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Slovo starosty
Vážení občané,
začal nám rok 2022 a moc jsem 
se těšil, že tento rok bude mno-
hem lepší než roky, kdy se neu-
stále dokola řešil COVID, zákaz 
různých společenských oslav, ro-
dinných oslav, kulturních a spor-
tovních akcí. Bohužel tento rok 
začal mnohem hůř, a to válkou na 
Ukrajině. Všichni jsme si mysleli, 
že válka do „civilizovaného“ svě-

ta nebo Evropy už nepatří, že se 
nás netýká! Že se přeci dokážeme 
„nějak“ dohodnout a „nějak“ to 
vyřešit! Samozřejmě nás teď na-
padají různé myšlenky, co kdyby 
byla válka u nás? Byli bychom jako 
stát, jako obec, jako občané na ni 
připraveni?
Myslím si, že když pomineme růz-
né vojenské strategie na bázi Ev-
ropy nebo státu, tak nejdůležitější 
je soudržnost, táhnout všichni za 

jeden provaz, obětovat se jeden 
za druhého, být součástí spole-
čenství, protože sami bychom 
nezmohli nic. Važme si toho, co 
máme, važme si toho, že jsme sou-
částí společenství obce, mikrore-
gionu, kraje, státu a Evropy.    
Milí Sucholožané, na závěr bych 
Vám chtěl popřát klidné a v míru 
prožité velikonoční svátky!

Zdraví Vás Váš starosta 
Václav Bujáček
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OBEC INFORMUJE

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

SBĚRNÝ DVŮR

SVOZ ODPADŮ 2022 – OBEC SUCHÁ LOZ

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

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

Pronájem obecní techniky a obecního zařízení za 
tyto ceny:
Obecní technika: 
a) obecní traktor  - 1 MH - 600,- Kč 
b) obecní vlečky  - 1 MH - 300,- Kč 
c) obecní traktor a vlečka - 1 MH - 900,- 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 

Vlastník a provozovatel: Obec Suchá Loz 
Adresa: Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 00291374 

Otevírací hodiny:  St 15.00 - 18.00 hod 
   So 09.00 - 11.00 hod 
Správce sběrného dvora:  Jaroslava Keňová
Statutární zástupce: Václav Bujáček, mob. 737 779 377 

Termíny svozu popelnic:
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 19.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 

22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 27.12.

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, 
drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:

20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 23.6., 21.7., 25.8., 22.9., 20.10., 24.11., 15.12.

Pronájmy obecních budov:
a) pronájem bývalého „Pionýrského tábora“ - z dů-
vodu špatného stavu budov se již tábor nepronajímá 

b) pronájem kuchyně - 2.500,- Kč + energie 500,- Kč 

d) pronájem obecního sálku - 1 den - 500,- Kč + ener-
gie 500,- Kč
(Pozn. ceny jsou uvedeny bez úklidu, tedy každý si 
musí sál, sálek a všechny související místnosti – WC, 
kuchyně, chodba,  uklidit sám, jinak za úklid se dále k 
nájmu připočítá 5.000,- 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  821, e-mail: obec@suchaloz.cz. 
V případě poškození nebo rozbití zařízení je nájemce 
povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši. 

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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CO SE DĚJE V OBCI 

1. Napojení cyklostezky na parkoviště u zeměděl-
ského družstva

Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2022
Předpokládaný termín dokončení: 30. 9. 2022
Celkové náklady:   178 990,50 €
Dotace (90 %):   161.091,44 €
- stavbu na základě VŘ bude provádět fi rma Rybá-

rik s. r. o.

2. Lávky pro pěší - obnova 2 lávek přes místní vo-
doteč - potok Nivnička – první lávka je za ško-
lou a druhá u kaple sv. Cyrila a Metoděje

Předpokládaný termín zahájení: 24. 9. 2021
Předpokládaný termín dokončení: 30. 6. 2022
Celkové náklady:   972.815,- Kč
Dotace:    778.252,- Kč
- stavbu na základě VŘ provádí fi rma Ondřej Po-

lanský
 
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení, vodovodu a 

chodníku – dolní konec
rozpočet stavby: 
 cca 1.000.000,- Kč – rekonstrukce vodovodu

 cca 1.000.000,- Kč – chodník
 cca 200.000,- Kč – veřejné osvětlení 
 (bude prováděno svépomoci – zaměstnanci obce)
- termín realizace:  červenec – září 2022
- stavba bude fi nancována z rozpočtu obce 
- dodavatel stavby bude vybrán na základě VŘ

4. Výstavba zvonice na „Vinohrádkoch“
- rozpočet stavby:  1.500.000,- Kč
- termín realizace:  duben – září 2022
- stavba se bude fi nancovat z rozpočtu obce
- stavbu budeme provádět svépomoci – zaměst-

nanci obce

Dále jsme získali dotaci na výstavbu lesní cesty, ale 
realizovat ji budeme až v roce 2023. VŘ vyhrála fi rma 
Eko stavby Brno s. r. o., která bude stavbu provádět.

A už teď připravujeme další záměry:
- Vybudování mokřadu „Volenov“
- Cyklostezka Bánov
- Položení optických kabelů v ulici Záhumenice – 

Padělky (zde ještě není dopojena)
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OTÁZKY NA STAROSTU

MÁME 

MINISTRA 

ŠKOLSTVÍ, 

MLÁDEŽE 

A TĚLO-

VÝCHOVY

Blíží se konec volebního období zastupitelstva 
obce a na podzim budou nové volby. Budete kan-
didovat i v dalším období?

Na tuto otázku se mě ptala už spousta lidí, a 
dokonce jsem již slyšel, že už kandidovat nebudu. 
Není tomu tak. Musím sice přiznat, že jak jsem 
v roce 2010 nastoupil na starostu naší obce, tak 
bylo spousta „papírování“. Ale co chtějí za posled-
ní roky, tak to je hrůza! Spousta věcí se dá vyřešit 
velmi jednoduše, přehledně a srozumitelně, ale 
ne na všechno se potřebuje papír. Uvedu jedno-
duchý příklad. Jako obec Suchá Loz, musím žádat 
obecní úřad Suchá Loz, o povolení kácení dřevin 
mimo les. Posuďte sami. Není to nesmyslné? A ta-
kových věcí je spousta. A právě tyto věci, mě tro-
chu berou chuť. Nicméně bych chtěl pokračovat 
a rozjeté projekty jako je rekonstrukce vodovodu, 
chodníků, veřejného osvětlení a spousta dalších, 

17. 12. 2021 se jeden z našich ob-
čanů Petr Gazdík, bývalý starosta 
obce, stal ministrem vlády České re-
publiky, pověřený řízením Minister-
stva školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Z hlediska historie obce i celého 
okresu je to nevídaná událost. Panu 
ministrovi přejeme úspěchy v jeho 
práci na změnách v českém školství. 

