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Slovo starosty

Akce, 
které nás čekají:

26. 3.  Čtení bible v kostele sv. Ludmily 
v Suché Lozi

  3. 4.  Farní den v Bánově 
 9. 4.  Fittnes den od 14 hod.

duben  Skautská mše

24. 4.  Bukotkinův závod v Suché Lozi  
pořádají skauti

29. 4.  Rej čarodějnic 
 pořádá ZŠ a MŠ Suchá Loz

14. 5.  Olympijské dny Východního 
Slovácka – šachový turnaj 

 v 15 hod. – tělocvična ZŠ a MŠ 
Suchá Loz

14. 5.  Koulení v Bánově

18. 6.  120. výročí založení Sboru 
 dobrovolných hasičů Suchá Loz

30. 7.   Rock for česnek 

16. – 24. 7. Skautský tábor

18. – 21. 8. Sucholožské hody

Vážení spoluobčané,
jaro nám pomalu klepe na dveře, i když zima, jak se zdá, to ještě úpl-

ně nevzdává. Pomalu se začíná probouzet příroda a i my připravujeme 
naše humna, dvory, zahrady na příchod jara. Vyhrabání trávníků, pří-
prava kompostérů a hnojiště, ořezání stromů a nátěry kmenů a spousta 
další práce. Je to taková každoroční očista a příprava na další rok.

I naše obec provede každoroční „očistu“ a má plány, co bychom 
chtěli letos udělat. Ale co naše chování v obci, není potřeba udělat i 
něco s ním? 

Stále více mi připadá, že už i naše obec se v chování začíná více po-
dobat tomu městskému – každý se stará jen o sebe, už to není o dob-
rých sousedských vztazích, každý vidí ve všem jen problém a podezře-
ní, že jej chce ten či onen okrást, tak mu to raději ani nepůjčí s nějakou 
výmluvou a spousta dalších jiných záležitostí. Už to není o tom, že bez 
jakýchkoli předsudků rádi svému bližnímu pomůžeme. Proto i tento 
čas velikonoční nám dává možnost toho tzv. úklidu, a abychom se i my 
začali chovat více vesnicky!  

  Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné velikonoční svátky!!!  
Zdraví Vás Váš starosta Václav Bujáček
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OBEC INFORMUJE:

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

• Pomoc s vyhledáváním pozemků

Pronájem obecní techniky:
Obecní technika: 
a) obecní traktor    - 1 MH - 600,- Kč 
b) obecní vlečky    - 1 MH - 300,- Kč 
c) obecní traktor a vlečka  - 1 MH - 500,- 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 Ve-
lecký - kontakt: mob. 604747720, e-mail: veleckyzdenek@seznam.cz   
V případě poškození nebo rozbití zařízení je nájemce povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši. 
b) pronájem kulturního sálu   - 1 den - 1000,- Kč 
c) pronájem obecní kuchyně  - 500,- Kč + energie 
d) pronájem obecního sálku   - 1 den - 500,- Kč 
e) pronájem obecního vybavení  - stůl - 10,- Kč/ks 
     - židle - 5,- Kč/ks 
     - nádobí z obecní kuchyně  - do 100 ks - 50,- Kč 
         - nad 100 ks - 100,- Kč 

Pozn. pronájem kulturního sálu, kuchyně, obecního sálku a vybavení zajišťují pracovníci Obce Su-
chá Loz, kontakt: tel. 572  646  074, e-mail: obec@suchaloz.cz. V případě poškození nebo rozbití zaří-
zení je nájemce povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši. 

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

• 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:

TERMÍN SVOZU 

SEPAROVANÉHO 

ODPADU V PYTLÍCH 

– 1. POLOLETÍ 2016

Pondělí - 21. 3. 2016
Pondělí - 25. 4. 2016
Pondělí - 23. 5. 2016
Pondělí - 27. 6. 2016

- plasty musí být umís-
těny pouze v pytlích, 
která nám dodává fi rma 
RUMPOLD – ostatní ne-
jsou brány
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OBEC A JEJÍ LETOŠNÍ PLÁNY

Jak jistě víte, obec v letošním roce čekají v rámci 
větších investic dvě akce – jedná se o rekonstrukci 
kulturního sálu a o první etapu rekonstrukci vo-
dovodního řádu v obci. Samozřejmě toho bude-
me dělat a připravovat mnohem více:
1. Rekonstrukce kulturního sálu a nákup nové-

ho vybavení
-  předpokládaný rozpočet: 7.000.000,- Kč s DPH
-  byla podána žádost o dotaci z POV Zlínského 

kraje, a pokud uspějeme, mohli bychom získat 
1.000.000,- Kč 

-  spolufi nancování obce – 6.000.000,- Kč 
-  protože na rekonstrukci kulturního sálu, již 

nejdou získat žádné další dotace a rekonstruk-
ce je již nezbytná – velmi špatná střecha (zaté-
ká), nezateplená budova a střecha, staré okna 
(velké náklady na vytopení), malá kapacita – 
obec si vzala úvěr na 5 mil. Kč, ze které bude 
hrazena jak rekonstrukce sálu, tak i I. etapa re-
konstrukce vodovodu

 (Pozn. vysoutěžili jsme úvěr s úrokem 0,39%, 
tzn., za půjčení 1 mil. Kč zaplatíme bance 
3.900,- Kč a navíc v podmínkách úvěru je, že 
jej nemusíme vyčerpat celý a můžeme jej spla-
tit i rychleji a to bez jakýchkoli sankcí)

-  navíc si budeme topení a elektroinstalaci dělat 
s obecními zaměstnanci a s pracovníky na VPP 
a s touto akcí jsme počítali již v minulosti, tak 
jsme se snažili mít nějaké fi nanční úspory

2. Rekonstrukce obecního vodovodu
-  předpokládaný rozpočet: 14.500.000,- Kč 
-  bohužel na rekonstrukci vodovodu nejsou žád-

né dotace ani z fondů EU, ani z jiných státních 
nebo krajských dotací – dotace jsou pouze na 
novou výstavbu 

-  proto jsme projekčně rozdělili tuto stavbu do 

11 etap, kde jedna etapa vychází na cca 1 mil. 
Kč a každoročně bychom udělali jednu etapu, 
což je v silách obce to fi nančně zvládnout

-  tedy letos bychom udělali první etapu – přiva-
děč od vodojemu po první šachtu u fotbalové-
ho hřiště – dělali bychom si ji opět svépomoci

3. Rozšíření a rekonstrukce sběrného dvoru
-  předpokládaný rozpočet: 2.000.000,- Kč 
-  dotace z programu OPŽP
-  výše dotace:  1.800.000,-Kč s DPH - 90%
-  spolufi nancování obce: 200.000,- Kč s DPH - 10%
-  projektu se týkají tyto náležitosti – oprava buň-

ky, zastřešení vanových kontejnerů, zastřešení 
a uzamčení televizorů a ledniček, oplocení čás-
ti se stavební sutí, pevný podklad v sekci na 
bioodpad, nákup kontejnerů

4. Posílení pramenišť
-  předpokládaný rozpočet: 100.000,- Kč 
-  stavební práce budeme realizovat se zaměst-

nanci obce a VPP
-  zjistili jsme, že je možné prameniště obnovit – 

prohloubit a dopojit nějaké další možné prameny
5. Kácení a výsadba dalších lip u „Slatiny“
-  předpokládaný rozpočet: 30.000,- Kč 
-  práce budeme realizovat se zaměstnanci obce a 

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

nanci obce a VPP
7. Obnova příkop podél polní cesty do „Losů“ a 

k myslivecké chatě 
-  předpokládaný rozpočet: 50.000,- Kč
-  práce budeme realizovat se zaměstnanci obce a VPP
8. Propojení kanalizace v ulici „Zámočiří“
-  předpokládaný rozpočet: 30.000,- Kč

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! 
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-  stavební práce budeme realizovat se zaměst-
nanci obce a VPP

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

nanci obce a VPP
10. Veřejné osvětlení ke družstvu – „Bar Kobra“
-  předpokládaný rozpočet: 30.000,- Kč
-  práce budeme realizovat se zaměstnanci obce a 

VPP
11. Vyřezání polních cest – cesta do „Losů“ a k 

myslivecké chatě  
-  předpokládaný rozpočet: 60.000,- Kč
-  cestu do „Losů“ práce budeme realizovat se za-

městnanci obce a VPP cestu k myslivecké chatě 
nám vyčistí naši myslivci

12. Propojení chodníků u dolní autobusové za-
stávky

-  předpokládaný rozpočet: 60.000,- Kč
-  stavební práce budeme realizovat se zaměst-

nanci obce a VPP
Máme připravené i další stavební akce – par-

kování u ZŠ a MŠ, rozšíření a rekonstrukci ko-
munikace u hřbitova, výsadba LBC(lokální bio-
centrum) Solařky a RBC(regionální biocentrum) 
„Losy“, ale to všechno závisí na fi nanční situaci 
obce. Pokud se nám to letos nepodaří, budeme 
tyto akce realizovat v příštím roce.
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Poděkování

Mikroregion Východní Slo-
vácko připravuje projekty, je-
jichž realizací chceme docílit 
zdokonalení obecních systémů 
separace různých druhů odpadů 
a jejich využívání. Jedním z nich 
je také biologicky rozložitelný 
odpad rostlinného původu, kte-
rý stále tvoří vysoké procento ve 
směsném komunálním odpadu, 
ačkoliv jej lze snadno kompos-
tovat v domácích podmínkách. 
Proto chceme požádat o dota-
ci na nákup nových kvalitních 
kompostérů pro obyvatele mi-
kroregionu. Tyto kompostéry 
budou následně zdarma zapůj-

„Požární ochrana – záležitost všech občanů“. I 
takto se dá nazvat tento článek.  Boj proti požárům 
nemůže být pouze záležitostí hasičů. Je na každém 
z nás jak budeme dodržovat zásady požární pre-
vence a to jak v soukromí, tak i na veřejnosti.

