Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Svátky, které nutí
ztišit se a s úžasem pohledět
na Boha, který přišel na svět
jako bezbranné dítě. Každoročně na prahu nového roku
rekapitulujeme a hodnotíme
uplynulý rok. Udělejme letos
změnu a zamysleme se nad
tím, co nás asi v novém roce
čeká, o co usilovat, a co je pro
nás důležité.
Když se díváme na svět – války, a s tím i uprchlická vlna,
teroristické útoky, velké sucho,
nebo naopak povodně a záplavy,
tak se příští rok může jevit špatně
a smutně. S globálními věcmi těžko něco zmůžeme jinak, než tak,
že se zaměříme na věci, které můžeme ovlivnit my sami – mít rádi
své blízké a vytvářet tak doma rodinnou pohodu, užít si jeden druhého a žít v naší obci mezi sebou

Starosucholožské Vánoce v chalupě
spokojeně. Myslím si, že to jsou
nejdůležitější věci v našem životě,
které nám nemůže nikdo vzít! A
jimi můžeme společně měnit svět
k lepšímu.
Proto bych si přál, abychom o letošních Vánocích zpomalili, abychom si vychutnali tu pravou váu,
noční atmosféru, užili si rodinu,
da
přátele a zamysleli se nad tím, zda

při celoročním shonu věnujeme
dostatek času tomu, co je v životě
důležité.
A VÁM VŠEM PŘEJI,
PĚKNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
VÁNOČNÍCH, HODNĚ ŠTĚSTÍ
ZDRAVÍ, BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
A VŠECHNO NEJLEPŠÍ
V NO
NOVÉM ROCE 2016!
Váš starosta Václav Bujáček

Akce, které nás čekají:
24. 12. – Roznášení Betlémského světla – skauti
27. 12. – Vánoční koncert „Narodil se nám Spasitel“ – pořádají Plkotnice
tnicee
31. 12. – Výšlap na „Sucholožskou rozhlednu“ – pořádá Obec Sucháá Lozz
9. 1. – Tříkrálová sbírka – pořádá farnost
9. 1. – Zvěřinové hody – Myslivecký spolek Březina
16. 1. – Dětský karneval – pořádá Sucholožský občanský spolek
23. 1. – Obecní ples – pořádá Obec Suchá Loz
30. 1. – Farní ples v Bánově – pořádá farnost
6. 2. – Sucholožský masopust a pochovávání basy
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NAŠE OBEC
V ČÍSLECH V ROCE 2015
Počet narozených dětí v roce 2015:
Počet zemřelých v roce 2015:
Počet občanů na začátku roku 2015:
Počet občanů na konci roku 2015:
Počet občanů přihlášených v roce 2015:
Počet občanů odhlášených v roce 2015:

16
8
1139
1142
22
26

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
OBCE – OBDOBÍ 2014

PROSBA O POMOC
S ÚKLIDEM SNĚHU
Milí občané, letošní zima nám ještě nezačala,
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
mnohokráte děkuji.
Starosta obce Václav Bujáček

OBEC

STAROSTOVO
PODĚKOVÁNÍ
Na závěr letošního roku bych chtěl moc poděkovat všem těm, kteří se nějakým způsobem
zasluhují o jakékoli dění v obci a naši obec reprezentují i navenek. Jsou to všechny spolky
– nebudu je raději vyjmenovávat, abych na někoho nezapomněl – jejich vedoucí, členové, příznivci, aj., a musím poděkovat i jejich rodinám,
které je podporují a tolerují jejich činnost!! Moc
Vám všem děkuji!!

Zastupitelstvo obce
SUCHÁ LOZ
Pořádá v sobotu

23. ledna 2015

XV. OBECNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje dechová hudba

HROZENČANÉ
Začátek ve 20:00 hod
v sále Kulturního domu v Suché Lozi
Vstupné 80,-Kč
Bohatá tombola
Vybraná vína
Srdečně Vás zveme
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CO SE NÁM PODAŘILO, A CO
PŘIPRAVUJEME NA ROK 2016
5. Oprava kapliček sv. Petra a Pavla a sv. Cyrila
a) Rok 2015 v číslech - dodavatelsky
a Metoděje
1. Oprava oplocení hřbitova
Termín zahájení: 1. 6. 2015
Termín zahájení: 1. 6. 2015
Termín dokončení: 30. 10. 2015
Termín dokončení: 30. 10. 2015
Dotace ve výši:
300.000,- Kč
Dotace ve výši:
739.000,- Kč –
– dotace poskytnuta z MMR
dotace poskytnuta z POV
ČR (Ministerstvo pro místní
Zlínského kraje
rozvoj ČR)
Spoluúčast obce: 1.115.090,- Kč
Spoluúčast obce: 156.807,- Kč
Celkové náklady: 1.848.040,Celkové náklady: 456.807,Stručný popis akce: nové kovářské výplně (2 x
Stručný popis akce:podřezání a odizolování obbrána, 2x vchodové dveře, výplně), obložení kavodového zdiva, výměna krovů a krytiny, nové
menem, vyzdívka zdí, kompletní vyspárování
vnitřní a vnější omítky, úprava okolí
kamenných sloupů a zdí

OBEC

6. Rozšíření komunikace „u potoka“
2. Zateplení smuteční síně na hřbitově
Termín zahájení: 16. 11. 2015
Termín zahájení: 1. 6. 2015
Termín dokončení: 11. 12. 2015
Termín dokončení: 30. 10. 2015
Celkové náklady: 463.324,- Kč
Dotace ve výši:
1.315.244,-Kč – dotace
Stručný popis akce: rozšíření vozovky na šířku 5
poskytnuta z OPŽP
m (v některých místech měla pouze 4 m) – od(operační program životní
kopání, položení obrubníků, přesun veřejného
prostředí)
osvětlení aj.
Spoluúčast obce: 433.809,- Kč
Celkové náklady: 1.752.053,Stručný popis akce: výměna oken a dveří, zatep- b) Rok 2015 v číslech – svépomoci (samostatně)
lení obvodových zdí, stropu a střechy
1. Oprava staré stodoly na skladovací prostory
Termín zahájení: 1. 5. 2015
3. Zateplení požární zbrojnice
Termín dokončení: 15. 8. 2015
Termín zahájení: 1. 6. 2015
Celkové náklady: cca 100.00,- Kč –
Termín dokončení: 30. 10. 2015
náklady vznikly pouze za
Dotace ve výši:
511.262,- Kč – dotace
náklad materiálu
poskytnuta z OPŽ
Stručný popis akce: zazdění vrat a některých výSpoluúčast obce: 298.909,- Kč
plní, zazdění nových oken a vrat, nové vnitřní
Celkové náklady: 810.170,a vnější omítky, oprava krovů, latí, štítů, klempířStručný popis akce: zateplení obvodových zdí,
ské práce, úprava okolí
stropu a střechy, nové garážové vrata
4. Nákup automobilu na svoz bioodpadu - multi- 2. Vybudování přístřešku a kamenného krbu
v obecním muzeu
kára
Termín zahájení: 1. 9. 2015
Termín zahájení: 1. 7. 2015
Termín dokončení: 30. 10. 2015
Termín dokončení: 30. 12. 2015
Celkové náklady: cca 50.000,- Kč – náklady
Dotace ve výši:
2.023.906,- Kč –
vznikly pouze za nákup
dotace poskytnuta z OPŽP
materiálu
Spoluúčast obce: 323.494,- Kč
Stručný popis akce: vybudování přístřešku, vyCelkové náklady: 2.347.400,dláždění plochy pod přístřeškem, výstavba krboStručný popis akce: nákup nové multikáry včetně
vých kamen
4 ks kontejnerů
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3. Drobné stavební práce na oplocení hřbitova
a na smuteční obřadní síni
Termín zahájení: 1. 6. 2015
Termín dokončení: 30. 10. 2015
Celkové náklady: cca 70.00,- Kč – náklady
vznikly pouze za nákup
materiálu
Stručný popis akce: zabetonovávali patek na
usazení nových bran, vydláždění ploch pod
branami, vyřezání starých rámů oken, zasekání
elektřiny ve smuteční obřadní síni, sádrokartonové stropy, obložení zdiva obkladem (sokl),
vymalování, nové závěsy aj

