brímus Tel.602513308
-ZÁMKOVÉ DLAŽBY      Nivnice 684
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