 Jak už nadpis napovídá, začíná nám jaro a 
sním spojené pálení biologického odpadu a kles-
tí. V první řadě si musíme uvědomit, že plošné 
vypalování je zákonem zakázáno.  Zákon jasně 
stanovuje podmínky pro pálení, které provádí 
podnikající fyzické a právnické osoby. Všichni 
občané mají zákonnou povinnost počínat si při 
pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení 
většího množství materiálu by měli lidé předem 
ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas 
pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kon-
taktu na ní a také přijatá protipožární opatření. 
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají 
a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým po-
žárům.

MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO 

- PROJEKT KOMPOSTÉRY – 2. ETAPA

BŘEZEN MĚSÍC POŽÁRNÍ OCHRANY

čeny obyvatelům k řádnému 
domácímu kompostování bio-
logicky rozložitelného odpadu a 
po 5 letech budou převedeny do 
majetku uživatelů. Pro zjištění 
potřebného počtu kompostérů 
nyní zjišťujeme, jaký je v našem 
mikroregionu zájem o využívání 
dalších kompostérů.

Během měsíce dubna Vám 
budou doručeny dotazníky, a 
pokud budete mít zájem o za-
půjčení kompostéru od obce, 
prosím, označte potřebné místo 
křížkem. Dotazníky bude mož-
né odevzdat do 31. května 2016 
na obecní úřad do dotazníkové 

Při pálení biologického odpadu dodržujte tato 
pravidla:
- Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
- Ohraničte důkladně ohniště
- Mějte po ruce dostatek hasební látky
- Oheň po celou dobu hlídejte
- Vyberte na pálení bezpečné místo
- Pálení neprovádějte při stmívání a večer
- Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním 
čísle operačního střediska 

HZS Zlínského kraje: 950 670 222
Zároveň je možné - pro občany i fi rmy - 

nahlásit pálení klestí a odpadu po internetu na 
adrese: paleni.hzszlk.eu

Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane 
požár, neváhejte a ihned volejte tísňovou linku 
150 nebo 112.

schránky, která je umístěna u 
sekretářky starosty / referentky 
OÚ. 

Děkujeme Vám za spoluprá-
ci a odevzdání dotazníku – Bc. 
Václav Bujáček, předseda Mik-
roregionu Východní Slovácko

Chtěla bych poděkovat jménem svým a dětí naší sucholozské školy panu Kročovi a jeho ženě za 
výbornou spolupráci. Pan Kroča nám opravuje hrací prvky a seče trávu na naší školní zahradě. Před 
Vánoci zašili roztrhané žíněnky ve školní tělocvičně. Mnohokrát děkujeme a vaší pomoci si velmi vá-
žíme.  Mgr. Hana Máčalová, ředitelka školy

ŠKO
LA
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Co se událo v naší škole 
Po vánočních prázdninách jsme se odpočatí 

vrátili do školních lavic a nastal náročný měsíc 
plný dolaďování známek na pololetní vysvědčení. 

Ale abychom nežili jen studiem, zavítal do naší 
školy pan Drkula s hudebním programem „Sta-
řenka Morava vypráví“. Děti se seznámily se sta-
rými, moravskými písněmi a zkusily si zahrát na 
kobzu, koncovku, dvojačku, grumle, pastýřskou 
píšťalu. 

Pro páťáky a některé žáky čtvrtého ročníku 
nastal náročný tréning na obecní ples. Paní uči-
telka Adamcová nevybrala žádný jen tak ledaja-
ký tanec. Pustila 
se do nacvičování 
České besedy. Sice 
si někdy říkala, že 
už toho nechá, že 
nacvičit vystou-
pení plné různých 
kroků, poskoků, 
otáček, přeměn za 
14 dní, je opravdu 
nadlidské. Nako-
nec to, a vy všichni, 
kteří jste vystoupe-
ní viděli, to můžete 
potvrdit, zvládli na 
jedničku s hvězdič-
kou. (Kam se hrabe 
Star dance!) 

Jako dárek k pololetnímu vysvědčení nám do 
školy přijela zahrát divadlo paní Lenka Sasínová 
z Uh. Brodu. Paní Sasínová hraje v Divadle Brod 
a získala za svou práci již několik ocenění. (http://
divadlobrod.cz/nase-uspechy-a-neuspechy.aspx). 
Pohádky v jejím podání jsou nezapomenutelným 
zážitkem a všichni se těšíme na příští rok, kdy do 
naší školy opět zavítá. (Kdo z vás by zatoužil vidět 

její vystoupení, podívejte se na stránky Divadla 
Brod.) 

Po jarních prázdninách jsme hned vyrazili 
společně s dětmi z mateřské školy do ulic Suché 
Loze k masopustní obchůzce. Jako tradičně jsme 
navštívili místní obchody, pana starostu na obec-
ním úřadě a naše důchodce na chráněném domě. 
Děkujeme také všem rodičům, kteří dětem při-
pravili pěkné masky.  

Týž den jsme ve škole přivítali předškoláky a 
jejich rodiče na zápisu do první třídy základní 
školy. 

Velkým koníčkem naší paní ředitelky je histo-
rie a snaží se, aby ji měli rádi i žáci naší školy. Se 

ZÁ
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svojí třídou uspořádala prezentaci na téma „Husi-
té“ a pro žáky 4. a 5. ročníku vlastivědnou soutěž 
„O českého lva“. 

Dalším koníčkem paní ředitelky je sport. Nej-
raději hraje vybíjenou, ale tu Východní Slovácko 
nezařadilo do Olympijských her Východního Slo-
vácka, ve kterých vyzývá ke sportu všechny ob-
čany. Pro žáky mladšího školního věku připravili 
turnaj ve fl orbalu. A tak se paní ředitelka sezná-
mila s pravidly tohoto sportu a začala chlapce tré-
novat. Držme jim palce, aby v neděli 20. 3. 2016 
obsadili přední příčky a, i když trénují pouze mě-
síc, vyhráli.

Hudbu máme všichni rádi a často zařazujeme v 
průběhu školního roku pro děti hudební progra-
my. Velký úspěch měla muzikoterapie „Bubnová-
ní“ paní Miroslavy Veselé z Uh. Hradiště. Dvou-
hodinový program pro každou jednotlivou třídu 

byl plný bubnování, rytmů, tance, poslechu zvuků 
netradičních hudebních nástrojů, relaxace.  

28. března slavíme Den učitelů na počest naro-
zení učitele národů J. Á. Komenského. Muzeum v 
Uh. Brodě pořádá každoročně program pro širo-
kou veřejnost i žáky základních škol. Naši žáci 4. 
a 5. ročníku se v muzeu hravou formou dozvěděli 
informace o životě Učitele národů, mohli se vcítit 
do jeho života, porovnat dnešní školu s tehdejší 
výukou. Výlet do Uh. Brodu zakončili sladkou 
tečkou v jedné z místních cukráren. 

Mgr. Hana Máčalová, ředitelka školy

A co nás čeká?
• 22. 3. Velikonoční dílny v družině
• 14. 4. Vzpoura úrazům
• 29. 4. Stavění máje
• 29. 4. Čarodějnice na hřišti
• Fair trade snídaně
• Výlet do Prahy 5. ročník
• 16. 5. Výlet ZOO Zlín
• Stezka odvahy na mysliveckou chatu
• 11. 6. Nezdenská skala - divadelní vystoupení
• Loučení páťáků s panem starostou
• Čtyři hodiny angličtiny s rodilým mluvčím (3., 

4., 5. ročník)
• Sběr papíru a elektroodpadu
• 30. 6. Vysvědčení
• PRÁZDNINY
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Prosba o dodržování provozu v naší škole 

Zápis do 1. ročníku 

Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin do 16.00 hodin. 
Základní škola se otvírá pro žáky v 7.00 hodin. Žáci odchází ze šaten do školní družiny. V 7.30 hod. se 
rozchází do svých tříd. Provoz školní družiny je od konce vyučování do 16.30 hod. 
Žádáme rodiče, aby dodržovali stanovený provoz. Děkujeme 

V době od 15. ledna až 15. 
února má na školách probíhat 
zápis do 1. ročníku základní 
školy. Na naší škole byl stano-
vený termín na úterý 9. února 
2016. K zápisu přišlo celkem 
15 dětí. Čtrnáct dětí jsou obča-
né naší vesnice, jedno dítě je ze 
sousední vesnice. Jako obvykle 
musely děti plnit úkoly z oblasti 
matematických představ, jazy-
kové výchovy, nakreslit lidskou 
postavu, zarecitovat básničku 
nebo zazpívat píseň, opsat pře-
depsanou větu a poznat po-
hádkové postavy. Na školní rok 
2016/2017 jsme zapsali 14  žáků. 
Rodiče jednoho žáka požádali o 
odklad školní docházky. 