4

ovat pomocí svých vlastních financí., tzn. každý
rok zrekonstruovat část obce, kterou finančně
zvládneme, popř. si vzít úvěr. Celková rekonstrukce vodovodu dle rozpočtu vychází na 16 mil Kč
– vodovod jsme nechali rozdělit na 10 etap, a jak
jsem již uvedl, postupně jej zrekonstruovat. Při
výkopových pracích budeme dále dělat novou kabelizaci veřejného osvětlení, které je taktéž ve velmi špatném stavu a položení chráničky na vedení
optického kabelu.
2. Rekonstrukce kulturního sálu
Předpokládaný termín zahájení:
1. 4. 2016
Předpokládaný termín dokončení: 30. 10. 2016
Celkové náklady:
cca 4. 500.000,- Kč
Stručný popis akce: rozšíření, výměna střechy,
vybudování galérky pod střechou, vybudování
šatny pro vystupující, zateplení, elektroinstalace,
topení, nákup nového vybavení (širší stoly, nové
nádobí atd.)

4. Úprava vinohrádek
Termín zahájení: 1. 9. 2015
Termín dokončení:30. 9. 2015
Celkové náklady: cca 50.00,- Kč – náklady
vznikly pouze za nákup
materiálu
Stručný popis akce: vyřezání a vyčištění pozemku, mulčování a frézování pozemku, výsadba
Opět není možné získat na rekonstrukci kulturnových stromů
ního sálu žádnou dotaci, tak jej musíme zrekonstruovat pomocí vlastních sil a finančních možnos5. Nátěr rozhledny
tí, popř. vzít si úvěr.
Termín zahájení: 1. 7. 2015
Termín dokončení: 30. 8. 2015
3. Napojení nových zářezů pitné vody
Celkové náklady: 0,- Kč - náklady na
Předpokládaný termín zahájení:
1. 4. 2016
materiál byly hrazeny
Předpokládaný termín dokončení: 30. 5. 2016
z rozpočtu Mikroregionu
Celkové náklady:
cca 50.000,- Kč
Východní Slovácko
Stručný popis akce: vybudování nových zářezů
Stručný popis akce: kompletní nátěr rozhledny
a jejich napojení do stávajících sběračů vody
– stropy, podlahy, nosné sloupy, zábradlí
Nechali jsme si lokalizovat další možnosti, jak
6. Oprava a nátěr lávky u kostela
posílit vodovod – bylo vyhledáno 14 povrchových
Termín zahájení:
1. 7. 2015
zářezů o různé vydatnosti, přičemž právě dva jsou
Termín dokončení:
1. 8. 2015
blízko stávajících sběračů a jsou i hodně vydatné.
Celkové náklady:
10.000,- Kč
Stručný popis akce: oprava poškozených částí,
Dále máme připraveno ještě vybudování parkokompletní nátěr lávky
viště u ZŠ a MŠ Suchá Loz a vybudování komunikace a odvodnění komunikace u hřbitova ke třem
Co připravujeme v roce 2016
rodinným domkům – zde bychom chtěli získat do1. I. etapa rekonstrukce obecního vodovodu
taci z MMR ČR nebo z POV Zlínského kraje.
Předpokládaný termín zahájení:
1. 7. 2016
Předpokládaný termín dokončení: 30. 10. 2016
V listopadu tohoto roku jsme zažádali o dotaci
Celkové náklady:
cca 1. 500.000,- Kč na rozšíření sběrného dvora, a když bychom získali
Stručný popis akce: postupná výměna potrubí prostředky, realizovali bychom i toto rozšíření.
vodovodního řádu
Ještě se obci podařilo nakoupit lesní pozemky
Protože na rekonstrukci vodovodu nelze získat a ornou půdu v hodnotě cca 800 tis. Kč a do nového
žádnou dotaci, musíme si vodovod zrekonstru- roku půjdeme se zůstatkem cca 1.5 mil. Kč.
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Nákup automobilu na svoz bioodpadu
- multikára

Rozšíření komunikace u potoka

OBEC

Vybudování přístřešku a kamenného krbu
v obecním muzeu

Vybudování přístřešku a kamenného krbu
v obecním muzeu

Zateplení požární zbrojnice

Zateplení smuteční síně na hřbitově
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Zateplení smuteční síně na hřbitově
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OTÁZKY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ

OBEC

1. Kdy už bude vybudovaná nová stanice záchranné služby Zlínského kraje?
Všechny náležitosti, které mohla obec v této náležitosti zajistit, už provedla a teď je to už jen v rukou
Zlínského kraje, jako zřizovatele záchranné stanice. Už je zpracována i projektová dokumentace a v
současnosti se žádá o stavební povolení. Bylo nám
řečeno, že slavnostní otevření by mělo proběhnout
v říjnu 2016 – jsou totiž krajské volby a chtěli by to
stihnout do těchto voleb.
2. Veřejné osvětlení – jak se opravuje a co mám
udělat, když někde světlo nesvítí?
Veřejné osvětlení naši zaměstnanci opravují vždy
jednou za 14 dní – když někde světlo nesvítí, tak jej
prosím nahlaste na OÚ a při pravidelných opravách
jej zaměstnanci opraví. Někdy se stane, že se světlo
neopraví ihned – je to např. z důvodu, že máme několik druhů světel po obci a někdy se musí náhradní
díly objednat, proto to trvá déle nebo naši zaměstnanci mají důležitější práci. Naše obec je dle mého
názoru velmi dobře osvětlená a vždy se jen usměji,
když mi někdo vyvolává, že před nimi světlo nesvítí,
ať jej okamžitě jdeme opravit a já nakonec zjistím, že
světlo chtějí opravit proto, aby si nemusel(a) svítit
doma, když jdou na záchod nebo do kuchyně. Nebo

další zážitek - že kvůli tomu, že světlo nesvítí, jim někdo doma nebo před domem něco ukradl!
Musíme chápat, že na obci děláme spoustu věcí
sami a ne hned a teď se musí opravit, to co já chci,
proto Vás prosím o trpělivost a pochopení.
3. Vánoční výzdoba po obci
Ta skutečně není v nejlepší kondici a vedení obce
si to uvědomuje a situaci řešíme. Ještě já jsem jako
brigádník zdobíval vánoční stromek, který jsme přivezli z obecního lesa a usadili jej do trubky u lávky
do kostela. Bohužel nám jej občas vyvracel vítr, tak
se začala zdobit borovice. Ještě obec vysadila před
několika lety kanadskou borovici do parku u kostela
a chtěla ji používat právě jako vánoční stromek, ale
někdo již dvoumetrovému stromku uřezal asi metrovou špici (pozn. asi aby si jej doma ozdobil k vánocům) a bylo po vánočním stromku. Proto se zdobí
borovice a problém, proč je vyzdobena jen její část je
ten, že se nejde ani s pomocí plošiny, dostat k ozdobení strany od potoka.
Již v příštím roce zasadíme nový větší vánoční
strom a bude zakoupena i nová výzdoba. Postupně.
S ohledem na finanční možnosti a priority. V tomto
roce se podařilo mnoho jiných neodkladných priorit. viz výše.