Redakce Sucholožských listů

dotáhnout do konce a posunout naši dědinu, zas o 
kousek dál. Samozřejmě vše bude záležet na Vás, 
jak volby dopadnou a kdo bude na další 4 roky 
naši obec spravovat. 

Kdy se budeme moci napojit na optiku v obci?
Tam, kde provádíme rekonstrukci vodovodu, 

chodníků, veřejného osvětlení, tak přikládáme i 
optické kabely. K tomu, abychom mohli již spustit 
optiku v místech, kde je již položena, je nutné do-
dělat trasu od víceúčelového hřiště ke kostelu. Zde 
je již optika centrálně dovedena, a odtud povede po 
našem optickém vedení. Předpoklad je, že v příštím 
roce bychom zde chtěli udělat rekonstrukci vodo-
vodu (budeme žádat dotaci) a veřejného osvětlení 
včetně optického vedení. Pokud půjde vše dobře, 
tak v roce 2023 by se domy s přivedenou optikou 
mohli připojit.
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Co se událo ve školních lavicích …

Školáček

Co se dělo ve 2. a 3. ročníku?

Vážení spoluobčané, 
v červnu bude základní škola a mateřská škola sbírat papír - časopisy, noviny, letáky. Kartony sbírat ne-
budeme.  Přesný termín Vám oznámíme. Sbírat budeme opět za budovou školy.
Děkujeme za podporu

Pro děti z mateřské školy při-
chází období zápisu do 1. ročníku 
základní školy. Zápis je náročný, 
proto jsme pro ně připravili krou-
žek Školáček. Odpoledne ve čtvr-
tek 3. března jsme se setkali ve třídě 
základní školy. S dětmi jsme zpíva-
li písničku Pekla vdolky, vytleská-
vali jsme slova, cvičili na říkanku 
Mnoho máku, mnoho mouky, pro-
cvičovali jsme si ruku při kreslení 
koláčů do krupice a potom také 
na papír. Při pohádce O jazýčkovi 
jsme si zabreptali, a nakonec jsme 
lízali i výborná povidla.

Mgr. Hana Máčalová

Olympijské hry
Sněhu u nás letos mnoho nebylo, ale to nás ne-

odradilo a uspořádali jsme zimní olympijské hry 
v tělocvičně - bez sněhu. 

Olympiádu jsme zahájili olympijským ohněm 
a hymnou. Paní ředitelka všechny vyzvala k fair 
play hře.

A pak všichni soutěžili „na plné pecky“. Slalom 

na lyžích, kraso i rychlobruslení, sáňky, skoky, 
hokej a nechyběl ani biatlon. A nakonec všich-
ni získali olympijské medaile, které upekla p. uč.  
Vítková. 

 PS. Třeťáci ještě psali o tom, který zimní sport 
se jim nejvíce líbí, zjišťovali informace o PANDĚ 
- maskotu olympijských her a mluvili jsme o tom, 
jaké vynálezy dala Čína světu. (Např. draky. Víte, 
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že drak je mnohoznačné slovo? Jaký je jeho další 
význam? To by nám správně odpověděli druháci, 
kteří to nedávno probírali v ČJ.)

Vesmír 
Sluneční soustava, 

planety, Měsíc, galaxie, 
souhvězdí, planetári-
um, planetární stezka, 
kosmonaut, raketa, da-
lekohled, mimozem-
šťan Paxi – tyto a další 
pojmy jsme poznávali 
při probírání tématu 
Vesmír. 

Všechny děti se o toto učivo velmi zajímaly, 
spoustu věcí už věděly (Např.: Damík: Na Uranu a 
Neptunu prší diamanty, exo planeta Super Saturn 
má asi 200krát větší prstenec než Saturn, upro-
střed Mléčné dráhy je černá díra, teplota v jádru 
Slunce je asi 13 miliónů °C.)

Vesmír, naši sluneční soustavu, souhvězdí jsme 
také malovali ve výtvarné výchově. A Markétka 
přinesla do školy model sluneční soustavy, který 
sama vyrobila.

Své znalosti děti využily na vesmírné stezce 
na dětském hřišti a zazářily s nimi i v planetáriu 

v Uh. Brodě, kde správně odpovídaly na otázky 
pana Ing. Rajchla.

Březen – měsíc knihy.
Abychom měli přehled o nových knihách pro 

děti, vyrazili jsme do knihovny v Suché Lozi. Paní 
Marie Vaculová vybrala nejzajímavější a mezi 
nimi byla i jedna, která by neměla chybět v žádné 
knihovně: L. Špaček: Dědečku vyprávěj – etiketa 
pro kluky i holčičky.
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Masopust 
Pokaždé, když se chystáme na masopustní ob-

chůzku, přemýšlíme, jaké si oblečeme masky. Nela 
se rozhodla, že půjde za tradiční masku – kominí-
ka. Terezka ani chvilku nezaváhala - ke kominí-
kovi patří Eliška. A vystoupení bylo připraveno! 
A aby to druhákům nebylo líto, trénovali s námi 
taneček, pomáhali recitovat a zpívat. Kominíka s 
Eliškou jsme zařadili i do matematiky a českého 
jazyka. A výsledek: Kominík a Eliška v 7 pádech:

1.p. Kominík nosí štěstí.
1.p. Eliška se zamilovala do kominíka.
2.p. Bez kominíka se neobejdeme.

2.p. Bez Elišky by si kominík nezatancoval.
3.p. Ke kominíkovi se stěhuje Eliška.
3.p. Kominík zahořel láskou k Elišce.
4.p. Vidím kominíka čistit komíny.
4.p. Má oči jen pro Elišku.
5.p. Kominíku, vezmi si Elišku.
5.p. Eliško, vezmi si mě!
6.p. O kominíkovi je písnička.
6.p. O Elišce se říká, že je kočka. (Kominík básní 
o Elišce.)
7.p. S kominíkem je život fajn.
7.p. Kominík je s Eliškou šťastný. (S Eliškou je ži-
vot zážitkový.)