V  životě šestiletých dětí na-
stává důležitá změna - mění se 
ve školáky a zůstanou jimi řadu 
let. Na úspěšném začátku velmi 
záleží. Zkušenosti z první třídy 
rozhodují často i o dalších škol-
ních letech, o vztahu dítěte k 
ostatním spolužákům, ke škole, 
ale také si vytváří vztah k rodné 
vesnici a spoluobčanům. Aby 
byly první krůčky  ve škole co 

možná nejsnazší, je třeba, aby už 
z domova přišli vybaveni určitý-
mi dovednostmi. Pokud si nejste 
jisti, zda je váš prvňák – budoucí 
žáček první třídy dobře připra-
ven, přečtěte si pozorně násle-
dující zásady: 

  
Dítě, které jde do první třídy, 

by mělo umět: 
• správně vyslovovat všechny 

hlásky 
• poslouchat pozorně pohádku 

nebo jiný text a zjednoduše-
ně vyprávět obsah 

• reagovat i na cizího dospělé-
ho, vyřídit jednoduchý vzkaz, 
obstarat jednoduchý 

• nákup 
• být schopné pracovat samo-

statně ve skupině dětí, jak je 
zvyklé v mateřské škole nebo 
v zájmovém kroužku 

• vydržet sedět nad zadaným 
úkolem alespoň 15 minut a 
být schopné práci dokončit 

• recitovat básničku, zazpívat 
písničku 

• vědět, jak se jmenuje, kde by-
dlí, kolik je mu let, znát dny v 

týdnu 
• hrát jednoduché hry - domi-

no, pexeso, člověče nezlob se, 
skládat puzzle 

• počítat do deseti 
• umět držet správně tužku 

mezi palcem a ukazováčkem, 
aby konec tužky mířil k ra-
meni, netlačit, kreslit tak, aby 
tužka lehce klouzala po papí-
ře 

• vystřihovat jednoduché tvary 
• poznat sluchem první a po-

slední hlásku ve slově 
• být samostatné v oblékání, 

umět si zapnout knofl íky, 
zavázat tkaničky, samostat-
ně dodržovat hygienu, umýt 
si ruce,  samostatně se najíst 
příborem 

• být dost velké, aby uneslo taš-
ku, která i v první třídě může 
vážit 3 - 4 kilogramy 

• pozdravit, poprosit, poděko-
vat 

Milí budoucí prvňáčci už se 
na Vás moc těšíme! 

Mgr. Hana Máčalová, 
ředitelka školy
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V minulém čísle u nás ještě naděloval Mikuláš, 
ale to v prosinci nebylo zdaleka všechno.
- přiblížili jsme si vánoční zvyky

- upekli jsme si voňavé perníčky (3727)

- vyrobili jsme si s rodiči hezké vánoční ozdoby

- předvánoční úklid nám přišla zkontrolovat sv. 
Lucie

- s panem Vojkůvkou jsme si zadováděli na jeho 
vánočním koncertě

- a také nám přišli zahrát koledy naši kamarádi 
ze základní školy a maminka Jahodová, která 
nám představila méně známý nástroj – saxofon

- rodičům jsme zazpívali a zatancovali na vánoč-
ní besídce
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- hezké Vánoce jsme přišli popřát i seniorům na 
Chráněný dům

- a než nám začaly vánoční prázdniny, užili 
jsme si se spoustou hraček, které nám i letos 
„Ježíšek“ nadělil. Děkujeme nejen jemu, ale i 
rodičům Tomáška Janíka a paní Kovaříkové za 
podporu . 

-  v novém roce jsme si zahráli na koledování 
„Tří králů“

- zúčastnili jsme se zimní olympiády v tělocvič-
ně 

- a zasportovali i na sněhu 
- únorovým „ fašankovým 

veselím“ i karnevalem se 
loučíme 

a přejeme všem konečně hodně jarního sluníčka.
v. uč. Martina Horňáková
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Rok se sešel s rokem a v pátek 1. 1. 2016 v 13 
hodin se na přehradě Ordějov shromáždila skupin-
ka místních otužilců s početným davem zdejších i 
přespolních fanoušků.

Důvodem bylo konání již 6. ročníku Novoroč-
ního koupání. Po několika letech vyšlo hezké zimní 
počasí. Krajinu pokryla menší nadílka sněhu, pře-
hrada nám zamrzla a teplota vody měla krásný a 
osvěžující 1°C.

Prvořadým úkolem bylo probít si cestu skrze 
led k vodě. Tradiční nástroj „pucka“ nám tento-
krát nevydržela a kladivo vypadlo z násady. To se 
po chvilce hledání ve vodě podařilo najít. Ještě do 
dnešního dne nebyla nálezci „vyplacena“ odměna 
1l dobré korytňanské slivovice.

Úderné koupací mužstvo se tento trok opět ob-
měnilo. Bohužel musím psát mužstvo, neboť se 
stále nenašla dobrovolná plavkyně, nejlépe mladá 
slečna, která by se přidala. V týmu tentokrát chyběl 
zakladatel této akce F. Vítek ml.. Plavce, ve složení J. 
Berka, P. Mahdal, P. Gregárek, doplnil nový člen - P. 

Fornůsek. Na příští rok již máme dalšího - šestého 
- otužilce z dalekého Uherského Brodu M. Mika.

Děkujeme všem za morální i materiální podpo-
ru (Halúzková) a doufáme, že se příští rok rozros-
teme o další členy.

Bc. Josef Berka, Lukáš Vystrčil

Začátkem dubna začíná jarní část zápasů. Muž-
stvo mužů se nachází na 4. místě, přičemž získalo 
13 bodů za podzimní část. Jak je z tabulky zřejmé 
na 1. místo ztrácí 8 bodu, ale májí ještě dohrá-
vat jeden zápas. Zimní příprava mužstva začala 
v lednu, převážně se trénovala kondice. V rámci 
přípravných zápasů zatím bylo sehráno utkání s 
FC Šanov, kde vyhráli 4:0 – branky Král Šimon 4. 
Ještě chtějí naši muži sehrát aspoň dvě přípravná 
utkání.

Mužstvo se snaží získat na hostování hráče z 
Nivnice – Ondřeje Plesnera, Zdeňka Krajčovi-
če, ale v hledáčku je ještě náš starý známy Lukáš 
Straňák a Pavel Pražan, tak uvidíme. Cílem muž-
stva je horní polovina, popř. i postup. Jarní část 
sezóny začínáme 10. 4. 2016 v 15.30 hod „venku“ 
s mužstvem Rudic.

Klub Z V R P S B
1. Vlčnov B 10 6 3 1 23:14 21
2. Hradčovice 9 6 1 2 29:13 19
3. Drslavice B 9 4 2 3 30:16 14
4. S. Loz 8 4 1 3 20:16 13
5. Rudice 9 3 2 4 9:15 11

NAŠE FOTBALISTY ČEKÁ „FOTBALOVÉ JARO 2016“

6. Bystřice p/Lop. 10 2 2 6 15:35 8
7. Korytná 9 1 1 7 11:28 4

Mužstvo žáků se nachází na 3. místě, kdy získa-
lo 21 bodů. I v zimní přípravě naši žáci trénovali 
v tělocvičně pod vedením trenérů Radka Baného 
a Radka Vítka. Snad se jim povede tak, jak se jim 
vedlo na podzim. Jarní část sezóny začínají 16. 4. 
2016 v 12.30 hod „doma“ s Dolním Němčím „B“.

Klub Z V R P S B
1. Orel Uh. Brod 9 8 0 1 86:12 24
2. Hradčovice 9 7 0 2 65:14 21
3. S. Loz 9 7 0 2 48:12 21
4. Vlčnov 9 6 0 3 77:40 18
5. D. Němčí B 9 6 0 3 43:33 18
6. Korytná 9 3 1 5 46:31 10
7. ČSK Uh. Brod B 9 3 1 5 34:52 10
8. Březová 9 3 0 6 34:42 9
9. St. Hrozenkov 9 1 0 8 16:84 3
10. Bystřice p/L 9 0 0 9 4:133 0

Všem našim fanouškům děkujeme za jejich 
přízeň.
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Jaro 2016
      Letošní zima byla pro zvěř velmi přízni-

vá. Sněhu moc nebylo a hlavně nedošlo k odtátí, 
povrch sněhové přikrývky s následným zamrznu-
tím, kdy si spárkatá zvěř odírá do krve svoje běhy 
a pak následně zhasíná. Rovněž tak i ostatní zvěř 
měla dostatek přístupu k přirozené potravě, i když 
se musí konstatovat, že krmící zařízení v naší ho-
nitbě byla dostatečně zásobena a to jak krmivem 
objemovým – seno, tak bylo do revíru vyneseno 
dostatek jádra. Jádro bude zapotřebí předkládat i 
v tomto období, kdy matky mají před kladením 
mláďat, a pánové dokončují růst své okrasy- do-
končují růst svého paroží. Jak matky, tak pánové, 
podle toho, kolik mají vydatné potravy, tak podle 
toho v následujících dnech či týdnech předloží 
svůj výsledek – matky silné potomstvo, a pánové 
se budou chlubit silným parožím a přejme si, že 
snad i medailovým.

A co se v sucholožském revíru za loňský rok ulovilo?
  10 daňků   26 daněl       11 daňčat
  16 srnců     12 srn           11 srnčat
    1 mufl on    2 mufl onky   2 mufl ončata
    9 lončáků   6 selat  prasete divokého
  32 lišek        7 jezevců
 To byl odlov, mohl býti i slibnější, hlavně co se 

týká zvěře černé. Všude se mluví a píše o přemno-
žení, v našich končinách zřejmě je redukce dosta-
tečná v pravou chvíli.

     Pro ozdravení chovu a zlepšení zaječí popula-
ce, kde došlo ke katastrofálnímu poklesu stavů hlav-
ně díky velkoplošnému hospodaření, rychlé a široké 
mechanizaci, a hojnosti toulavých koček a psů a také 
krkavců a čápů jsme zakoupili a ne za levný peníz a 
do honitby vypustili 30 zajíců. V letošním roce zno-
vu toto zopakujeme nákupem dalších 30 zajíců, a po 
aklimatizaci budou opět vypuštěni do volné přírody.