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY
• Příprava kupních smluv, darovacích smluv,
směnných smluv, nájemních smluv, smlouvy
o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene

•
•
•
•

PRONÁJEM OBECNÍ TECHNIKY
A OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA TYTO CENY:
Obecní technika:
a) obecní traktor
- 1 MH - 500,- Kč
c) multikára
- 1MH – 500,- Kč
b) obecní vlečky
- 1 MH - 200,- Kč
c) obecní traktor a vlečka - 1 MH - 600,- 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 - 20,- Kč
– přesná cena se určí dle množství
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Pomoc s vyhledáváním pozemků
Poradenství v oblasti stavebního zákona
Poradenství při komunikaci s jinými úřady
Pasporty drobných staveb

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!
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PRONÁJMY OBECNÍCH BUDOV:
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 Zdeněk
Velecký - kontakt: mob. 604 747 720, 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

ODBORNÁ RADA
PREVENCE OSH OKR.

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.

vhodný
Papír, dřevo
a další pevné
hořlavé látky

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

tř. druh hořlavé látky
A hoření pevných látek hořících plamenem nebo
žhnutím
B hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
C hoření plynných látek hořících plamenem
D hoření lehkých alkalických kovů
F hoření jedlých olejů a taků
Jakým hasicím přístrojem co hasit
Pěnový HP
vhodný
nevhodný
nesmí se použít!
Pevné hořlavé Hořlavé kapaliny Elektrická zařízelátky
mísící se s vodou ní pod proudem
Benzín, nafta,
Hořlavé plyny Lehké a hořlavé
minerální oleje
alkalické kovy
a tuky

prosinec 2015

Benzín, nafta, líh, Elektrická zařízeředidlo
ní pod proudem
Lehké a hořlavé
alkalické kovy
Látky prudce
reagující s vodou
Cenné materiály
(např. kyseliny)
(archivy)
Rostlinné a živočišné tuky a oleje

Alkoholy

OBEC

Typy hasících přístrojů a jejich použití:
Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na pěnové,
vodní, práškové, sněhové. Správná volba hasicího
přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se
dělí do tzv. tříd požáru:

nesmí se použít!

Hořlavé plyny

- INFORMACE PRO
ZOPAKOVÁNÍ

Vodní HP
nevhodný

Práškový HP
vhodný

nevhodný

nesmí se
použít!

Elektrická zařízení pod
proudem
Lehké a hořDřevo, uhlí,
Hořlavé plyny
lavé alkalické
Benzín, nafta, oleje
textil
kovy
Pevné materiály
Počítače, televizory a další
elektronika
Sněhový HP (CO2)
vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Elektrická zařízení pod
proudem
Lehké a hořHořlavé plyny
Pevné hořHořlavé kapaliny
lavé alkalické
lavé látky
Jemná mechanika a elekkovy
typu dřeva,
tronické zařízení
Hořlavý prach
textil, uhlí
POZOR! Při potřísnění
Sypké látky
pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tichá noc, přesvatá noc….

8

slyšíme v tuto dobu kolem
sebe. Dává nám na srozuměnou, že se blíží ty nekrásnější
dny v roce. Vánoce. Také u nás
ve škole každé ráno zní krásná
hudba a svítí vánoční stromeček. Děti i my dospělí jsme v tuto
dobu tak trochu jiní, plní očekávání, zda něco hezkého najdeme
pod stromečkem, že se sejdeme
celá rodina a také čekáme na
sníh. Než ten vánoční čas přijde,
zavzpomínáme na to, co jsme
všechno v letošním roce prožili.
Jedna z prvních velmi důležitých
akcí ve škole je zápis žáků do 1.
ročníku. Letos jsme zapsali 17
děvčat a chlapců, kteří 1. září
usedli do lavic naší školy. Poslední neděli v srpnu jsme si pro žáky
i rodiče připravili pěkné odpoledne pod názvem „Za klíčem
školy“. Rodiče i jejich děti se seznámili s prostředím školy, s naší
jídelnou a vzájemně jsme se poznávali i v našem kulturním sále,
kde jsme za programu Slatinky
a představování dětí i něco dobrého snědli a pobesedovali. Děti
i rodiče se tak seznámili se svojí
budoucí třídní učitelkou a celým
kolektivem školy. Druhou sobotu v květnu jsme dopoledne věnovali tzv. „Férové snídaní“. Sešli
jsme se na našem školním dvorku pod pergolou. Každý zúčastněný přinesl něco dobrého na
zub vyrobené doma nebo od našich zemědělců z blízkého okolí.
Tak jsme podpořili fairtradové
výrobky. Musím říci, že na snídani bylo opravdu co vybrat. Snídaně byla velmi pestrá. V červnu
páťáci vystoupili na Nezdenské
skale se svým divadelním představením „Jak to asi bylo tenkrát
v naší škole“. Prostředí a atmosféra tohoto projektu, který pořádá

Obec Nezdenice, je výjimečné a naše děti dokázaly, že jsou
opravdu dobrými herci. To jste
samozřejmě mohli vidět v srpnu, kdy jsme celé sobotní hodové
odpoledne věnovali oslavě 30. let
budovy školy. Vystoupily děti MŠ
v nových krojích, každá třída ze
ZŠ se prezentovala svým vystoupením. Škoda, že nám nevyšlo
počasí. Po celou dobu představení nám pršelo. Ale možná právě
proto to stálo za to. Ukázali jsme,
že i v krizové situaci si umíme
poradit. Další pěknou vydařenou
akcí byla „Suchá Loz plná strašidel“. I letos byla vesnice velmi
pěkně vyzdobená strašidelnými
dýněmi a tu správnou atmosféru před procházkou vesnicí navodily zase naše děti svým vystoupením v kulturním sále, kde
zahrály dvě pohádky „Červená
Karkulka“ a „Perníková chaloupka“ a zatančily děti z folklórního
kroužku „Slatinka“.
Ráda bych také vzpomněla činnost našeho folklorního
kroužku Slatinka, který nás reprezentuje doma i v blízkém
okolí. Letos zpestřili hody v Dolním Němčí, vystoupili na Slav-

Sucholožské listy - OBČASNÍK

nostech vína v Uherském Hradišti, předvádí své umění na všech
kulturních akcích v Suché Lozi,
jako je např. návštěva důchodců
na chráněném domě, popřáli Plkotnicím k jejich 10. výročí, vystoupili na mikulášském jarmarku, a na Starosulocholožských
Vánocích v muzeu a dalších akcích.
Nechci vyjmenovávat celý život naší školy. Kdo sleduje činnost MŠ a ZŠ, dobře ví, že se
u nás stále něco děje a ve škole
to žije.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nás
finančně podporují při různých
akcích, panu Gregárkovi za jeho
záslužnou činnost a velkou ochotu při ozvučení besídek a různých vystoupení školy, rodičům
za podporu a obecnímu úřadu za
spolupráci.
Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku
2016 to, co člověk potřebuje nejvíce – Zdraví, to co stále hledáme
– Štěstí a to bez čeho nelze žít –
Lásku.
Mgr. Hana Máčalová,
ředitelka školy

prosinec 2015

Fotogalerie z VÁNOČNÍ BESÍDKY v obecním sále

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sucholožské listy - OBČASNÍK

9

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tak konečně nastaly pro naše děti vytoužené ní školy), ale musíme podotknout, že všechny doVánoce, ale co se dělo před nimi se v krátkosti po- mečky byly originální a nádherné!
dívejte.
Přišel měsíc listopad a začaly nás sužovat nemoci, tak jsme si povídali o tom, jak jim předcházet.