Mgr. Hana Beníčková

Žáci 1. ročníku a jejich aktivity
V lednu žáci 1. a 2 ročníku navštívili výstavu 

„Krteček“ v galerii Panského domu v Uherském 
Brodě. Interaktivní výstava se konala k 100. vý-
ročí narození Zdeňka Milera. Žáci procházeli vý-
stavou s pracovním listem, odpovídali na otázky a 
plnili úkoly. Ve škole pak žáci 1. ročníku nakreslili 
obrázek Krtečka a tyto výtvarné práce poslali paní 
do galerie, která je prezentovala v rámci této vý-
stavy.

Jelikož v covidovém období se nemohli konat 
besídky a vystoupení, tak jsme nacvičili divadlo 
„O dvanácti měsíčkách“ a zahráli si ho sami pro 
sebe v tělocvičně naší školy i s kostýmy. V pracov-
ní činnosti si každý vyrobil postavu, kterou ztvár-
nil v pohádce.

I letos jsme si užili i hry na sněhu a sáňková-
ní, i když toho sněhu nebylo mnoho. Prostory na 
pumptrackovém hřišti se k sáňkování přímo na-
bízely. 
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Projekt Karel IV. – žáci 4. a 5. ročníku
V letošním školním roce se žáci 4. a 5. ročníku 

seznamují ve vlastivědě s významnými událost-
mi a osobnostmi českých dějin. V lednu jsme se 
prostřednictvím stroje času vrátili do 14. století, 
do období vlády Karla IV. S důležitými milníky 
v životě tohoto panovníka nás seznámil „český 
lev“ prostřednictvím animovaného cyklu Dějiny 
udatného českého národa (tento pořad děti velmi 

Na konci ledna dostávali prvňáčci svoje prv-
ní školní vysvědčení. Všichni se mohli doma po-
chlubit samými jedničkami, protože si je opravdu 
zasloužili i s pochvalou. 

I v zimě se sportuje, i když u nás jen v tělocvič-
ně. Aby se stalo sportování zajímavějším, tak jsme 
soutěžili jako sportovci v zimní olympiádě v letoš-
ním roce v Číně. Zkusili jsme si jen pár disciplín. 

baví). Společně jsme v hodině čtení přečetli knihu 
Vítej, Karle od Ivony Březinové, která zábavnou 
formou popisuje život a také myšlení lidí ve stře-
dověku. V hodině slohu žáci napsali dopis Otci 
vlasti. Téměř všichni mu děkovali a obdivovali ho 
za všechno, co pro naši zem vykonal. Neopomně-
li na Karlovu univerzitu, na Pražský hrad, který 
nechal po svém nástupu na trůn opravit, na hrad 

Než začalo postní období, tak jsme si jeden celý 
den udělali ve třídě i v družině karneval. Prvňáčci 
si přinesli zajímavé masky, v kterých plnili úkoly, 
soutěžili a tančili. 

Nyní se již připravujeme na Velikonoční svát-
ky. Zasadili jsme si řeřichu, vyrobily kropenatou 
slepičku a někteří žáci si při lepení vzpomněli na 
kamarády z Ukrajiny, kteří odešli před válkou a 
bydlí v Suché Lozi a použily na slepičku barvy 
ukrajinské vlajky, aniž by jim to někdo říkal. Žáci 
vnímají válku na Ukrajině velmi citlivě, chtějí 
mluvit o informacích, které se k nim dostávají a 
chtěli by pomáhat. Snad Velikonoční svátky pro-
žijeme v klidu a míru. 

Mgr. Eva Gazdíková



12 Sucholožské listy - OBČASNÍK Březen 2022

Karlštejn, kde byly uloženy královské poklady. 
Hodně žáků si tohoto císaře váží především za to, 
že všechny spory řešil vždy diplomatickou cestou. 
Celý den jsme shromažďovali informace o tomto 
panovníkovi z rodu Lucemburků. Výstupem pro-
jektu bylo veledílo „Karlovo okénko“, které jsme 
vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Myslím, že 
si tento den žáci velmi užili a věřím, že o životě 
Karla IV. si budou ještě hodně dlouho pamatovat.   

Mgr. Helena Vítková
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Přednáška PhDr. Miroslavy Polákové, Ph.D. 
o J. A. Komenském v naší škole

V letošním roce si připomínáme 430 let od 
narození učitele národů J. A. Komenského, který 
se narodil právě u nás na Východním Slovácku. 
Proto jsme k nám pozvali paní profesorku, která 
v roce 2018 dostala Cenu Ergona Erwina Kicheho 

za knihu Měli odvahu žít. Odboj na Uherskobrod-
sku, aby nám povyprávěla o životě a díle J. A. Ko-
menského. Velmi poutavé vyprávění si poslechli 
žáci všech ročníků naší školy. Na závěr proběhla 
autogramiáda. 
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Zápis do Mateřské školy Suchá Loz
Předtím, než vyrazíte k zápisu do mateřské školy, 

měli byste vědět, že o přijetí do MŠ zpravidla rozho-
dují tři základní kritéria. Jedním z nich je místo byd-
liště, druhým věk dítěte a třetím povinné očkování. 
Přednost mají vždy děti ze spádové oblasti konkrét-
ní školky v předškolním věku. Aby vašeho potomka 
školka přijala, musí mít splněna povinná očkování. 
Naše školka se rozhoduje na základě dalších vlastních 
kritérií, která budou vystavena na stránkách školy 
www.zs.suchaloz.cz.

Podmínky pro rok 2022 prozatím zůstávají stejné 
jako u zápisu v loňském roce. Přijímáme děti nejdříve 
ve věku 3 let, nejpozději však musíme přijmout děti 
do věku 5 let, jelikož v tomto věku je pro dítě před-
školní docházka povinná.

Co musí umět dítě k zápisu do školky
U dětí nezkoumáme jejich speciální dovednosti, z 

toho důvodu někdy ani není povinné, aby se dítě do-
stavilo k zápisu spolu s rodiči. Přesto není od věci vaši 
ratolest přivést, aby nahlédla do nového prostředí.

Než však vašeho potomka dáte do mateřské ško-
ly, ujistěte se, že zvládá základní věci jako reagovat na 
své jméno, umět nahlásit své potřeby a být nějaký čas 
bez rodičů. Ve chvíli, kdy jde dítě do školky, je potře-
ba, aby už nenosilo pleny a zvládlo být bez dudlíku.