Naše sezona je po 7 měsících u konce. Byl to 
náš 4. ročník v soutěži AHL. V konkurenci 14 
mužstev jsme po základní skupině, kde se hrálo 
jednokolově, každý s každým, skončili jsme na 8. 
místě. Tradičně jsme začali dobře a dlouho se dr-
želi na 4. místě, ale před a po vánočních svátcích 
jsme šli tabulkou dolů a z první šestky, zaručují-
cí přímý postup do PLAY-OFF, jsme vypadli. Tak 
jsme se dostali do předkola a narazili na tým od 
Uh. Ostrohu – Scorpions. Oba zápasy jsme vyhrá-
li /6:3,6:1/ a postoupili do čtvrtfi nále. Tady nás če-
kal nadupaný soupeř ze Strání a oba zápasy jsme 
prohráli /3:4.2:4/. Na tento tým, kde hraje mnoho 
hokejistů ze Slovenska, jsme neměli, ale ostudu 
jsme určitě neudělali, což viděli i naši fanoušci. 
Právě na oba zápasy nás ve velkém počtu přišli 
povzbudit a spolu se soupeřovými fandy vytvořili 
báječnou hokejovou atmosféru – za to jim velké 
dík. První zápas vidělo snad 200 diváků, před ta-
kovou kulisou jsme ještě nikdy nehráli. Do fi nále/
bude se teprve hrát/ se tak probojovalo Strání a 
Mistřice. Strání nás těsně vyřadilo a tým Mistřic, 
jako jediní v základní skupině jsme porazili 3:2. 
Tím, že jsme se probojovali do play-off  a vyřadil 
nás možný vítěz AHL, je nakonec naše sezóna 
úspěšná. Na soupisce jsou tito hráči z naší obce: 
Bujáček Václav, Čubík Antonín, Gazdík Michal, 
Gazdík Václav, Horňák Antonín, Mahdal Pře-
mysl, Mahdal Radim, Mahdal Jiří, Mahdal Mar-

tin, Marek Pavel, Vítek František, Vítek Zdeněk a 
Velecký Tomáš. Zbytek je „přespolní“, většinou z 
Nivnice. Nejlepší střelci: Marta, Smetana a Vítek 
František.  Rok od roku se soutěž zlepšuje, týmy 
posilují. Mnohokrát i proti našim pravidlům, ale 
je těžké porušení dokázat. Do dalšího ročníku bu-
deme muset taky náš ustálený, ale úzký kádr roz-
šířit a hlavně posílit.

Tabulka po základní skupině:

  1. Shark Mistřice            13 10 2  1  101:35  32
  2. Lev Strání                   13 10 2  1    91:27  32
  3. Plameny Vnorovy   13 10 0  3    94:33  30
  4. Včelary                          13   9  1  3  102:27  28
  5. Moravský Písek           13   9  1  3    84:36  28
  6. Piráti Lagunátors             13  7  4  2    78:40  25
  7. Kohůti Bánov              13  5  3  5    69:49  18
  8. Suchá Loz                         13  5  3  5    65:46  18
  9. Scorpions                        13  4  1  8    48:71  13
10. Devils                           13  4  0  9    50:67  12
11. Dynamo Slovácko      13  4  0  9    53:86  12
12. Batykáči                        13  3  0 10  47:118  9
13. Ostrožská Lhota          13  2  1 10  42:85    7
14. Bizon                           13  0  0 13  15:210  0

HOKEJISTÉ MAJÍ DOHRÁNO
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Hasiči Suchá Loz 
Zní to neuvěřitelně, ale je 

to skutečně tak, jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů více 
méně funguje v Suché Lozi již 
120 let. 

Nejprve si připomeňme, jak 
to vůbec všechno začalo.

Historie našeho sboru sahá 
až do roku 1896. V roce 1898 se 
sbor skládal ze 17-ti

činných a 14-ti přispívajících 
členů. Výzbroj se v této době 
skládala z jedné čtyřkolové stří-
kačky a 120m hadic.

Hasičská tradice přechá-
zela z pokolení na pokolení a 
tak v Suché Lozi fungoval Sbor 
požárníků až zhruba do roku 
1992, kdy se po neradostné 
události členové neshodli, a 
sbor se rozpadl.

Po dlouhé odmlce se parta 
mladých lidiček rozhodla pro 
obnovení SDH Suchá Loz a tak 
jsme dne 31. 1. 2004 svolali 1. 
hasičskou členskou schůzi a za-
čalo opět fungovat SDH Suchá 
Loz v počtu 23 členů, z toho 
20 mužů a 3 ženy. Technika se 

skládala z ÁVIE A31, MAŠINY 
TPS12 a PLOVÁKU HONDA 
5,5kW.

V současné době má naše 
jednotka 18 členů, z toho 13 
mužů a 5 ženy a funguje pod 
vedením velitele Adama Bujáč-
ka a starosty Zdeňka Hustáka. 
Naše technika se skládá z DA 
L1Z Mercedes-Benz, Sprinter 
416 CDI DOKA 4X2,ve vozi-
dle je k dispozici např. vyso-
kotlaké hasící zařízení Kränzle 
(min. 100bar při 20l/min), 
přenosná motorová stříkačka 
Rosenbauer Beaver, nádrž na 
více než 600 litrů vody nebo 
teleskopický osvětlovací stožár 
TVS01 (4x500W) s elektrocen-
trálou HERON EGM 30 AVR 
(2,5kVA). Čerpadlo TPS 12 a 
plovák HONDA 5,5 kW.

Tolik z historie a souhrn sou-
časnosti.

Tímto zveme všechny spolu-
občany v sobotu 18. června 2016 
na OSLAVY 120. VÝROČÍ ZA-
LOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU, 
které budou zahájeny v 10.15 hod. 
průvodem do kostela sv. Ludmily, 
kde proběhne slavnostní mše sva-
tá, při níž bude požehnán nový 
prapor jednotky. Dále následuje 
ukázka hasičské techniky nejen 
naší jednotky, bude možnost na-
hlédnout pod pokličku zbrojnice v 
novém kabátku a pochutnat si na 
kafi čku a nějakou laskominkou.

Závěrem přejeme všem spo-
luobčanům poklidné prožití Ve-
likonočních svátků, chlapcům 
bohatou pomlázku a děvčatům 
schovívavé mrskáče.  

Věra Kočicová

Co na závěr? Je doba, kdy zvěř ve volné příro-
dě klade svá mláďata. Buďme k ní ohleduplní, ne-
pouštějme do polí a lesa volně se pohybující psy a 
kočky. A když při vycházce do jarní přírody uvidí-
me někde nějaké to mladé nemotorné stvořeníč-
ko, tak si uvědomme, že i když my to nevidíme, že 
z povzdálí nás pozoruje jeho matka, a ze strachu 
se dívá, co my budeme dělat. Podívejme se na tu 
krásu nového života a v tichosti se vzdalme. Po-
kud to bude u zvěře černé, pak na nic nečekejme 
a co nejrychlejším způsobem se vzdalme. Jejich 
matka by se s námi nemazlila – a to si můžete my-

slet, jak jste silní a nebojácní.  A můžeme pak s 
radostí v duchu, nebo i pro přátele konstatovat, že 
i my jsme udělali něco pro to, že u nás bude ko-
lem nás běhat to, co za našich rodičů a nebudeme 
muset naše děti posílat do ZOO, aby viděli to, co k 
nám neoddělitelně patřilo.

      Za to vám patří poděkování a ještě i přá-
ní hezkých a láskyplných svátků Velikonočních s 
neodmyslitelnou pomlázkou pro mladé i ty starší 
muže. A tomu něžnějšímu pohlaví jedno decentní 
vyprášení loňských neduhů.

 Ing. Michal Gregárek

M
YSLIVC
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Skautská vánoční besídka                                Výsadek na neznámé místo 

Co nás čeká?
V dubnu nás čeká pořádání Bukotkinova závodu a stavění Máje. V květnu a červnu budeme po-

máhat s pořádáním skautských závodů vlčat a světlušek na Lubné, a to jak s okresním, tak také s kraj-
ským kolem. A v červenci /16. – 24. 7. / se bude konat skautský  tábor na Lubné. 

Skautské středisko přeje všem čtenářům listů Radostné a požehnané velikonoční svátky!

Fotogalerie z akcí

Vítání jara

Den sesterství
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Vánoční svátky jsme si letos opravdu užily. Před-
cházela tomu velká příprava a trénování náročné 
„České mše vánoční“, kterou napsal pan Hradil. 
Nebyly jsme na to ale sami.  Spolupracovaly jsme s 
chlapama z Hútku, ale také jsme pozvaly pár hostu-
jících zpěváků z Bánova, Nivnice a Dolního Němčí.  
Velkou práci při zkouškách odvedla paní učitelka 
Věra Chovancová, které tímto srdečně děkujeme.  S 
„Českou mší vánoční“ jsme vystupovaly na vánoč-
ních koncertech v Bánově a v Suché Lozi. Děkujeme 
všem, kteří si nás přišli poslechnout a s námi si za-
zpívat. Společná radost je dvojnásobná radost. 

O Vánocích jsme také navštívily vánoční jar-
mark v Bojkovicích, kde jsme krátkým pásmem 
koled podpořily nově vznikající tradici v tomto 
městě. Bylo velmi příjemné posedět v rytířském 
stanu s velkým výběrem různých pochutin. Také 
barevnost krámků a prodávajících nás velmi pře-
kvapila. Stály zde nad námi i Andělé.