Navštívili jsme i ordinaci paní doktorky Gazdíkové.

Listopad se překulil a očekávali jsme příchod
sv. Mikuláše, vyráběli jsme andílky, čertíky i Mikuláše a připravovali se na čas vánoční. A jestli
jsme našli něco pod školkovým stromečkem, se
dozvíte až příště. 

Udělali jsme si výlet do Uherského Brodu na dopravní hřiště.
Se skřítkem Kaštánkem jsme vyhlásili
soutěž pro děti a ro-

diče „ O nejoriginálnější
domeček pro stromové
skřítky“, kterou zvítězil
Samuelek Jahoda (rozCelá MŠ přeje šťastné a pohodové Vánoce prohodovaly děti ze základ- žité ve zdraví! V. uč. Martina Horňáková

10
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Myslivecký spolek
Březina Suchá Loz
koupit za „lidovou“ cenu – 200 Kč za kus. Inu tržní
hospodářství.
U nás byla zatím jedna naháňka na černou zvěř
a zvířata škodící myslivosti a to byl jako hlavní hon.
Na honě bylo účastno více jak 40 osob – střelců
i honců, výřad skoro žalostný - jedna liška, na druhou se jen střílelo, a z černé zvěře, která měla být
hlavním cílem honu ani „chlup“. Ani se nevidělo.
Snad to ti, co den předem se šli podívat jaké jsou
dnešní ambice to divochům rozmluvili. Ten den večer nejvyhledávanější akce mysliveckého roku i jako
odměna našim životním partnerům - Poslední leč.
Večer plný dobrého jídla, dobrého pití a dobré hudby - nejen pro duševní pobavení ale byl hodněkrát
přidán i nějaký ten taneček. Někteří hodovali až do
ranních hodin, jiní se roztráceli do svých domovů
podle toho, kdo měl ještě dostatek sil.
Podle sdělení hospodáře bude ještě mezi svátky uspořádána ještě jedna naháňka a to bývá už
osvědčený „babský“ hon. Věřme, že tentokrát bude
vedoucí honu na naše polovičky a nebo i milenky
trochu shovívavý – na fyzickou zátěž.
SUCHOLOŽŠTÍ MYSLIVCI PŘEJÍ VŠEM
NAŠÍM SPOLUOBČANUM HEZKÉ VÁNOČNÍ
SVÁTKY, PLNÉ POHODY A VŠEHO, CO PATŘÍ
K VÁNOCUM. DO NOVÉHO ROKU PAK STÁLÉ ZDRAVÍ, POHODU A KLID JAK NA TĚLE,
TAK I NA DUŠI
At´se po Novém roce všichni ve zdraví zase sejdeme !!!
-ek

MYSLIVCI

Ne ,nejedná se o překlep, ale o nový název spolku myslivců. V rámci nových legislativních „výmyslů“ jsme byli nuceni mysliveckou společnost přejmenovati a přijat řadu nových opatření a bychom
naplnili literu stávajících zákonů. Ale k věci :
Podzim roku bývá ve znamení dvou pro myslivce
důležitých záležitostí. První je zabezpečení krmiva
pro zimní strádání zvěře, kde mají povinnosti myslivci už od léta, v dalším, spolek nakoupil pro zimu
vlečku řepy, která byla rozvezena pak po honitbě.
Rovněž bylo nakoupeno i jádro, toto je uskladněno a bude postupně vyváženo do krmících zařízení.
Vzpomenu zde i nákup zajíců, pro zlepšení a ozdravení chovu a hlavně zvýšení jejich počtu v honitbě.
Před vypuštěním byly zajíci umístněni do aklimatizační obůrky, kterou myslivci si museli vybudovat.
Pak byly vypuštěni do volnosti a počkáme do jara,
jaký bude výsledek.
Druhou a neméně důležitou záležitostí mysliveckého roku, jsou hony. Protože u nás není skoro žádné drobné zvěře, tak již několik let hony na
drobnou u nás nejsou.Naši členové chodí podle
svých známostí na pozvání do cizích honiteb, kde
nachází své myslivecké vyžití. Na oplátku zase zvou
své hosty k nám na naše naháňky. Jen pro dokreslení – kde jsou ty doby, kdy hosté dostávali po jednom kuse ulovené zvěřiny jako odměnu. A to hosté
dostávali zvěřinu první, před domácími a vybranou. Dnes jsou myslivecké spolky tak daleko, že ctí
své hosty a např. uloveného zajíce si má host právo

SKAUTI

prosinec 2015
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Spolek Vdaných žen Plkotnice
A k našemu letošnímu výročí jsme si nadělily akci
– košt vína ve vinném sklepě v Polešovicích. Vždy na
konci roku se lidé ohlíží zpátky a vzpomínají, co vše
společně prožili a jestli je ty zážitky s druhými lidmi někam dál posunuly. Myslím, že to, co zažíváme
v našem přátelském kolektivu nás posouvá, a také
dává radost těm, kteří náš zpěv poslouchají.
Přeji všem Plkotnicím a čtenářům Sucholožských listů hodně radosti z narození našeho Spasitele, pokojné prožití svátků vánočních a požehnaný
nový rok 2016.
Eva Gazdíková

PLKOTNICE

Poslední měsíce tohoto roku jsme prožívaly radostně, jelikož jsme zpívaly na dvou svatbách. První
svatba byla v kostele v Nezdenicích, kde si Tomáš
Chovanec a Hanka Sklenářová řekli své „Ano“. Před
kostelem jsme pak zazpívaly a popřály novomanželům k jejich společné cestě životem vše dobré. Nechyběla ani falešná nevěsta s dítětem.
Druhá svatba byla ZLATÁ manželů Veleckých ze
Suché Loze. Před kostelem sv. Ludmily jsme zazpívaly a přišel kupec vykoupit tetičku Marii Veleckou.
Přání před kostelem a zpěv jsme ukončily společnou
fotografií.

12
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INZERCE
FARNOST
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Slovo duchovního správce farnosti
Vážení přátelé.
Přiblížila se doba adventní, doba přípravy na
Vánoce. Označení advent pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde
na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba
trvá čtyři neděle.
Každoročním prožíváním adventu a slavením
adventní liturgie v kostelích /Roráty/ církev aktualizuje očekávání starozákonních proroků, kteří
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se
věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na
první příchod Vykupitele do lidských dějin, oživují
zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci
časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní
Galii a ve Španělsku již koncem 4. století.

K adventní době patří bezesporu adventní věnec. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství
a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako
o projevu úcty, radosti a vítězství. Rozlévající se
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího
Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on
je „Světlo světa“.
Prožít plodně adventní dobu znamená nově
se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život
a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vyjít
mu vstříc, obracet se k němu, pozvedat k němu své
oči i srdce, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem
nás a odhazovat všemožnou zbytečnou zátěž, která
nám znemožňuje jít po jeho cestách…
zpracováno podle Ignáce Muchy

FARNOST

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám
14.00
Bánov!