S oblékáním a obouváním dětem v MŠ zpravidla 
pomáhají učitelky, některé činnosti by však děti měly 
zvládat samy:
• Jíst
• Pít
• Umýt si ruce
• Smrkat
• Chodit na záchod
• Poznat své věci
• Výhodou je, pokud se umí samy i svléknout a cho-

dit do schodů

Jak probíhá zápis do školky
Prvním krokem při zápisu do školky je vyzvednu-

tí a vyplnění přihlášky. Termín přihlášek do MŠ pro-
bíhá v období od 2. do 16. května 2022. Konkrétní 
termín bude uveden na webových stránkách školy. 
Přihlášku si můžete vyzvednout buď přímo ve školce 
a na webových stránkách školy. 

Dokumenty k zápisu do mateřské školy
K přihlášce budete potřebovat rodný list dítěte, 

potvrzení od lékaře o povinném očkování, občanský 
průkaz. Povinnost očkování se nevztahuje pouze na 
předškoláky, tedy děti ve věku 5 let, které mají před-
školní docházku již povinnou. 
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Jarní sluníčko už nás všechny krásně hřeje a 
láká k jarním hrám, ale my se s vámi podělíme 
ještě o zimní zážitky ze školky.
- svatý Mikuláš s andílkem a čertiskem na nás 

nezapomněli a obdarovali nás dobrotami. My 
jsme jim na oplátku zazpívali, zatančili a slíbili, 
že  budeme šikulky i nadále.

- čekání na Ježíška jsme si vyplnili vánočními 
tradicemi.

Zprávičky ze školky
- pod vánočním stromečkem jsme našli spoustu 

dárků, a dokonce opravdové cihličky ke stavbě. 
Kluci spolu postavili sucholožský mlýn.

- NOVÝ ROK 2022 jsme přivítali hrou na mudr-
ce z východu
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- v zimě jsme si užili i sněhu a sněhuláci nám 

hlídali naši zahradu    foto   11

- nezapomněli jsme také přinést zvířátkům dob-
roty do našeho krmelce

- zasportovali jsme si při zimní olympiádě

- do Uherského Brodu jsme podnikli výlet na in-
teraktivní výstavu ,,KRTEČEK“
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- divadlo si umíme zahrát sami, ale jsme rádi, že 
nám pohádku přišli zahrát i děti ze školy

- ve školce nás učil kouzlit pravý kouzelník 

- masopustní veselí jsme si užili ve školce při 
karnevale i na fašankové obchůzce vesnicí

A teď už chystáme Morenu, ať už je zima oprav-
du za námi :)

v.uč. Bc. Martina Horňáková
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Tak jako každý rok v lednu, tak 
i letos probíhala v celé republice 
registrace všech skautů. Je to vlast-
ně takové sčítání skautů spojení s 
platbou registračních poplatků. 
Chtěl bych jménem střediska moc 
poděkovat všem rodičům za včas-
nou registraci svých dětí.

To, že skaut je v našich obcích 
(Suchá Loz a Bánov) velmi popu-
lární plyne i z následujícího grafu. 
Letos se v našem středisku regis-
trovalo 178 členů. To nás velmi 
těší a nabíjí energií to dělat dál, 
protože to má smysl.

V posledním bodě skautské-
ho slibu jsme všichni skauti slí-
bili: „Duší i tělem být připrave-
n(a) pomáhat vlasti i bližním“, 
a teď je právě ten čas, kterým 
tento bod můžeme doslova a do 
písmene plnit.

V prvotní nečekané a nárazo-
vé situaci jsme dokázali rychle za-
reagovat, sjednotili jsme cílenou 
pomoc, a otevřeli u nás v obci 
sběrné místo potřebné pomoci. 
V našem okrese jsme sbírku zor-
ganizovali jenom my a Uherské 
Hradiště. Sbírka vznikla doslova 
z hodiny na hodinu. Moje oba-

Registrace 2022

Sbírka pro Ukrajinu
vy z takové sbírky se rozplynu-
ly ihned, když jsem viděl okolo 
sebe ochotné bratry a sestry, kteří 
si udělali čas a pomohli mi s or-
ganizací. Reakce vás, kteří jste se 
zapojili byla neuvěřitelná! Sbír-
ka trvala jeden den a měla hned 
když skončila odjet domluveným 
transportem přímo na Ukraji-
nu. Nejen v našem středisku, ale 
i v ostatním se sešlo 3x více věcí, 
než se čekalo, a tak se domluve-
né transporty naplnily dřív, než 
stačily přijet do Suché Loze. Další 
den se řešil další transport, a na-
konec se domluvil vlak z Bohu-

mína, který jel přímo na Ukrajinu 
a ke kterému jsme nasbírané věci 
osobně dovezli. Naplnili jsme ce-
lou dodávku a velký vozík. Velké 
díky všem, kdo se do sbírky zapo-
jil. Dokázali jsme se spojit a na-
sbírat několikanásobně více, než 
jsme si dokázali představit!

Ze skautské chaty jsme daro-
vali a převezli tři postele do uby-
tovny ve Vsetíně, kde jsou nyní 
ubytování uprchlíci z Ukrajiny.

18. – 20. 3. 2022 proběhla další 
sbírka. Tentokrát byla v obřadní 
síni obecního úřadu. V odstřelo-
vaných a okupovaných městech 
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je stále mnoho lidí (hlavně star-
šího věku), kteří nemají mož-
nost před válkou uprchnout. Za 
pomocí Skautského krizového 
centra Zlínského kraje se nám 
podařil domluvit transport této 
sbírky do města Charkov. 

Dále jsme otevřeni pomoci 
dětem, které utekly před vál-
kou tím, že je rádi přijmeme 
do našich skautských družin a 

aktivně je zapojíme do našich 
programů.

Čeká nás ještě složitá doba 
plná různých překážek, ale věří-
me, že pokud se spojíme, doká-
žeme zvítězit nad vším špatným.

 A když jsem začal úryvkem 
ze slibu, tak i skončím dodat-
kem, kterým skautský slib končí: 
„K tomu mi pomáhej Bůh“.

Ing. Pavel Cícha – Pól

Jarní část sezóny nám pomalu začala. Muž-
stvo můžu, odehrálo několik přípravných zápasů. 
Všechny byly vyrovnané, ale je ještě co zlepšovat a 
dostat se aspoň do formy podzimní.

Korytná – Suchá Loz
2: 2 – branky: Vojtěch Král, Zdeněk Krajčovič
Horní Němčí – Suchá Loz – branky: Václav Bu-

Sokol Suchá Loz jarní část sezóny
jáček, Zdeněk Krajčovič

Mužstvo žáků i přípravky trénuje v tělocvičně 
celou zimu, tak věřme, že jarní část se jim povede a 
zúročí svou zimní přípravu.

Jménem všech členů Sokola Suchá Loz Vám 
přejeme požehnané a klidné Velikonoce.