Po Vánocích nás čekal dárek, na kterém jsme 
pracovaly společně s ostatními občany Suché 
Loze. Byl to televizní pořad „Za našima humny“.  
V pořadu vystupovala dechová hudba Borověnka 
(písně Přes to naše huménko, Blatnická a Na tem 
našem dvori) s kapelníkem Antonínem Adam-
cem. My jsme zpívaly písně Kolem Suchej Loze 
voda sa blýská, Takého sem muža měla a Suatinu 
(akordeon Věra Chovancová a housle Jitka Malá). 
Z občanů zde ukázal své řemeslo pan Jakub Uhlíř, 
který ukoval společně s uvádějící paní Monikou 
kovanou lžíci. Tetičky Plkotnice uvařily brambo-
rovou omáčku a oblekly uvádějící do sucholož-
ského kroje. Pan Josef Gregárek (místní historik) 
vysvětlil původ názvu obce a zmínil se o minerál-
ním pramenu Slatině.  Paní Monika také navštívi-
la místní kronikářku Evu Gazdíkovou. Pořad „ Za 
našima humny“ byl pro nás příjemným překvape-
ním, protože se opravdu povedl. Byly zde krásné 
záběry naší obce.  Děkujeme všem za spolupráci. 

Masopust v Suché Lozi jsme letos pojaly opět 
trochu netradičně – po námořnicku. Před po-
chováváním basy jsme vystoupily s krátkým ná-
mořnickým pásmem s notoricky známými pís-
němi Waldemara Matušky – Námořnickej bál, 
Tuhle rundu platim já aj.  S tímto pásmem jsme 
vystoupily také v Bánově na hasičském bále a v 
Korytné před pochováváním basy a ukončová-
ním fašanku. 

Tetička Anna Luksových letos se svým manže-
lem Janem oslavila zlatou svatbu. Také nás pohos-

Spolek Vdaných žen Plkotnice
PLKO

TN
IC

E

tila na naší zkoušce na obci a my jsme ji a jejímu 
muži pěkně zazpívaly. Přejeme jim tímto do dal-
ších společných let zdraví a Boží požehnání.

A slavilo se a bude se slavit stále. Další naše 
jubilantka Marienka Mahdalíková oslavila 70. 

Anežka Hrabalíková - Anežka Hrabalíková - 
oslava 90. letoslava 90. let

Mária Mahdalíková - oslava 70. letMária Mahdalíková - oslava 70. let

Návštěva paní Adamco-Návštěva paní Adamco-
vé v Lukověvé v Lukově

Návštěva paní Adamcové v LukověNávštěva paní Adamcové v Lukově

Návštěva paní Adam-Návštěva paní Adam-
cové v Lukověcové v Lukově

Mária Mahdalíková - Mária Mahdalíková - 
oslava 70. letoslava 70. let
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let svého života jak v rodinném kruhu, tak také 
s námi Plkotnicemi.  Jak jinak bychom přišly po-
přát, než v kroji. Oblekly jsme se za prodavačky z 
Jednoty a tetičky a šly jsme nakupovat. Bylo ve-
selo, ani vypovědět to nejde, jak jsme se bavily. 
Všechno nejlepší tetičko…

A poslední jubilantkou v tomto období byla 
tetička Anežka Hrabalíková, která oslavila svých 
krásných 90. let. A protože patřila mezi zakláda-
jící členky Plkotnic, tak jsme ji přišly na Chráně-
ný dům sv. Anežky České popřát a zazpívat. Ještě 
jednou všechno nejlepší, hodně zdraví a Božího 
požehnání do dalších let.

V Březnu jsme navštívily paní Adamcovou, 
manželku spisovatele a rodáka ze Suché Loze Josefa 
Adamce (Kouzelná píšťala, Zlomený kruh), v Do-
mově pro seniory v Lukově. Díky panu faráři Janu 
Machovi, který nyní v této farnosti působí, jsme 
měly návštěvu domluvenou předem. Bylo to moc 
příjemné setkání. Paní Adamcové jsme zazpívaly 
písničky ze Suché Loze a ona zavzpomínala na léta, 
kdy Suchou Loz navštěvovala i s manželem.  

Přejeme všem čtenářům sucholožských listů 
hojnost darů a milostí vzkříšeného Pána nejen 
pro dny sváteční. Radostné Velikonoce přejí Pl-
kotnice

Zapsala Mgr. Eva Gazdíková

Vánoční jarmark v BojkovicíchVánoční jarmark v Bojkovicích

Vánoční koncert v BánověVánoční koncert v Bánově

Vánoční koncert v Suché LoziVánoční koncert v Suché Lozi

Sucholožský masopustSucholožský masopust

Zlatá svatba Zlatá svatba 
Luksových, č. p. 4Luksových, č. p. 4

Zlatá svatba Zlatá svatba 
Luksových, č. p. 4Luksových, č. p. 4
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Modlitbou stále mezi Vámi
Milí sucholožané, spolufarníci!
Je to už víc než šest měsíců, co jsem nastoupil 

ke studiu do teologického konviktu v Olomouci. 
Rád bych Vás touto cestou pozdravil a podělil se 
alespoň o střípky z mého zdejšího života.

Co je to vlastně teologický konvikt? Jedná se 
o „nultý ročník“ kněžského semináře, zaměřený 
na sebepoznání a rozvoj vtahu s Bohem. Na konci 
školního roku se pak student rozhoduje, zda na-
stoupí do kněžského semináře, nebo se vydá ji-
ným směrem. 

Náš běžný den vypadá zhruba takto: V 6:45 za-
čínáme ranní modlitbou a mší svatou. Pak jdeme 
na snídani a následuje dopolední studium. Důraz 
je kladen na základy křesťanské spirituality, s níž 
souvisí také studium latiny, novozákonní řečtiny 
a italštiny. Po obědě a odpočinku máme odpole-
dní samostudium. Následuje večeře a po krátkém 
volnu se scházíme na společném programu. Tím 

bývá modlitba, diskuze, zajímavý fi lm a podobně. 
Večerku míváme ve 22:30.

Zdánlivou strohost a jednotvárnost programu 
protínají dny, kdy máme více volna a zpravidla 
vyrážíme ven. Oblíbená je nedělní káva u otce 
spirituála, výpomoc při mších ve věznici, návště-
vy v hospici, výjezdy na různé poutě, ale také na-

Velikonoční poselství duchovního správce
Napoleon kdysi řekl:

Na Kristu mě všechno udivuje. 
Jeho duch mě zastrašuje, jeho vůle mě ohromuje.
Jakékoli srovnání mezi ním a kýmkoli jiným na 

světě citelně pokulhává.
Marně v dějinách hledám někoho podobného 

Ježíši Kristu nebo něco, 
co se blíží evangeliu.

Ani dějiny, ani lidstvo, ani věky,
ani příroda mi nenabízejí nic, s čím je mohu 

srovnat či vysvětlit. 
Všechno je tu mimořádné.

-
Anděl řekl ženám:

„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl 
ukřižován.

Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“
(Matoušovo evangelium)

-
Radostné prožití velikonočního tajemství

Vám přeje
P. Jiří Kupka

duchovní správce farnosti

Velikonoční poselství 
duchovního správce
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Vánoční a velikonoční svátky 
jsou nepochybně nejkrásnějšími 
svátečními dny každého roku a 
většina z nás se na ně těší. Snad 
každý z jiného důvodu, ale jedno 
mají společné. Poskytují jednu z 
mála příležitostí, aby se přiblížil 
člověk k člověku, společně se ra-
doval a jeden druhého si více vá-
žil a měli se rádi. A to jistě není 
málo.

Poskytují také možnost za-
myslet se každý sám nad sebou 
a zejména s přibývajícím věkem 
také nad svými dávnými činy a 
zabrousit ve vzpomínkách až 
tam, kam ochabující paměť sahá, 
tedy do svých dětských let. I mně 
podobné nálady čas od času pře-

Sváteční reminiscence
padají. Právě v nedávno minu-
lých dnech jsem zavzpomínal, 
jaké byly Velikonoce v době, kdy 
jsem byl malý kluk. Na ty úplně 
první jsem si vzpomněl a nemu-
sel jsem hloubat moc dlouho v 
mojí stále se zhoršující paměti. 
Byly to Velikonoce v roce, kdy 
jsem začal chodit do školy, tedy 
v r. 1940 v Mělníku, kde jsme už 
dva roky bydleli, když nás Něm-
ci vyhnali z Děčína. To ale vím 
pouze z vyprávění maminky. 
Celé se to semlelo tak, že mi ta-
tínek už nestačil uplést slíbenou 
pomlázku, protože jej na Zelený 
čtvrtek sebralo Gestapo v rámci 
„akce Sokol“ a umístili jej spolu 
s ostatními vedoucími činiteli 

Sokola do KT Sachsenhausen 
poblíž současného Oranienbur-
gu. Zde si v příkladné péči ba-
chařů pobyl půldruhého roku a 
zachránilo jej to, že byl strojve-
doucím u ČSD a Němcům právě 
muži této profese začali chybět. 
Němečtí strojvedoucí totiž mu-
seli narukovat do jejich Wehr-
machtu, ale vlaky jezdit musely 
dál a navážet potřebný materiál 
„hrdinně“ bojujícím vojákům.

     Nejsou to veselé vzpomín-
ky, ale takové to opravdu bylo. 
Ono ani nebylo kam na pomláz-
ku jít, protože jsme se vzájemně 
neznali. Byli jsme „přivandro-
valci“ a mnozí místní usedlíci se 
na nás dívali skrz prsty. Bydleli 

Hraje se dvoukolově, v kvalifi kačním kole hrají všechny 
přihlášené manželské páry z obcí farnosti, tedy ze Suché Loze, 

Bystřice a Bánova. 
Prvních osm s nejvyšším počtem sražených kuželek postupuje 

do vyřazovacího kola. 
Zde se hraje způsobem play-off . 

První při páry čekají věcné dary a ocenění.
Další základní informace o turnaji najdete začátkem dubna ve 

vývěskách a na web stránkách 
obcí Suchá Loz, Bystřice a Bánov. 

Na setkání se Vámi se těší Otec Jiří 
a pořadatelé

příklad fl orbalová liga s bohoslovci.
Velice se mi líbí zdejší vztah učitelů a studentů. 