Čtvrtek 24. 12.
Štědrý den

21.00
7.30
Pátek 25. 12.
Slavnost Narození Páně
Sobota 26. 12.
Svátek sv. Štěpána
Neděle 27. 12.
Svátek Svaté Rodiny
Čtvrtek 31. 12.
Sv. Silvestr
Pátek 1. 1. 2016
Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Středa 6. 1. 2016
Zjevení Páně; Tři králové

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší
Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!
Po skončení bohoslužby obřad otevření a žehnání farního
betléma.
„Půlnoční“ bohoslužba
Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba pana
Adamce ze Suché Loze

17.00
Bánov!

Vánoční koncert

7.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

7.30

Bohoslužba spojená s obnovou manželských slibů

15.00

Vánoční koncert „Narodil se nám Spasitelel“

7.30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2015

7.30

V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

17.30

Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla

Bohoslužba spojená s požehnáním a vysláním koledníků
Tříkrálová sbírka
Neděle 10. 1. 2016
Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček
Křest Páně
7.30
Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!
Farní betlém v Bánově bude otevřen pro veřejnost denně od 12.00 do 19.00hod.
Sobota 9. 1. 2016

9.00

Přeji Vám klidné prožití adventu a požehnané Vánoce
plné vzájemného obdarování, pozornosti a lásky.
P. Jiří Kupka, duchovní správce farnosti
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Smuteční obřadní síň Suchá Loz
pokračování
z minulého občasníku

prosinec 2015

a v neděli bylo potrubí svařeno
a položeno do země. Výsledkem
toho obecního nadšení byl nejen
obecní vodovod, první napojení, kdy jsme první připojence na
vodovod museli přesvědčovat,
aby si vodovod dali, ale hlavně
to, že se kontrolovalo týdně čerpání rozpočtu, protože radě bylo
jasné, že položky v rozpočtu nejsou čerpány. Co s penězi, které
nám zbudou. Oficiálně by měly
být vráceny do státního rozpočtu. Tichá zasedání rady každý
týden v pátek přijala tiché a neveřejné rozhodnutí- bez zápisu
do knihy zápisů. Nic se vracet
nebude, urychleně připravujme
výstavbu obřadky. Protože nám
bylo jasné, že na další akce peníze kdoví kdy dostaneme, a že na
smuteční síň nikdy- rozhodlo.
Při celkovém zúčtování vodovodu se neoficiálně vědělo, že jsme
na vodovod čerpali místo 75% finančních prostředků pouze 42%.
A to byly peníze na tiché zahájení bez požehnání úřadů a bez
oficiálního stavebního povolení.
Celá rada tehdy stála za jedno:“
Peníze si nikdo domů pro sebe
nevezme, co se jednou v dědině
postaví, to v dědině zůstane. Zavřít nás mohou, ale pustit musí!“
(Jistě se někteří ptáte, proč to
rozvádění z vodovodu? Odpovídám: „Bylo radě jasné, že z toho
za pomocí občanů a jejich bezplatné brigádnické práce postavíme minimálně hrubou stavbu
obřadky.“) A ještě jedno tiché
rozhodnutí rady: „Místopředseda MNV je bez stranické příslušnosti, toho oficiálně včetně
zápisu do knihy výstavbou pověřujeme, ten žádný stranický trest
dostat nemůže.“
Pokračování příště.
Ing. Michal Gregárek
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HISTORIE OBŘADNÍ MÍSTNOSTI

Zaklínací formule tehdejších
okresních státních i stranických
orgánů. Malá sídla neměla nároku na žádné větší investice a vše
se směřovalo do „spádových
obcí“ - pro nás do Bánova. Jenže
v Bánově nebyl zájem o jakoukoliv výstavbu (tam se postavilo
zdravotní středisko) a nebýt brigádníků z Bystřice a Suché Loze,
tak kdoví, kdoví, kdy by to stálo.
Do volebního programu byla
snaha zařadit i výstavbu vodovodu - jakékoliv snahy byly marné.
Snad to byl osud nebo náhoda,
v horní škole vypukla žloutenka.
Bylo postiženo dosti dětí a hledala se příčina. A než se našla, tak
žloutenkou onemocněl i tehdejší
ředitel školy s. Panovský (Užívám
dobové oslovení, kdy všichni
museli být oslovováni soudruhu, soudružko – oslovení pane
či paní byl hrubý přečin). To už
bylo moc i na sucholožské orgány
jak obecní, tak stranické, a tlak na
ONV byl zesílen a dosáhl svého
cíle. Byla povolena výstavba veřejného vodovodu a to z vlastních zdrojů. Vědělo se o několika pramenech v našich lesích,
kdy voda v nich nevysychala ani
v létě. Do akce vyhledávání pramenišť a zjišťování jejich vydatnosti se značnou měrou zasloužil
i velký příznivec Suché Loze a to
Bánovjan Ing. Rosťa Švehlík. Na
základě těchto hydrologických
prací byla zpracována projektová
dokumentace výstavby vodovodu. A ne jinak, než v AKCI Z. (Z
projektované částky 75% hradí
ONV, ostatní občané brigádnickou prací zdarma!). To bylo nadšení v dědině, když na plenárním
zasedání MNV v sále předseda

MNV Ota Gazdík oficiálně oznámil schválení výstavby vodovodu. Jen podotýkám, že tehdejší
plenární zasedání MNV byla veřejná a do sálu přišlo poslechnout
si zprávy o práci MNV průměrně
20 až 30 občanů.(Skoro jak dnes,
kdy si veřejné zasedání zastupitelstva přijde poslechnout 2 až 5 občanů!).
Prací na výstavbě vodovodu
se každou sobotu zúčastňovalo cca 20 občanů, zapojovaly se
i složky a organizace z obce. Přes
týden pracovalo několik málo
důchodců. A aby se neplatily
drahé stroje na výkop rýhy pro
potrubí a nemuselo se vykácet
hodně stromů, kopalo se ručně.
V dědině pak každý před svým
domem ručně, aby nu bagry neznehodnotily jeho předzahrádku. Navíc potrubí se nakupovalo
litinové – z Polska nekvalitní a za
drahý peníz. V té době zahájila
Plastika Nitra výrobu polyetylenového potrubí. Rada MNV
toho využila s ohledem na doporučení odborníků a toto potrubí nakupovala. Jeho svařování
ovládali pouze dva pracovníci
Plastiky. Ti byli domluveni a odměňováni přímo na smlouvu
a jezdili do Loze každý čtvrtek,
aby v pátek, sobotu a v neděli
svařovali polyetylenové potrubí, které se hned pokládalo do
rýhy. A mladé jistě zajímá, jak
se potrubí dostávalo na místo
– jednoduše a finančně nejlevněji. „Bobinci“ jak si pracovníci
Plastiky říkali, svařili 3 šestimetrové kusy na soukromém dvoře
v obci, tam přišli v pátek navečer muži z úseku dědiny, kdy se
právě mělo pokládat, lehce naložili si 18nácti metrový kus na ramena a pěšmo donesli na místo
před jejich domy, kde v sobotu
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Na svých toulkách se řídím heslem Homérovým,
že cílem je cesta. Ano, vždyť na každé cestě se objevuje
stále něco nového, zvláštního a zajímavého, Cílem je
být stále v pohybu, na cestách- necestách a kochat se
tím vším novým. Dýchat novou, vždy jinou atmosféru krajiny, krásou lidských příbytků a jejich architektury, její historií, která zvláště v konzervativní Anglii
a Skotsku na nás vydechne staletými vůněmi dob už
velmi dávných. Pro nás, kteří jsme si zvykli zbourat to
předešlé a stavět nové, mnohdy dost vtíravé a pseudo,
se to zdálo být někdy, zvláště zbytky hradů a zámků,
tajemných hřbitovů, pochmurné a strašidelné. Ale oni
se tím vším pyšní, jsou hrdi na svou minulost a rádi se
s vámi podělí o prastaré pověsti o jejich předchůdcích,
také ale o strašidelných místech, historických osobách
a vůbec o všem. A nemají v úmyslu nic starého bourat,
přestavovat, prostě žijí i ze své minulosti. Kdosi moudrý řekl, že pokud člověk nežije z toho předešlého, do
budoucnosti moc daleko nedohlédne a nemá nic, čím
by se mohl inspirovat. I z toho starého především.
Ta zvláštní romantika Ostrova a jeho částí na vás
dýchne už po přejezdu z francouzské Calais, po vlnách kanálu La Manche a přistání v Doveru, lemovaným pověstnými bílými, vápencovými skalami pobřeží. Ve Francii si nás na hranici ani nevšimli, zde jsme
čekali na odbavení ve frontě autobusů, které vyplivl
trajekt, dlouhé čtyři hodiny. (Skoro jak před dvaceti
lety na Šerementěvu v Moskvě). A podobné debilní
otázky jak tehdy a podobné prohlídky také. A to prý
jsme s nimi začali být kámoši. No, ale dále vše se nám
vynahradilo. Veškeré vstupy, i když dobře zaplacené,
byly vyřizovány okamžitě, s úsměvem a s dokonalým
doprovodným slovem.
Cestu po Ostrovech jsme začali prohlídku v univerzitním městě Cambridgi, jejíž historické budovy
nás uchvátily, vstoupit jsme mohli i do poslucháren
a přednáškových sálů. Tady musím dodat, že zůstala
historická slupka budov venku, uvnitř bylo vše moderní, dokonale vybavené. Dál naše kola uháněla do
blízkého Duxfordu a tam jsme se sklonili k tisícům
křížů-pomníčků padlých amerických vojáků (Imperial War Museum), padlých a půdě Anglie za druhé
světové války.
Dál naše cesta pokračovala na sever do Skotska,
podél pobřeží Atlantiku. Vše je pokryto jezery a jezírky, které mají před názvem přívlastek Loch, tedy
aspoň první – Locharbrigs, nebo o kousek další třeba Loch Loch a propojeny jsou i průplavy. Cesta byla