19Sucholožské listy - OBČASNÍKBřezen 2022

HA
SIČ

I
PLKO

TN
IC

E
SDH SUCHÁ LOZ

Spolek vdaných žen Plkotnice

Nejkrásnějsí svátky v roce  máme za sebou a 
před náma máme magický rok 2022.

Hned z kraje roku je naše jednotka aktivní. Po 
třech králích jsme zabalili Vánoční výzdobu, kte-
rou jsme vloni rozšířili o výzdobu na zábradlí na 
mostě u kostela, adventní věnec a poštu pro Ježíška. 

V únoru jsme si uspořádali Výroční valnou 
hromadu, které jsme museli bohužel v předešlých 
dvou letech oželet z důvodu „Covidového období“.

Jako obvykle jsme zhodnotili, co se nám za ty 
dva roky tak nějak průběžně podařilo uskutečnit, 
zhodnotili jsme naši fi nanční stránku a předběžně 
si naplánovali akce do následujícího roku.

V sobotu 12. 3. 2022 jsme uspořádali sběr že-
leza. Počasí jsme měli jako na objednávku, tak se 
nám akcička vydařila na jedničku. Děkujeme všem 
spoluobčanům za spolupráci a Obci za půjčení 

Poslední dny starého roku jsme měly možnost 
být spolu. Udělali jsme si v našem muzeu vánoční 
posezení se zpěvem krásných písní. Také jsme na 
půlnoční mši zazpívali v kostele i před kostelem 
pár vánočních koled a na sv. Štěpána jsme zpívali 
u Živého Betléma před kostelem. 

Začátek nového roku se začal rozvolňovat, ale 
přesto jsme byly stále opatrné, a i naše setkání 

traktoru a multikáry :-)
Samozřejmostí v našem plánu činnosti jsou pr-

vopáteční schůze, takže kdyby kdokoliv chtěl uvítat 
do našeho sboru, mile rádi jej mezi nás přivítáme. 
Schůze začinají ve 20h. 

Uvidíme, co nám připraví letošní ro a budeme 
doufat, že jen samé pozitiva :-)

Věra Kočicová
jednatelka SDH Suchá Loz

jsme dělali podle situace. Stále jsme přemýšleli, 
jestli se uskuteční fašank s pochováváním basy. 
Nakonec pan starosta rozhodl, že fašank bude, a 
tak jsme začaly trénovat. Letos jsme zvolily téma 
podle starého českého fi lmu „Světáci“ a nacvičily 
to jako divadelní představení s proloženými pís-
ničkami a taneční choreografi í. V pozadí byly na 
plátně záběry z daného fi lmu. Myslím, že to bylo 
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velmi autentické. Plkotnice si to užily i při nacvi-
čování.

I v letošním roce proběhla sbírka oblečení a 
jiných věcí pro Diakonii Broumov. Touto cestou 
bychom chtěly poděkovat všem, co přispěli do 
sbírky pro potřebné.  

Všem čtenářům Sucholožských listů přejeme 
krásné jaro a požehnané Velikonoce. 

Eva Gazdíková a Plkotnice

S přicházejícím jarem nastá-
vá čas pro sběr prvních jarních 
bylinek. Mezi tyto bylinky ur-
čitě můžeme vzpomenout sed-
mikrásku, podběl, prvosenku, 
medvědí česnek, kopřivu, ale i 
méně známý popenec či plicník 
lékařský.

Jarní byliny mají poměrně 

Jarní byliny v okolí naší dědiny
velkou sílu, protože v sobě v 
tomto období slučují celou řadu 
látek, které mají blahodárné 
účinky pro lidské tělo. Při sběru 
bylin můžeme také přijít na jiné 
myšlenky, a pomocí léčivek se 
po dlouhé zimě opět dostane-
me do potřebné kondice. První 
z nich je:

Kopřiva dvoudomá
Ty malé pichlavé lístečky pa-

tří mezi první, které každý rok 
uvidíte. Možná i proto je naši 
předci přidávali do jarních jídel, 
z nichž do dnešních dnů zůstaly 
jen kopřivový špenát a jarní ná-
divka. Kopřiva patří mezi naše 
největší léčivky, účinné látky 
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jsou v celé rostlině – od kořenů 
až po květy.

V první řadě pročišťuje krev, 
snižuje hladinu cukru v krvi, 
léčí problémy s močovými ces-
tami, pomáhá při onemocnění 
jater, žlučníku, sleziny, žalud-
ku, při vředech... Poslouží jako 
podpůrná léčba při virových a 
bakteriálních onemocněních. 
Kopřiva též pomáhá při otocích 
a vodnatosti a obsahuje hodně 
železa, proto je skvělou bylinkou 
pro těhotné ženy. Protože je však 
velmi silná, je třeba ji užívat 
střídmě. Po kopřivě budete mít 
také krásnější vlasy, pokožku 
hlavy bez lupů, pleť bez ekzémů 
a skvrn, nehty bez plísní… Čím 
čerstvější kopřiva je, tím lepší 
má účinky, ale i sušená z lékárny 
je k nezaplacení. Pít můžete čaj, 
užívat tinkturu, mazat se odva-
rem nebo si připravit sirup. 

Sedmikráska
Stačí pár slunečných dnů a z 

trávníku vykouknou tyhle malé, 
bílé kytičky. Neváhejte a klidně 
jich pár utrhněte. Nebudete li-
tovat. Je to ideální při kašli, za-
hlenění a zánětu průdušek, při 
nachlazení a na jarní pročiště-
ní. Pomáhá též při nechutenství 
a poruchách trávení, zlepšuje 
kožní problémy včetně bodnu-
tí hmyzem a drobných ranek. 
Květy sedmikrásek je nejlepší 
jíst čerstvé, takže třeba v salátu 
či na namazaném chlebu. Při 
poranění kůže potírejte šťávou 
z rozmačkaných listů. Na léčbu 
kašle či pročištění organismu se 
hodí čaj.

Prvosenka jarní
Tato léčivka roste poměrně 

hojně, zatímco její příbuzná pr-
vosenka vyšší patří mezi kriticky 
ohrožené druhy, té se raději vy-
hněte. Popíjení čaje z petrklíče 

usnadňuje vykašlávání, tlumí a 
zvlhčuje kašel. Pomáhá tak lé-
čit bronchitidu, ale i zápal plic. 
Mírní záněty, ale i bolesti hlavy a 
horečky. Na artritidu se používa-
jí obklady. Díky vlasovým kou-
pelím z prvosenky jarní budou 
vaše vlasy hedvábné a voňavé 
Stejným nálevem se též omývá 
mastná pokožka a ucpané póry.