Je založen na vysoké odbornosti, zkušenostech z 
praxe a lidském přístupu. Ten jde poznat také na 
práci všech, kdo se o nás starají. Od kuchařů (je-
jichž umění má zaslouženě výbornou pověst) až 
po řeholní sestry, které se starají o úklid a další 
práce. Jako studenti konviktu se rovněž střídá-
me v různých službách (příprava a mytí nádobí, 
ministrování, vedení modlitby, služba kostelní-
ka…).

Radost mám také z naší skvělé konvikťác-
ké party. Po půl roce se už trochu známe, takže 
o srandu není nouze. Mezi oblíbené vtípky patří 
například fotomontáže a plakáty na nástěnkách, 
přenášení obvyklého vybavení na neobvyklá mís-
ta, nebo rovnou vystěhování pokoje bez vědomí 
jeho obyvatele. 

Každý z nás je originál – najdete mezi námi 
třeba zemědělského inženýra, hráče amatérské 
volejbalové ligy, uměleckého slévače kovů, býva-
lého člena fotbalových ultras, studenty biologie 
i informačních technologií. Spojuje nás však to, 
že jsme poznali živého Boha a rozhodli jsme se 
otevřít mu svůj život. Je to velké dobrodružství, 
které vyžaduje víru a odvahu. I proto Vám budu 
vděčný, když si vzpomenete v modlitbě na mě i 
spolubratry.

Josef Biernát
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jsme na Zborovském náměstí, 
což byl poměrně malý plácek 
porostlý trávou a oplocený mla-
dými topoly. Dobře nám sloužil 
jako hřiště na fotbálek a topoly 
jako branky. Na konci tohoto 
náměstíčka byla Vinařská ško-
la, která se velmi brzy změnila 
ve školu pro Hitlerjugend, což 
byli 12. až 16. letí výrostci, kte-
ří nám Čechům dávali hlučně 
a germánsky nabubřele najevo, 
kdo je pánem a co jsme my. Ne-
mohu také zapomenout na své-
ho spolužáka Rudi Schönfelda, 
který byl i přes typicky německé 
jméno Čech jako poleno. Ces-
tu do školy a domů jsme vážili 
většinou spolu, protože jsme by-
dleli blízko sebe. Ještě ve druhé 
třídě seděl přes uličku vedle mě, 
když poslední dobou nosil na 
rukávu bílou pásku a těsně před 
koncem školního roku přestal 
do školy docházet úplně. Kam 
asi zmizel? Brzy jsme se dozvě-
děli, že do Terezína, a odtud na 
poslední cestu. Takové tedy byly 
moje první Velikonoce, na které 
si dovedu vzpomenout. Nebylo 
děvčat, nebylo ani vajíček a už 
vůbec ne nějaká legrace, která 

by stála za zapamatování. Svátky 
jara pro mě byly pouze dny pří-
jemného volna a nezbylo tedy 
alespoň vařečkou, nebo prout-
kem  pošlehat maminku, za což 
jsem byl odměněn pohlazením, 
pusou a něčím dobrým, co bylo 
právě k mání.

Musím zde znovu opakovat 
to, co každému říkám jako odpo-
věď na dotaz, jak se mám. Mám 
se zde – jako v nebi- a užívám 
si toho. Skutečně je tady dobře a 
je to zásluha vedoucí paní Hor-
ňákové, stejně jako pečovatelek 
paní Maliňákové a Valčíkové.  
Hodné byly i v minulosti paní 
Maruška Vaculová a Michalka 
Gazdíková. Pomáhají nám všude, 
kde vidí potřebu. Jsou ohledupl-
né a hlavně přirozeně laskavé. Je 
také pravda, že nás čas od času 
burcují ke společným akcím a se-
tkáním. Známé jsou už tradiční 
každoročně námi pořádané „Od-
polední čaje pro starší a pokroči-
lé“, ve kterých se vždycky blýsk-
neme nějakou kulturní vložkou 
a přispějeme tím k dobré zábavě. 
Jsou to navíc akce bohatě dotova-
né dárky do tomboly od místních 
organizací a podnikatelů srdečně 

jim za to děkujeme. 
Při příležitosti kulatých jubi-

leí se také scházíme, abychom 
je řádně oslavili společně s ju-
bilantem, a také mu připravíme 
„divadélko.“ Nedávno jsme tak 
oslavili vzácné 95. narozeniny 
paní Františky Beníčkové a 90. 
narozeniny paní Anežky Hra-
balíkové. Oběma oslavenkyním 
sdělujeme, že se už budeme 
pomalu chystat na oslavu jejich 
první stovky a nebudeme s tím 
dlouho otálet.

Je opravdu příjemné trávit 
zbytek života v takovém zaříze-
ní, kterým je náš Chráněný dům 
a konec konců, je radost bydlet 
v takové obci, jakou je ta naše 
Suchá Loz. Na téměř každém 
kroku je zde vidět, že je o celou 
obec dobře pečováno, opravuje 
se a zvelebuje se všechno, co je 
nutné a co hlavní, lidé se zde k 
sobě chovají přátelsky a umějí si 
i pomáhat a vzájemně se podpo-
řit. 

Přejeme Vám všem příjemné 
a veselé Velikonoce, děvčatům 
hodně koledníků a chlapcům 
dlouhé pomlázky a modrá vejce.

   Herbert Panovský
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Rozhovor s Janem Mahdalem, obecním haj-
ným v Suché Lozi

Honzo, úvodem bych Tě rád poprosil o krát-
ké představení.

Narodil jsem se před 30 lety. Po absolvování 
středoškolského studia na Gymnáziu J. A. Ko-
menského v Uherském Brodě jsem se rozhodl 
pro studium veterinárního lékařství. Tento nápad 
vznikl na základě mého velkého koníčka – chovu 
králíků, kterému jsem se věnoval snad od 6. třídy 
ZŠ. Bohužel jsem záhy zjistil, že se nebudeme učit 
jenom o králících. Nebavilo mě být zavalený od 
rána do večera ve skriptech a atlasech a byl jsem 
pevně přesvědčený, že takové množství učiva se 
mi nemůže vejít do hlavy. Studia jsem zanechal 
a v mezidobí svých vysokoškolských studií jsem 
pracoval coby veřejně prospěšný pracovník pro 
obec. Vyzkoušel jsem si zde nespočet činností od 
zedničiny po kancelářskou práci. Každý si mě ur-
čitě pamatuje, jak seču trávu na červeném „trak-
torku“ před kostelem, podél říky nebo na hřbito-
vě. Po této cenné životní zkušenosti jsem se opět 
vrátil do školní lavice, a začal studovat lesnictví na 
MZLU v Brně. Po dokončení bakalářských studií 
mně pan starosta Gazdík nabídl možnost praco-
vat jako obecní hajný. Tuto nabídku jsem přijal, 
a tak jsem si na další studia přivydělával prací v 
obecním a singulárním lese. Po absolvování ma-
gisterského stupně jsem začal na plný úvazek pra-
covat na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v 
Kroměříži, kde pracuju dodnes. Obecní lesy (i ty 
singulární samozřejmě) mně natolik přirostly k 
srdci, že jsem se rozhodl ve volných chvílích a o 
víkendech pokračovat v práci hajného.

Baví tě tvé současné zaměstnání?
Na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se vě-

nuji ochraně lesa (monitoring kalamitních škůd-

„ŽIJÍ MEZI NÁMI“

ců, škody působené větrem, sněhem, zvěří…). Je 
to zajímavá práce. Setkávám se se spoustou kole-
gů z provozu, se kterými se bavíme o problema-
tice ochrany lesa na jimi spravovaném majetku a 
mám tak možnost srovnávat se stavem v obecním 
a singulárním lese. Myslím, že je to i pro obec pro-
spěšné, protože se mimo jiné zabýváme kontrolní 
činností, mám tak informace z první ruky.

Na práci hajného mě zase nejvíc baví zakládat 
něco, co tu bude déle než já, všímat si, jak se to 
všechno mění v čase, je to poměrně složitý pro-
ces a až sám čas ukáže, jestli jsme to dělali dobře 
nebo jsme měli udělat víc. Jinak mě těší, pokud 
můžu pomoct spolkům nebo jednotlivcům v obci 
- vytvářením krytiny pro zvěř a zlepšováním pod-
mínek pro výkon práva myslivosti, možností ob-
čanů připravit si palivové dříví na zimu, ročníkům 
mladých lidí poskytnout strom na májku a možná 
někdy v budoucnu napomoct dokreslit atmosféru 
Vánoc vánočním stromkem.

A teď necháme práci a řekni nám něco o 
svých koníčcích. Býval si velmi dobrým, rychlo-
nohým fotbalistou, jsi ještě mladý chlap, proč už 
tedy nehráváš fotbal?

Co se týká koníčků, mám nejraději sport a sle-
dování výsledků. Není mnoho sportů, které by 
mě nebavilo, byť jsem pouze divákem. Aktivně se 
přes léto věnuji jízdě na kole a přes zimu lyžuji. 
Jinak si rád přes zimu zajdu do tělocvičny zahrát 
s klukama fotbal a přes rok se účastním několika 
„amatérských“ fotbalových turnajů. Závodně již 
fotbal nehraju, protože jsem si při něm několikrát 
vykloubil rameno, takže se kontaktním sportům 
s vyšším nasazením raději vyhýbám. Z aktivního 
hráče jsem se přesunul na funkcionářskou pozici, 
kdy píšu zápisy k utkání, nicméně moje místo je 
při domácích zápasech za udírnou, kde připravu-
jeme klobásky pro diváky a hráče. Z ostatních ko-
níčků bych jmenoval ještě myslivost a houbaření.

A poslední otázka. Co bys rád vzkázal čtená-
řům listů?