místy krkolomná. Naši průvodci se nám snažili navodit hned na začátku tu pravou drsnou atmosféru
a tak místo prvního skotského bivakování jsme měli
v lesích u vesničky s krátkým jménem Ae , na šutrech,
které nedaly spát celou noc. Ty další místa ovšem byla
v kempech se vším komfortem, tedy i se sprchami
a teplou vodou. Ale jako bonus- s muchničkami-malým černým žravým hmyzem, který se objevil po
západu slunce a kousal, štípal vše, co mu přišlo pod
jeho ostré sosáky. Komáři od Moskvy (1 cm cca), byli
proti tomu úplní mírumilovní tvorečkové. A žádné
repelenty nezabíraly a nedejbože nezavřít si včas stan,
tak se člověk nevyspal. Ale to asi patřilo k místnímu
folklóru.
Cesta utěšeně ubývala, jednak jsme se nenudili terénem (něco jako valachy – nahoru, dolů a mezi tím
pořádná sprška, aspoň 2-3x denně. Zpočátku byly
pláštěnky v permanenci, pak ale to už bylo nezajímavé, voda se pak vypařila cestou do pořádného kopce.
Míjíme spousty zajímavých historických staveb, na zelených pastvinách stáda dlouhorohého skotského skotu, zachovalé (památkářsky třeba starověkého domu
na kůlech u jezera Loch Tay, u vesničky Balquhider
hřbitůvek, na němž je pochován slavný rebel a básník
Rob Roy, peřeje na říčce Dochart v Kilinu a tajemný
hrad Tioram stojící na břehu Atlantiku, k němuž jsme
se oklikou zase přiblížili, který za přílivu se stane nedobytný. Je stejně neobydlený. Na pobřeží Atlantiku si
nasbíráme škeble, které nám kuchařka připraví k večeři, a můžu říct, že tato specialita, po níž se všichni
kolegové mohli utlouct, mně nijak neobohatila moje
chuťové kanálky, a tak jsem si raději ukrojil kousek
Lopenické slaniny a v tu ránu jsem kolem sebe měl
daleko více obdivovatelů a zájemců o tuto obyčejnou
pochoutku, než o mořské plody.
V horní části skotské Vysočiny – Highlandu jsme
odbočili zpátky na východ podél Callenodian Canálu
směrem k Severnímu moři. Tato soustava osmi zdymadel zvedá vodu o 20 m a dá se jí projet, samozřejmě lodí za poplatek, což my jsme nepotřebovali a jen
jsme obdivovali mechanizmy jednotlivých zdymadel,
z nichž byly některé i na ruční pohon. Odbočili jsme
k nejvyšší hoře Skotska Ben Nevis, kopeček něco jako
naše Javořina, i tvarem ji připomíná, ale stále v mlze.
Tedy nic moc a pak se dostali k slavnému jezeru, tolik známému a opěvovanému jako sídlo slavné Lochnessky. Řekli byste kde nic tu ni, nikdo ji neviděl, ale
popularity a humbuku má kolem strašnou spoustu.
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kamennými zídkami, jako i pastviny s dlourohým
skotem a světlehnědými koníky, stálá teplota a vlhko.
Cesta dále ubíhala s kopce, až do Anglie, na jejímž rozhraní se Skotskem ještě navštívili staré římské
opevnění, v Edinburghu nám dudák v kroji zahrál na
cestu do Anglie. No, být v Anglii a nenavštívit Stratford rodiště Wiliama Shakespeara, by určitě byl velký
hřích. Ale že jsme to učinili, bylo nám odpuštěno. Za
dva dny už jsme obdivovali Londýn a jeho pamětihodnosti. Rozloženi v Hyde Parku na krásném trávníku, ve společnosti lidí všech národností, do toho se
nám snažil nějaký řečník na bedně něco vysvětlovat,
ačkoliv neměl žádné posluchače mluvil a mluvil, možná se učil nějakou stať do školy.
A tak, téměř na konci cesty a svých zásob a sil,
přece jen toto město nám učarovalo a stačili jsme navštívit všechny pamětihodnosti okolo Temže, v jejíchž
vlnách proplouvaly lodě všech velikosti, jejich cestu musel uvolňovat slavný Tower Bridge, svezli jsme
se na obřím ruském kole, přešli most Millenia (tam
i zpět), zjistili jsme, že Čecha najdeš všude i prodávat párky u Westminsterského paláce a na Trafalgar
Square přímo pod Nelsonovým památníkem. A nakonec jsme si nechali Buckhinghamský palác a náměstí královny Viktorie. Měli jsme štěstí, královna právě
přijímala návštěvy a tak jsme mohli obdivovat lordy
a jejich madame v obdivuhodných róbách (to tvrdily
naše cyklospolečnice) a zpoza plotu
zahlédnout i modrý šat panovnice.
No a za poslední dvě libry si dát pivo
v nábřežní hospůdce s pěnou jako ze
šlehačky, spláchnout ten prach z cest,
projet jižní částí Londýna, známé
jako obrovské sídliště přistěhovalců
To se nám zatmělo v očích (kvůli
množství černých obyvatel tam žijících) a zase k Doweru, přes Kanál do
Callais a rozhrkanou a těsnou Karosou až do Brna. A to jsme už doma,
ne?
-jg-
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Hlavně papírové. A dokonce má svoje muzeum na
břehu, tam je různých maket, vyjádření různých pozorovatelů a svědků stovky. A tak i já jsem si chtěl ověřit, zda tam je či není, možná se mně přijde představit
a učinit mně slavným. Bohužel. Ačkoliv jsem plaval
v ledové vodě asi 50 m doprostřed jezera (je to taková
asi kilometr široká nudle), ale bohužel. Zřejmě jí nějaký český cyklista neimponoval a nestál za vykouknutí
a tak jsem se ani nestal nijak slavný.
V Invernessu, městu už u Severního moře, kde
končí slavný Calledonial kanál, jsme naši cestu stočili
na jih, směrem na Glasgow. Přes Vysočinu jsme se pak
zastavili i v sídle letního rekreačního sídla královské
rodiny v Balmoralu. Dokonce jsme byli přizváni na
návštěvu palírny slavné skotské whisky. Tam samozřejmě jsme obdivovali a porovnávali rozdíly mezi
pálením naší slivovice a zjistili, že to není tak velký
rozdíl. Jen ve tvaru kotlů se lišíme a chutí. Asi jsme
se dopustili jakéhosi faux pas, když jsme nabídli, na
oplátku za posezení u čerstvě vypálené whisky, našemu průvodci, jednomu z „paličů“ skleničku té „naší“,
tak jsme mysleli, že dostane infarkt a vyrazí dveře,
jak utíkal vyplivnout na WC ten lok, co si nahnul ze
sklenice od whisky. To jsme pak vystrašení a červení
téměř hanbou se mu omlouvali a tvrdili, že to je u nás
nejlepší pití. Jen kroutil hlavou a stále plival a téměř
se s námi nerozloučil, i když před tím poznal, že jsme
také odborníci. Venku však jsme vyvrátili tuto skoro hanbu vyzunknutí
zbytku a celou cestu dále jsme se neustále ujišťovali, že tomu vůbec nerozumí, a že naše slivovička je nejlepší
na světě. Ovšem mimo Skotska.
Nezmínili jsme se o zdejší krajině
a přírodě. Protože je to blízko moře,
vše je stále zelené, až kýčovitě svěží, tráva na pastvinách, lesy dubové
a bukové, stromy porostlé břečťanem, cestičky vydlážděné kamením,
statky místo plotů, jsou obehnány
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Vášeň a bída
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Končily žně roku 1936, bylo to
v sobotu, vesnice byla tichá, lidi
znavení, jenom pod lípou Veličkou seděli tři staré ženy a vyprávěly o novotách ve vesnici a později
přišlo na řadu trápení, stěžování na
rodinné a životní osudy. To viděl
Tonda, který otevřel potichu těžká vrata, pak obrátil zrak na okno
protějšího domku a mávl rukou
k sobě. Pak ucítil příjemné zamrazení, protáhl se, až mu zapraskalo v kloubech. Cítil se výborně po
fyzické stránce, bylo mu něco přes
třicet. Vrata tiše zaskřípěla a vešel
Franta Šimák v plné polní a uzamkl
je závorou. Byl o několik let starší,
štíhlejší, ale tvrdý a šlachovitý. Tato
partie byla rozehrána více než dva
týdny.
Tonda Bajíček měl přítele, který
byl za pacholka u sedláka v Brodě na Trávníkách. Minulý týden,
když Tonda šel pěšky z jarmarku,
potkal ho u Říhové zahrady na
hoře Králově kamarád a ten mu
řekl, že na kraji západního lesíka vzdává volání silným hlasem
statný srnec své touhy, že nemůže
asi najít další protějšek a Boudův-Prouzův revírní je marod, když
zmokl při sázení obnovy lesa na
Králově. V tu ránu ho rozechvěla
zelená krev. Vyšel až na návrší, kde
les přecházel v nádherné, skořicově
zbarvené staleté borovice. Už viděl
srnce v ohni. Usedl k velké borovici a pozoroval rodnou ves, která
pod náporem slunečních paprsků
byla v mírném oparu. Jeho husté
černé vlasy se leskly, při představě střelby mu začalo pocukávat
levé rameno a v tmavých očích se
v hloubi snad až někde za sítnicí
objevily jasné jiskřičky ohně, jako
lovcům, kteří v pravěku odpočívali u ohně. Naproti tomu Franta
byl tvrdší povahou, přesto, že byl
šprýmařem, pocházel ze Záhoří