Medvědí česnek
Výčet jarních bylin by nemo-

hl být kompletní bez této rost-
linky, která je pro naše okolní 
lužní lesy specifi cká. Má tako-
vou sílu, že jej prý medvědi vy-
hledávají po zimním spánku, 
aby si pročistili žaludek, střeva 
a krev. A stejně tak bude půso-
bit i na nás. Díky svým účinkům 
lze medvědí čenek použít jako 
omlazující a pročišťující kúru. 
Snižuje vysoký krevní tlak, po-
máhá odstranit závratě, pocit 
tlaku v hlavě a úzkost. Pomáhá 
s tuberkulózou i vodnatostí, do-
káže zbavit dušnosti, zahlenění 
a urputného kašle. Nejlepší je 
konzumovat ho syrový, sušením 
a tepelnou úpravou ztrácí sílu. 
Další možností, jak jej uchovat, 
je zamrazení a tinktura, zajíma-
vá je výroba vína. 

Popenec břečťanovitý 
Tato bylinka chutná svěže, 

trochu jako bazalka, proto je 
možné ji využít v kuchyni i jako 
koření. V lidovém léčitelství se 
používá při průjmech a proti za-
hlenění dýchacích cest. Pomáhá 
léčit choroby močového ústrojí, 
ať už se jedná o močové kame-
ny či záněty ledvin. Pomáhá ře-
šit chudokrevnost a bojuje proti 
chřipce. Nejlepší je pít čaj, ale lze 
si udělat i sirup či odvar. Tím se 
doporučuje omývat kožní vy-
rážky, ekzémy a špatně se hojící 
rány. Můžete si jej také dát jen tak 

syrový, třeba nasekat do polévky 
nebo na chleba. 

Podběl lékařský
Bylinka, která rostla dříve 

všude, v posledních letech po-
malu mizí. Léčivka uvolňuje 
hleny a má silné protizánětlivé 
účinky, hodí se tedy skvěle k léč-
bě kašle, zánětu průdušek, ale i 
tuberkulózy. V těchto případech 
se popíjí ve formě čaje. Rozdr-
cené listy položené na hrudník 
zase pomáhají při onemocnění 
plic, léčit s nimi lze i růži a pora-
nění tkání. Z listů, které ostatně 
sbíráme později než květy, lze 
připravit též sirup, který se také 
užívá při kašli. 

Plicník lékařský
Tahle pěkně barevná léčivka 

se hodí (jak už název napovídá) k 
léčbě plicních onemocnění, jako 
jsou zápal plic a průdušek, astma, 
kašel, vykašlávání krve, zahleně-
ní plic a podobně. Lze jej využít 
i při poškození sliznice hltanu 
a žaludku po požití koncentro-
vaného alkoholu, horkých jídel 
nebo nápojů. Z bylinky se při-
pravují čajové směsi, z mladých 
lístečků společně s citronem a 
medem lze připravit chutný salát.

Všechny bylinky je možné sbí-
rat ve slunečném dni, abychom 
snížili možnost vzniku plísní 
a hnilobných chorob ve vašich 
zásobách. Pokus chcete bylin-
ky naložit na sirup, doporučuji 
je nechat trochu „zavadnout“. V 
případě kopřivy sbírejte výhonky, 
které rostou v malém množství 
nebo i jednotlivě. A známá by-
linkářka Marie Treben u sbírání 
kopřiv upozorňuje na zvýšení je-
jich toxicity po dešti. Je vhodně je 
sbírat nejdříve dva dni pro dešti.

Přeji příjemnou vycházku 
naší krásnou krajinou!         

Marie Vaculová
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Příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) bude v 
sobotu 9. dubna 2022 v době 14:30 – 16:00 hod. v 
kostele sv. Ludmily v Suché Lozi. 

Zelený čtvrtek 14. 4. 2022
Mše svatá na památku Poslední večeře v 17:00 
hod.
Kostel po bohoslužbě otevřen k soukromé mod-
litbě do 18:30 hod. 

Velký pátek 15. 4. 2022
Křížová cesta v Bánově na Skalu v 14:00 hod. 
Velkopáteční obřady na památku Ježíšova umu-
čení v 17:00 hod.  
Kostel po bohoslužbě otevřen k soukromé mod-
litbě do 18:30 hod. 

Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra,
ti druzí budou zasévat zlo až do té míry,
že všechen čas bude zbytečný.
Každý okamžik vašeho života
je jako košík, který vám je svěřen,

Velikonoce 2022 kostele sv. Ludmily v Suché Lozi

Dobrým i zlým lidem běží čas stejně

Bílá sobota 16. 4. 2022
Kostel bude otevřen k návštěvě „Božího hrobu“ v 
době 8:00 – 16:00 hod. Modlitba Korunky k Boží-
mu Milosrdenství v 15:00 hod. v kostele 
Začátek Velikonoční vigilie v 18:00 hod. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. 2022
Mše svatá v 7:30 hod. Na závěr bohoslužby bude 
žehnání velikonočních pokrmů.

Pondělí velikonoční 18. 4. 2022
Mše svatá v 7:30 hod.

Radostné a požehnané prožití svátků Ježíšova 
vzkříšení přeje

P. Jiří Putala, farář 

abyste ho naplnili svou sklizní
a svým dobrým ovocem.
Tento okamžik je krátký,
rychle zmizí v minulosti
a už nikdy nepůjde vzít zpět.
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Setkávejte se s druhými, pomáhejte si,
navzájem si naslouchejte, zdravte se,
utěšujte jeden druhého dobrými a pevnými slovy,
překonejte sami sebe, abyste se vzájemně setkali,
v lásce Kristově neúnavně a bez omrzení 
pracujte na Pánově poli.

Zprávy z Ukrajiny v nás vyvo-
lávají nejrůznější pocity

Každého z nás hluboce za-
sáhla zpráva o vypuknutí války 
na Ukrajině, resp. o přepadení 
malé zemičky světovým obrem. 
Dle průzkumů veřejného mínění 
je 90 % obyvatel České republiky 
odsuzuje agresi Ruska proti Ukra-
jině. Průběžné detailní zprávy o 
přepadení malé země a vraždění 
místních obyvatel v nás vyvolávají 
nejrůznější pocity: vztek, strach, 
bezmoc, smutek, nejistotu, pocit 
nespravedlnosti, hněv, agresi, ne-
návist, touhu po pomstě... Jak se 
tím vším vypořádat?