Čtenářům a hlavně spoluobčanům bych chtěl 
v prvé řadě popřát pokojné prožití velikonočních 
svátků a nezapomínejte chodit do lesa, do přírody 
– pokud má člověk dobrý vztah k přírodě, má ho i 
k lidem kolem sebe…

Rozhovor uskutečnil Bc. Václav Bujáček
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Naši knihovnu navštívily děti z naší ZŠ. Připomínali jsme si tvorbu ilustrátora Zdeňka Smetany, který 
nás letos 16. 2., opustil. Jeho tvorba je významná nejen tím, že je tvůrcem Křemílka a Vochomůrky, Rado-
vana, Kubuly a Kuby Kubikuly a Vodníka Žblabuňky, ale také Malé čarodějnice. Autor předlohy poslední 
postavy byl ze zahraničí a Zděňka Smetanu si sám vybral. Je tedy jedním z mála ilustrátorů zahraničních 
autorů. Děti si prohlédly knihovnu, zjistily, jak se půjčují knihy a naučily se v knížkách orientovat.

Březen – měsíc knihy
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08:00-08:11 Jan 1 pan starosta Václav Bujáček
08:11-08:19 Jan 2 František Smrtka
08:19-08:28 Jan 3 Gazdík Petr
08:28-08:35 Jan 4 Gazdíková Eva
08:35-08:40 Jan 5 Gazdíková Barbora
08:40-08:46 Jan 6,1-34 Gazdíková Tereza
08:46 - 08:52 Jan 6  Velecká Bohumila
09:00 - 09:08 Jan 7 Hloušková Michaela
09:08 - 09:14 Jan 8,1-30 Hloušková Světlana
09:14 - 09:23 Jan 8,31-59 Kočicová Dagmar
09:23 - 09:31 Jan 9 Kočica Josef
09:31 - 09:37 Jan 10 Kočicová Aněžka
09:37 - 09:44 Jan 11 Kubišová Dagmar
09:44 - 09:50 Jan 12 Matuchová Kristýna
10:00 - 10:06 Jan 13 Kozubová Bohumila
10:06 - 10:14 Jan 14 Mahdalová Martina
10:14 - 10:21 Jan 15 Mahdalová Julie
10:21 - 10:27 Jan 16 Mahdal Petr
10:27 - 10:35 Jan 17 Horňáková Marie
10:35 - 10:42 Jan 18 Horňáková Sabina
10:42 - 10:49 Jan19 Kubišovi
10:49 - 10:58 Jan 20 Kubišovi
11:00 - 11:07 Jan 21 Mahdalová Bohumila
11:07 - 11:14 Lukáš 1, 1-38 Mahdalová Tereza
11:14 - 11:21 Lukáš 1,39-82 Mahdal Jan
11:21 - 11:27 Lukáš 2 Vystrčilovi
11:27 - 11:34 Lukáš 3 Vystrčilovi
11:34 - 11:38 Lukáš 4 Vystrčilovi
11:38 - 11:47 Lukáš 5 Gregárek Josef
11:47 - 11:53 Lukáš 6, 1-26 Zajdová Marie
12:00 - 12:06 Lukáš 6,27-49 Borýsková Anna
12:06 - 12:14 Lukáš 7 Borýsek Vojtěch
12:14 - 12:21 Lukáš 8,1- 25 Zajdová Pavla
12:21 - 12:28 Lukáš 8,26-56 Mahdal Petr
12:28 - 12:34 Lukáš 9, 1-27 Smetanovi

Už sedm let se v našem kostele na Bílou sobotu budou číst tři evangelia. Letos to bude evangelium 
sv. Jana od 8.00 hodin do 11.00, evangelium sv. Lukáše od 11.11 do 14.42 a evangelium sv. Marka od 
14.42 do 17.08 hodin. Letos bude číst Bibli 70 lidí. Pán Bůh zaplať! Čtení si vzaly „za své“ již celé ro-
diny. Průběžně se na čtení samy připravují. A tak se Bible, před Velikonocemi, čte v mnoha rodinách. 
Nepředvídatelný záměr se stal realitou a žije sám o sobě. Já za to mohu být jen vděčná. Moc děkuji! 

Marie Vaculová

Seznam letošních čtenářů:  

Čtení Bible na Bílou sobotu
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Smuteční obřadní síň - 2. pokračování
A začalo se. Dovezly se ná-

kladní auta štěrku, koupil se 
cement, míchačka byla z vodo-
vodu, Milan Velecký  dle doku-
mentace  zaměřil základy, ty se 
vybagrovaly, ručně se doopravo-
valo, a jednu sobotu na podzim 
1991 se betonovalo. Přes týden 

se dalo bednění a další sobotu 
byly základy zabetonované. Na-
stoupili opět důchodci tesaři a 
vystavili bednění pro betonové 
sloupy ve vstupní části obřadní 
síně. Další sobota další brigáda 
a betonové sloupy vstupu do 
obřadky byly hotové. Vše ručně 

a lopatou.  A takto se pro tento 
rok skončilo.

Přes zimu se navozily cihelné 
bloky, které se domlouvaly přes 
zimu. A hned jak povolily mra-
zy, začalo se se stavbou. Každou 
sobotu od 8 do 14 hodin brigáda, 
na kterou se sešlo cca 20 občanů.    

12:34 - 12:41 Lukáš 9, 28-62 Smetanovi
12:41 - 12:49 Lukáš 10 Smetanovi
12:49 - 12:57 Lukáš 11 Smetanovi
13:00 - 13:10 Lukáš 12 Gazdíkovi
13:10 - 13:18 Lukáš 13 Gazdíkovi
13:18 - 13:27 Lukáš 14 Gazdíkovi
13:27 - 13:34 Lukáš 15 Beníček Rostislav
13:34 - 13:41 Lukáš 16 Beníčková Kateřina
13:41 - 13:48 Lukáš 17 Beníčková Hana a Martina
13:48 - 13:56 Lukáš 18 Beníček Josef
14:00 - 14:04 Lukáš 19 Velecká Marie
14:04 - 14:11 Lukáš 20 Mahdal Martin
14:11 - 14:18 Lukáš 21 Lekešovi
14:18 - 14:27 Lukáš 22 Lekešovi
14:27 - 14:34 Lukáš 23 Lekešovi
14:34 - 14:42 Lukáš 24 Bobčík Milan
14:42 - 14:50 Marek 1 Velecká Hana
14:50 - 14:56   Marek 2 Gazdíková Pavlína
15:00 - 15:06 Marek 3 Beníčková Pavla
15:06 - 15:14 Marek 4 Beníčková  Tereza
15:14 - 15:20 Marek 5 Adamcovi
15:20 - 15:27 Marek 6, 1-29
15:27 - 15:33 Marek 6,30-56
15:33 - 15:40 Marek 7 Adamcovi
15:40 - 15:48 Marek 8 Adamcovi
15:48-15:56 Marek 9 Smrtková Marie
16:00 - 16:10 Marek 10 Novákovi
16:10 - 16:18 Marek 11 Novákovi
16:18 - 16:25 Marek 12 Novákovi
16:25 - 16:32 Marek 13 Horňákovi
16:32 - 16:39 Marek 14, 1-31 Horňákovi
16:39 - 16:46 Marek 14, 32-72 Valčíkovi
16:46 - 16:53 Marek 15 Valčíkovi
17:00 - 17:08 Marek 16 Valčíkovi
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(Kdo ví, kolik by se jich sešlo v 
dnešní době?). Přes týden se při-
pravil materiál, každý pátek večer 
se sešla rada MNV, dohodly se 
podrobnosti, a co se bude v sobo-
tu provádět. Každý radní včetně 
předsedy MNV měl v sobotu na 
brigádě velení a tak se jeden po 
druhém střídali. K celé organi-
zaci přispíval pravidelně i SPOZ 
(sbor pro občanské záležitosti), 
který jednou za měsíc místním 
rozhlasem blahopřál jubilan-
tům a přivítal nejmenší občán-
ky obce. A tehdejším nepsaným 
zvykem bylo za blahopřání do-
nést na MNV jednoho půlčíka. A 
tyto se schovávaly, a pak v sobotu 
co sobotu se jedna lahvinka roz-
lila na brigádě. (naplnilo se heslo 
„národ sobě“).

Každá stavba má svůj strop. 
Dle projektové dokumentace 
strop na obřadní síň byl projek-
tovaný ze stropních panelů. Tyto 
vzhledem k nezvyklé délce vy-
ráběla v tomto státě pouze Pre-
fa Košice. Dodací lhůta 2 roky.
(„Co fčil?“). Zkusíme, co dokáže 
pozdrav z Moravského Slovác-
ka. Jednoho krásného večera 
rychlíkem do Košic, ráno v 6,30 
v Košicích, dopoledne vyříze-
ní služebních záležitosti v Tesle 
Košice (přece služební cesta – 
nebudeme utrácet obecní pení-
ze), po obědě se nechat zavést 
ředitelem Tesly do Prefy, a tam 
na odbytu předložit objednávku 
na stropní panely. Příslušný šéf 
obchodního oddělení konstato-
val to, co jsme už znali. Za dva 
roky najskor. Tak to zkusme. 
Skláním se pod stůl, kde je moje 
cestovní kabela, vytahuji a kladu 
před šéfa jednu čistou po okraj 
naplněnou průzračným mokem 
s řetízkem lahvinku (za dva půl-
číky) a očekávám, co bude.