a před nedávnem ovdověl před narozením potomka, na kterého se
s manželkou tak těšili. Odešla na
věčnost, neměl jinou rád, a proto
se už nikdy neoženil, protože měl
mít ještě koho rád, byla to příroda
a svoboda. Měl silnou psychiku,
byl rozhodný a uměl dobře střílet. Vešli u Tondy do kůlny, Franta měl pod kabátem rozloženou
na dvě části belgickou lankasterku
ráže 12 asi o čtvrtinu zkrácenou na
hlavních. Vytřeli hlavně od zbytků
oleje. Sehnali pouze 6 nábojů, čtyři byly s broky na zajíce a dva byly
post, s hrubými broky, ty byly nejúčinnější. Jelikož byli oba chudí, ani
cibule žádný z nich neměl. Zavřeli
branku, která byla vlastně jen pro
husy, a vykročili. Obešli Sedláčkův
mlýn a vykročili po cestě od mlýna k Bánovu. Zvuky cepů, které
zvládali podruzi ve mlýně, pomalu
utichly. Na půl cestě k Bánovu odbočili a kráčeli po cestě ke křížku
na Nivnickou hranici, pak vykročili ke Královu. Jen jednou se museli
schovat za pásek kukuřice na nivách vedle dřínového, protože tudy
projížděl sedlák z vesnice, kterého
nazývali „Hrubec“ a byl šéfem mysliveckého spolku, který vlastnili
akcionáři. Byl nejslabší rok na zajíce, jako vždy po jejich expanzi,
tak to říká myslivecká pranostika.
Vyplašili nejméně čtyři hejna koroptví, ještě probíhaly hony na tuto
drobotinu hrabavých.
Konečně je pohltil les, tam, kde
stával sv. Jan Nepomucký u starého dubu. Usadili se do vysoké
trávy v zákrytu kraje lesa a zapálili
si cigaretu, aby se zklidnili a odpočinuli si. Cíl byl na dosah. Kousek
před nimi na bodláku seděl ťuhýk,
vzduch byl čistý. Jen pod nimi, asi
starší upracovaná žena něco kutila.
Nad Černou horou se objevil mrak.
Přešli podle políčka do prostřed-
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ního lesíka a opatrně se přikradli
k boudě hajného, pána Hotaře tohoto lesíka. Chvíli ji pozorovali, ale
po hajném Halaštovi nebylo stopy.
Rychle přidali do kroku a za chvíli byli u žlebu s ovocnými stromy
mezi jižním a prostředním lesíkem,
kde byly již dozráté otavy. Bylo již
k sedmé hodině večerní, vítr měli
dobrý, ale nezbývalo mnoho času
na setmění. Franta napodobil toužící srnu listem a čekali. Tonda
nabil levou hlaveň hrubými broky
a pravou drobnými s lepším krytím. Radili se a Franta rozhodl, že
srnčí je na ránu měkčí, že kdysi
zasáhl srnčí jen jedním brokem
a zůstalo v ohni. Chystali se zavábit
podruhé, ale zůstali nehybní jako
Sfinga. Na třicet metrů před nimi
stál naostro srnec, který proti červánkům oblohy vypadal obrovský,
kontury byly stříbrné a paroží rozložité. Vypadal jako král této zapadlé končiny. Tonda už mířil, vteřiny
byly dlouhé jako hodiny, srnec se
nehnul. Franta šeptá „dělej“. Ozvalo
se cvaknutí kohoutku, srnec se vzepnul ke skoku. Konečně se ozvala
hromová dutě znějící rána ze druhé
hlavně. Srnec beknul bolestivým
a jakoby překvapivě chraplavým
hlasem. Zmizel z dohledu. Výstřel
nesl hlubokou ozvěnu od borového
háje, která se nesla do kraje. Teprve
teď se zmateně radili a čekali, až se
zpomalí tep. Jakmile nabrali dech,
vystartovali na nástřel. Srnec nikde!, jen zválená louka trochu stříže a barva žádná, rychle seběhli po
znatelné stopě a začali rychle prohledávat. Tu je zavolal Franta, než
stačili vystřelit, srnec, který mněl
napůl ochromeny zadní běhy, zmizel v trnušovém a šípovém porostu.
„Musíme odtud“, volá tiše Tonda
a pustili se žlebem do velkého borového háje, tam pod šumícími borovicemi u akátových alejí.
Po nabrání dechu začali dělat
rekapitulaci celé předchozí akce.
Franta vytáhl po zklidnění placatku
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ré se tyčily až ke kmenům borovic,
noc byla vlahá a čela se jim začala
lít potem. Tonda začal být vystrašený a říká „visí nad námi Damoklův
meč“. „Uklidni se“, říká Franta „a
vrať mi flintu“, vložil dva náboje,
jeden si strčil do kapsy a podíval se
skrz kmeny borovic směrem k východu, zde se začínala rozjasňovat
obloha. „Jdeme“, říká jeden, „hajný to asi vzdal, zajíce schováme na
kraji vesnice a večer si jej přineseme“. Byla neděl, nikdo v poli, ani na
otavách. Vyrazili rychlým krokem
podle lučního potoka, k domovu
asi 3 kilometry vzdálenému. „Stůj“
ozvalo se od lesa, chlapi se dali do
běhu, třeskl výstřel a chlapům začaly těžknout nohy. Hajný chvíli
zaváhal a dal se do běhu, měl za
sebou mocného pána, který měl
mrak advokátů, a to mu dodávalo
sebedůvěru, v případě dobře naladěného pána ho čekala, byť jen
nepříliš vysoká odměna. Pytláci
minuli jezevčí hrad na loukách pod
hájem a běželi k potůčku, který byl
porosten jívovými keři. Jenže hajný Halaxa se jim snažil odříznout
cestu k potoku, který běžel klikatě
cestou od vesnice údolím kolem
statku Volenov a starobylé tvrze,
ze které zůstal pouze akátový porost a uprostřed obrovský kámen,
kterým po jejím zániku byl zavalen
přístup do studny kdysi slavného
Vladyky uherského původu. Tonda bezhlavě utíkal i s tíží arestu na
svých bedrech z potůčku vystřelil
hajnému před nohy, zabralo to!,
hajný zmizel v řepě. Trochu mu to
nahnalo, ale ne na dlouho. Jenže
ti dva mizeli v potoce k vesnici. A
přece, na políčku u Janovských, kde
kdysi prý stával mlýn, šla do nůše
na trávu hrbatá Bětuška, dobračka, která žila se sestrou v maličké chaloupce a žili z jedné kravky
a pomoci dobrých lidí, kteří měli
i dobrá srdce. Právě si svazovala
nošku trávy, když padl výstřel, nůši
nechala v podrostlině a skočila na