Lidé v sobě mají odpradávna 
různé „strategie“ reakcí na stres 
a ohrožení. Někdo reaguje „úto-
kem“, jiný „útěkem“, což pak do-
stává nejrůznější podoby v našich 
aktuálních reakcích: od nadávání 
agresorům, přes pořádání de-
monstrací a sbírek peněz, až po 
stažení se do sebe a zakuklení se 
ve svém strachu a nejistotě.

Nepouštějte se do rozhovoru s ďáblem.
Rozmlouvejte jen s Bohem.
Když byl Ježíš Kristus ukřižován a vzkříšen,
ďábel padl a zbývá mu už jen vymezený čas.
Kdo se ale upne na ďábla, padne s ním.
Kdo kráčí po jeho cestě, vystavuje se nebezpečí pádu.
Nikdy se neupínejte na ďábla 
a nikdy se nepouštějte jeho cestami.
Veškerou jeho starostí je zkreslovat Boží obraz 
ve vašich myslích,

Naplňujme každičký okamžik svého života

Válka. A co já s tím?

Otec lži a otec lhářů
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Naplňujme čas, naplňujme láskou svůj život,
naplňujme každičký okamžik svého života.
Nedovolte světu, aby vám skryl ošatky vašeho života,
a aby tak zůstaly prázdné.
Bylo by to pak, jako byste hromadili haldy slámy,
které čas spálí a nic z nich nezůstane.

zavést vás na scestí a odradit od konání dobra.
Falšuje, zkresluje a klame. 
Snaží se vás oklamat a odradit.
Démon je největší lhář, největší podvodník a pokrytec,
a jak ho označil sám Pán: „Je samotnou lží a otec lži.“

(Sv. Šarbel † 1898)
Se svolením zpracováno podle knihy: 
Hanna Skandar, Myšlenky svatého Šarbela
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz 
Redakčně upraveno.

Jak může reagovat křesťan 
krom přirozených reakcí?

Pokusím se je popsat v pár bo-
dech bez přílišného rozvíjení:
• Ježíš upozorňoval na to, že 

budou i války a že zlo bude 
ovládat mnoho lidí. Ale při-
slíbil nám, že on sám „s námi 
bude až do skonání světa“ a že 
je Pán dějin, který defi nitiv-
ně zaručí spravedlnost. Toto 
je naše křesťanská naděje, ze 
které můžeme čerpat v kon-
krétních životních okolnos-
tech, ve chvílích temnoty, utr-
pení i smrti.

• Ježíš nás křesťany poslal do 
tohoto světa s výbavou i úko-
lem, abychom mohli být tvůrci 
pokoje. Je teda potřeba Kristův 
pokoj v sobě střežit, v modlit-
bě obnovovat a následně šířit 
ve svém nejbližším okolí.

• Ježíš nás vybízí, abychom se 
nenechali ovládnout a zahltit 
nenávistí k našim nepřátelům, 
či k těm, kdo činí zlo. To ov-

šem neznamená, nestavět se na 
obranu slabých. Je třeba se na 
svém místě a svými prostředky 
zasazovat za spravedlnost - ale 
bez temných brýlí nenávisti, 
která jen rodí další a další křiv-
dy a roztáčí spirálu zla. Je třeba 
nenávidět zlo a bojovat proti 
němu, ale v agresorovi stále vi-
dět člověka.

• Ježíš řekl, že „to co uděláme 
tomu nejposlednějšímu člo-
věkovi, děláme Ježíšovi. A co 
jsme odmítli udělat pro toho 
nejposlednějšího člověka, od-
mítli jsme udělat i pro samého 
Ježíše“. Sám Bůh se tak solida-
rizuje s každým člověkem. A 
každý z nás má možnost udě-
lat pro Boha něco zcela kon-
krétního. Přispět na sbírku pro 
Ukrajinu, účastnit se demon-
strace, podpořit uprchlíky z 
Ukrajiny, modlit se za Ukraji-
nu – a i za nepřátele.

• Někteří lidé jsou fascinováni 
událostmi a tak hodiny sedí 
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přilepeni na obrazovce a sle-
dují hrůzné a nevšední záběry 
z dějiště agrese. Možná by bylo 
ale lepší rozhodnout se omezit 
svůj čas u zpravodajství a vě-
novat se místo toho například 
modlitbě. Spojení s Bohem má 
sílu proměňovat naše srdce, 
pomáhá nám rozlišovat co je 
právě naším (i když malým) 
posláním na místě kde se na-
lézáme. A v modlitbě můžeme 
prosit o požehnání i pro mili-
ony bezejmenných lidí, kteří 
jsou agresí zasaženi…

Ochromit nepřátelské inicia-
tivy

A nakonec trefný úryvek z jed-
né knížky:

„Milovat své nepřátele nezna-
mená, že nebudeme cítit nechuť 
vůči zlu, které způsobili, zvláště 
pokud toto zlo zasáhlo naši duši; 
neznamená to nevnímat běžné 
reakce naší přirozenosti, která cítí 
odpor a reaguje na zlo. Znamená 
to však činit dobro těm, kteří nás 
nenávidí, vyprošovat jim Boží mi-
losrdenství, aby proměnilo jejich 
srdce i vůli a učinilo z nich nová 
stvoření. (...)

Mít nepřátele znamená, že je v 
ohrožení náš vlastní pokoj a mu-
síme čelit i vnějšímu nebezpečí, 
neboť každý nepřítel nám může 
způsobit mnoho zlého. Nejkrás-
nější je ... ochromit nepřátelské 
iniciativy skutky lásky a tam, kde 
by láska nezapůsobila, zneškod-
nit zlo modlitbou. ... “ (P. Dolindo 
Ruotlto / z knížky : Ježíši, postarej 
se ty!, ktero vydalo nakladatelství 
Doron).

Tváří v tvář zlu a pocitu bez-
moci lze setrvávat v modlitbě

Z mnohých stran nyní slyšíme 
výzvy k modlitbě, což nepřekva-
puje. Zvlášť naléhavě k modlitbě 
vyzývá papež František. Modlit-
ba je pro křesťana velký dar a je 

zodpovědný za jeho užívání. Víra 
nám umožňuje setrvávat v mod-
litbě, i když jsme vystaveni tváří 
v tvář zlu války, nesmyslnému 
zabíjení a trápení a také  pocitu 
bezmocnosti vůči tomu a těm, 
kdo toto nesmyslné zlo rozpou-
tali.