První reakce – „to nie to, sem 
nepatrí“ a po několika dalších 
slovech - „Čo to je“, vysvětluji, 

že je to pozdrav z Moravského 
Slovácka a musel jsem ubezpe-
čit, že je to domácí. První zvuk 
vytahovaného špuntu, olíznutí, 
a pak to šlo ráz na ráz. Byla svo-
lána krátká „mimoriadná“ pora-
da obchodného úseku a rozléval 
se obsah předloženého pozdra-
vu. A abych já nebyl škodný a 
neubíral jim na daru, tak mně 
byla servírována Spišská boro-
vička. A tak jsme se bratřili asi 
hodinu (každý asi 3 štamperd-
líky). Výsledek byl, že dodavatel 
prověří svoje kapacity, a pokud 
to půjde,“ urobí dajaké presuny, 
a bude sa snažit“ nám vyhovět. 
Tak jsme se rozešli, zavezli mně 
ještě na hotel. 

Zhruba za měsíc došel na 
MNV telegram, že objednaný 
tovar je navagonovaný a jede do 
stanice Uherský Brod. Okamžitá 
porada rady MNV, bylo dohod-
nuto, že vykládku, transport a 
vyložení přímo na staveništi za-
bezpečí Milan Velecký z OSP, z 
vagonů byly panely dvěma jeřá-
by přeloženy na valníky, převe-
zeny na staveniště, kde již čekala 
parta brigádníků pod vedením 
Franty Hustáka, a ihned z valní-
ků se panely kladly na vystavěné 
zdi. Odpoledne byla hlavní loď 
obřadky pokryta. 

Pak se pokračovalo dál se stro-
py dalšími. Bude dostavěna hru-
bá stavba tak instalačky – voda 
– té je málo, to udělají místní in-
stalatéři, a co elektroinstalace?

Tam je materiálu podstatně 
víc. Iniciativu přebírá další člen 
rady – Franta Bujáček- předse-
da komise místního hospodář-
ství a obchodu, zvaný ne jinak 
než Fera Bujan, zaměstnaný u 
Montážního podniku spojů, v té 
době na práci v Přerově.

Bere si část projektové doku-
mentace, kde je rozpis elektro-
materiálu, vykouří dvě cigarety, 
a bere to za své.  Další týden volá 

telefonem na MNV a chce do 
Přerova auto MNV – toho sta-
rého dobitého Žigulíka, kterého 
nám darovalo JZD, na pátek na 2 
hodiny odpoledne a půlčíka sli-
vovice k tomu.

Na stanovenou hodinu jsem 
přijel do Přerova, vrátný pod-
niku byl už informován, pouští 
mně dovnitř a s Frantou naklá-
dáme. Žigulík se plní a zadní 
zástěrky se dotýkají země. Je na-
loženo. Franta si bere lahvinku 
a na vrátnici vystupuje z auta. 
Vrátný vyžaduje dodací list. Fera 
bere půlčíka něco spolu mluví, a 
pak jen slyším do auta „abyste 
si nemyslel, že vás chcu otrá-
vit“. Bere fl ašku, odštuplovává, 
dává si loka, dýchá na vrátného 
a povídá – to je dodací list pro 
vás. Vrátný skovává láhev, zvedá 
závoru a Frantovi salutuje. Je-
deme domů, přetížení a bez do-
dacího listu od vezeného mate-
riálu. Jako řidičovi mně nebylo 
do smíchu, celá cesta proběhla 
ale bez problémů. Dojíždíme 
domů za tmy, v hospodě čeká 
na nás celá rada, jak ohlašujeme 
příjezd, dáváme si pivo a velkou 
borovou, jako antistresový do-
ping, a než vypijeme pivo, radní 
vyložili materiál, zamkli do ga-
ráže u školy a akce byla splněna. 
Parta elektrikářů pod vedením 
Fery Bujana se dává do elektro-
instalace obřadky dle projektu.

Instalačky jsou hotové, ná-
sledují omítky. JZD pro svo-
ji stavební skupinu zakoupilo 
strojní omítačku. Tato nám byla 
zapůjčena na vyzkoušení. Fran-
ta Husták se ujímá zkušebního 
provozu- zná to ze svého zaměst-
nání. Navečer se mašinka zasek-
la, chodili jsme kolem toho, a 
pak někdo uvolnil výstupní ha-
dici, a co jsme se pohybovali v 
blízkosti a dumali, co s tím, tak 
jsme dostali tlakovou dávku vá-
penné malty všude, kam nám 
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Prosinec je v křesťanské kul-
tuře spojen s přípravou na pří-
chod Ježíše Krista. Proto se toto 
období nazývá Adventem. Zby-
tek měsíce je spjat s koledníky. 
Převážně ve vesnickém prostře-
dí je spojován s postním obdo-
bím, každodenními ranními po-
chody na mše svaté do Bánova 
(Roráty) a různými obchůzky po 
domech (sv. Mikuláš, sv. Lucie) 
či věštěním budoucnosti (háze-
ním střevíce, krájení jablek).

Proto se opět v muzeu konal 
víkend, který měl našim spolu-
občanům přiblížit dění o Vá-
nocích na počátku 20. století. 
V pátek si v našich dílničkách 

mohli děti i dospělí vyzkoušet 
vytvořit vánoční ozdoby. Ještě 
nepřipravené pořadatele na-
čapala na švestkách jedna ze 
skupin skautů, jež se dala upla-
tit pouze valašským frgálem. V 
dílničkách si mohli návštěvníci 
vytvořit dva výtvory. Ozdoby ve 
tvaru vánoční hvězdy si pro ně 
připravila Eliška Smetanová a 
Lenka Trtková. Druhou vánoční 
ozdobu ve tvaru vánočního do-
mečku předváděla Jana Miková. 
Ve večerních hodinách pak děti 
navštívila dvě tajemná bílá stvo-
ření. Jednalo se o „Ucy“, které 
kontrolovaly, zda je stavení čisté 
a připraveno na Vánoce.

Hlavní program byl připra-
ven na sobotu. Ve spolupráci 
s bánovským FS Kohútek, CM 
Pajtáš, FS z Popovic, sucholož-
ským dětským souborem Sla-
tinka a Plkotnicemi se podařilo 
sestavit hudební odpolední pro-
gram. 

Po celou dobu bylo v muzeu 
připraveno občerstvení jako ky-
selice, chleba se sádlem a cibulí a 
k zahřátí trocha svařáku, punče 
a pro menší čaj. Na dvorku mu-
zea si přítomní mohli zakoupit 
něco z domácí výroby našich 
spoluobčanů. Ve světnici si ná-
vštěvníci mohli nechat věštit bu-
doucnost.

Vánoce v Sucholožském muzeu

to nastříkalo. A už jsme pelášili 
domů se poumývat a vyumývat 
ze všech záhybů i z uší. Ráno se 
jelo dál, jako by se nic nestalo.

Jenomže se stavilo a potřebo-
valy se další peníze. A ty z vo-
dovodu až docházely a na další 
jsme už neměli nárok. A ještě 
nějaká dobrá duše – prý z Báno-
va donesla na ONV náš party-
zánský čin.

Bylo z toho pozdvižení na 
ONV, část horovala, že patříme 
za mříž, část nám fandila a drželi 
nám palce za naši odvahu a drzost. 
Předseda byl pozván na koberec, 
tam byl označen stranickým tres-
tem pro porušení stanovených zá-
sad, na místě se vymluvil, že celou 

akci organizuje místopředseda a 
ten je nestraník. Takže žádný stra-
nický trest mu nemohl být udě-
len, maximálně odvolán z funkce. 
K odvolání nedošlo, jen mu bylo 
pohrozeno TY, TY, TY- ještě jed-
nou a poletíš. 

Celou záležitost na místě sa-
mém přijel prověřit sám vedoucí 
fi nančního a plánovacího odbo-
ru. Na místě konstatoval hrubé 
porušení plánovacích a fi nanč-
ních předpisů a pohrozil, že do 
Suché Loze v nejbližším plánova-
cím volebním období nebudou 
žádné fi nance. Poté se posedělo, 
a pak jen v tichosti, aby to ne-
slyšel nikdo jiný než předseda 
MNV Ota Gazdík, tak pronesl: 

„Já vám fandím!“ To Otu tak do-
jalo, že jen jako na oko prohodil, 
že bychom potřebovali peníze na 
chladírnu, a že na tu už nemáme. 
A šéf okresního odboru dobře 
znalý situace na trhu jen tak mi-
mochodem prohodil: „Když si 
seženete novou – říkám novou- 
do konce tohoto roku, tak vám 
ji zaplatím.“ Byl jsi vědom toho, 
že dodací lhůty podle ostatních 
objednavatelů v rámci státu musí 
své požadavky předložit tři roky 
před uvažovaným termínem do-
dávky. Opomenul nějak sucho-
ložskou náturu a až vlezlost a to 
se mu stalo osudným.

  Pokračování příště.
Ing. Michal Gregárek
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V průběhu odpoledne se ná-
vštěvníkům představily tradiční 
postavy křesťanských Vánoc. 
Krom již zmiňovaných Lucií 
to byla skupina čerta, anděla a 
Mikuláše, pastýřů koledníků a 
třech králů. Všem moc děkuje-
me za pomoc.

Po ukončení programu se šlo 
v průvodu do kostela sv. Ludmi-
ly, kde proběhlo hudební pásmo 

s vánočními písněmi. To do-
provázelo mluvené slovo, které 
přiblížilo hlavní tradice tohoto 
období. 

Celý večer zakončilo poseze-
ní v místním pohostinství Pavla 
Horňáka, kde nám muzikanti 
zahráli na dobrou noc a své ta-
neční umění předvedli návštěv-
níci z Popovic.

V neděli proběhla v muzeu 

hudební beseda s Tomášem Be-
níčkem a Kristýnou Beníčko-
vou, se kterými si příchozí lidé 
zazpívali. Součástí odpoledne 
byla i Tomášova přednáška o 
vývoji kroje v Suché Lozi a okolí.

Ještě jednou děkuji všem za 
čas, který věnovali této akci. 
Tato akce by se nemohla odehrát 
bez podpory Obce Suchá Loz. 

Bc. Josef Berka
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