vedlejší políčko do kukuřice. Celá
zrudla, protože si byla jistá, že nablízku bude hotař. Chlapi odhodili
zajíce, ale to hotaře nezpomalilo.
Chtěli přeskočit potok, ale oba vzali balanc a namočili se až po krk,
v potoce teklo hodně vody. Jakmile
hajný zmizel za vrbovými keři, zabočili k první chalupě na okraji vsi.
Flintu strčili do stohu slámy a hospodáře Hradila, který byl příbuzný
jednoho z nich a ten je schoval do
stodoly. Hajný Halaksa přešel přes
lávku u vsi a začal se dobývat do
vedlejšího stavení, ale nedotloukl
se, lidé už byli informováni o situaci, podle výstřelů a křiku, jiní byli
na mši ve vedlejší vesnici. Nikdo je
nezradil. Byla neděle, a proto čekali
na večer, aby mohli domů na opačný konec vesnice, protože si byli jisti, že hajný bude nablízku. To byla
právě msta osudu, která později se
podepsala i se zubatou kmotrou na
jejich pozemské dráze života!, když
jim dal Hradil něco na převlečení,
prochladli. Za večerního soumraku až byli jisti, že vzduch je čistý,
vyrazili po příční cestě domů. Kristýnka Toníkova se zhrozila, oba je
převlekla, dala jim čaj s pálenkou.
Zřejmě pálenka přišla už pozdě, na
druhý den chlapi dostali horečky.
Báby radily bylinky, ale soused Kubiš zapřáhl povoz, přivezl z Nivnice
doktora. Doktor jim dal nějaké kapky (všechno uhradil, lidé se k sobě
měli) a vzdychnul, kdyby takhle byl
penicilin a odporoučel se. Sousedé
pomohli s krmivem a poklidem
drobných stájí a chlapi byli do týdne
na nohách. Jenže byli fyzicky velmi
slabí. Toník zemřel po čtyřicátém
roce a Franta se dožil 75 let a byl
velmi chatrný na plíce. Na větší akci
coby pytlák se nikdy nevydal, snad
nějakého toho zajíčka, na kterého
měl Pavlíčkův nástroj. Jenže vášně
téměř vždy končí špatně, ba až tragicky, byť to byla vášeň čistá, nebyla
na rozdíl od vášní uměleckých.
A. Beníček
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slivovice a pomalu popíjeli. Sedli si
do jehličí a pozorovali cestu od sv.
Trojice a také strniště. Tma začala
polykat denní světlo, nebe se vyjasnilo a na korunách borovic se
objevuje stříbro měsíčního svitu.
Domů se jim s prázdnou nechtělo.
Netušili, jakou je to bude stát daň.
Zalehli u strniště, které ještě nebylo podmítnuto, a čekali. Objevil se
zajíc z dorostu, později lišák a pak
mimo dostřel srna s kůzletem.
Chvíli podřimovali, ale najednou
Tonda vidí na strništi zajíce velikého jako stodola, jak to měl říkávat
ve zvyku. Opatrně zamířil, posunul pozici, aby viděl na měsíčním
svitě mušku, kterou si sám s Frantou nacínoval na zkrácené hlavně
a vystřelil, tento výstřel se jim stal
ale osudným. Zajíc začal dělat přemety, Franta vystartoval, chytnul
zajíce, který měl nejméně šest kilo,
jak vždy později tvrdil a rozběhl se
k lesu. Jenže hajný byl z vesnice asi
1 míli, slezl z postele přede dvěma
dny, měl tuhý kořínek a svým chlebodárcům byl oddaný. Byl právě
na dvorku, zavíral slepice, když
uslyšel první výstřel z jeho revíru,
který se nesl přes dluhošiny. Na
nic nečekal, vypil na plotně zbytek
lipového čaje s medem, nahodil na
sebe svršky, pušku, obzorku a vzal
hrst nábojů, pak se vrátil, přibral si
náboje s jednotnými střelami a vyběhl směrem k Brodskému háji.
O srnci věděl, toho chystal pro své
pány. A tak tušil, odkud vítr vane,
vyhledal si místo poblíž jižního
cípu háje. Čekal, byl už v letech, ale
vitální a zkušený. Fyzičku měl jako
mladík. Tady se měli cesty, jeho
a dvou pytláků sejít. Franta právě
dostihl stěnu lesa, když za křovisky
asi sedmdesát metrů vzdálených
zaduněl výstřel a broky nad nimi
v korunách jenom pršely. Nebylo
nač čekat, Tonda potichu šeptá do
ostružin. Ostružiny byly pod borovicemi necelých 200 metrů směrem
na východ. Zalehli do ostružin, kte-
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