Asi každý, kdo se za Ukrajinu 
modlí, by rád uviděl okamžitý 
účinek modlitby. Tak se to ale 
nestává. Přesto je třeba modlit se 
a nepolevovat, stavět pomyslnou 
hráz zlu z naší lásky, víry a vytr-
valosti. A nenechat se přemoci 
únavou nebo se dokonce nene-
chat strhnout ke zlu, ať už se pro-
jevuje jakkoliv. 

Můžeme se cítit zahlceni vel-
kým množstvím podnětů a pro-
padnout jakési paralýze

Boží láska se týká každého 
člověka! Připojme se tedy svou 
vírou a svými modlitbami k této 
Boží lásce. Vždyť Bůh miluje to, 
co stvořil a Ježíš zemřel za všech-
ny, za nás i za ty nejhorší jedince. 
V této víře doprovázejme mod-
litbami všechny jakkoliv trpící.

Tak, jak nám zpravodajství 
přibližuje celou beznadějnou si-
tuaci, můžeme se ale cítit zahlce-
ni velkým množstvím podnětů 
a propadnout jakési rezignaci či 
paralýze, že nevíme kde začít a že 
zrovna naše modlitba nemá smy-
sl. Ale nikdo se nemusí modlit za 
všechno a za všechny. Můžeme 
si modlitby rozdělit do proseb 
a díků za různé skupiny. Níže je 
jich řada vyjmenovaná. To nás 
může inspirovat ke konkrétněj-
šímu zaměření našich modliteb. 
Můžeme tak mít na mysli vždy 
určitou situaci nebo určitou sku-
pinu lidí. Nebo si vzít za svou i 
nějakou konkrétní situaci či oso-
bu.

Konkrétní tipy k modlitbě
Začněme ale vyznáním, že 

i my jednáme mnohdy zle, že i 
my jsme hříšníci, kteří se podílejí 
na zlu ve světě. A proto prosíme 
Boha o slitování a odpuštění pro 
nás, pro agresory a pro ty, kdo byli 
svedeni k podpoře zla.

Pak se můžeme modlit ne jen 
všeobecně za ukončení války, za 
trpící, raněné a zemřelé, ale i kon-
krétněji například:
• Za děti ve válečných oblastech
• Za rodiče, hledající pomoc a 

bezpečí pro své děti
• Za staré a opuštěné lidi      
• Za nemocné, o které se nikdo 

nemůže řádně starat
• Za rodiny, které se v těchto 

těžkých chvílích nemohou 
spojit

• Za politiky a státníky na všech 
stranách, aby nacházeli cesty k 
pokoji a dobru

• Za iniciátory válek, kteří už ne-
vědí, jakému zlu slouží a kteří 
nevnímají utrpení druhých

• Za ty, kdo museli opustit své 
domovy

• Za uprchlíky
• Za ty, kdo nechtějí bojovat a 

přece musí
• Za zraněné a za ty, kdo se o ně 

starají
• Za mrtvé a jejich rodiny na 

obou stranách
• Za ty, kdo nesou těžké břeme-

no rozhodování, které se týká 
vojáků i obyvatel

• Za prozření a obrácení prezi-
denta Putina i jeho okolí

• …….
• Každý sám za sebe a za ty, kte-

ří jsou proti válce, abychom se 
nenechali ovládnout zlostí, ne-
návistí a také nepodlehli tupé 
lhostejnosti.

A nezapomeňme také prosit za 
naši víru a vytrvalost v modlitbě, 
protože i to jsou Boží dary a jsou 
pro nás velmi potřebné.

Aleš Opatrný
Redakčně upraveno
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dá-li Pán, čeká mne v sobotu 
25. června v olomoucké katedrá-
le kněžské svěcení. Už nyní Vám 
upřímně děkuji za Vaše modlitby, 
příklad života a veškerou podpo-
ru. Ve spolupráci s koordinátorem 
Martinem Machalíkem a farní 
radou začínáme připravovat pri-
miční mši svatou, která by měla 
být v sobotu 2. července v Suché 
Lozi. Tato událost je poděková-
ním Bohu za dar kněžského po-
volání a také farnosti za doprová-
zení a podporu novokněze. 

Někteří z Vás přemýšlejí nad 
případnými dary při této příle-
žitosti. Nejdůležitější (nejen) pro 
mě bude, abychom primiční mši 
svatou mohli prožít v opravdo-
vém společenství jak s Bohem, tak 
spolu navzájem. Proto Vás pro-
sím, abyste neopomenuli dobrou 
přípravu ve formě svátosti smí-
ření. I když moc životních zku-
šeností nemám, začínám chápat, 
jak může být život komplikovaný 
– možná také vnímáte ve vztazích 
s druhými lidmi nějaké rozděle-
ní. Prosím, zkuste se usmířit. Kéž 
jsme příkladem lásky a dobra ve 
světě, kde je zla až palčivě moc. 
Toto jsou nejcennější dary, ze kte-
rých budeme obdarováni všichni.

Budu také vděčný za modlit-
bu, pomoc při organizaci primice 
či příspěvek do sbírky dle Vašich 
možností. Vybrané peníze po-
slouží na zajištění primice (např. 
venkovní obrazovky) a následné-
ho pohoštění, na které budete po-
zváni všichni. Případný přebytek 
využiji na své potřebné vybavení 
coby novokněz na novém působi-
šti a také na pomoc potřebným. Z 

Milí sucholožští farníci,
tohoto důvodu pre-
feruji fi nanční pří-
spěvek před různými 
věcmi. Ty mohou 
být sice krásné, ale 
sám nevím, kolikrát 
a kam se v následu-
jících letech budu 
stěhovat a co přesně 
budu potřebovat.

Ze srdce Vám 
žehnám a dá-li Pán, 
těším se na setkání!

Váš jáhen Josef 
Biernát

Základní organi-
zační informace:
- Primiční mše sva-

tá bude v sobotu 
2.července 2022 
v 9:30 v kostele 
sv.Ludmily v Su-
ché Lozi, kazatel P. Lukáš Jam-
bor, v doprovodu sucholožské 
scholy a scholy AG Kroměříž.

- Slavnostní průvod za účasti 
skautů, krojovaných, duchov-
ních a v doprovodu dechové 
hudby,  vyjde z Josefova rodné-
ho domu v 9:00.

- Mši bude přímým přenosem 
vysílat TV NOE.

- Na prostranství před kostelem 
bude zajištěno profesionální 
ozvučení a velkoplošná obra-
zovka.

- Pohoštění a posezení v přá-
telské atmosféře s cimbálovou 
muzikou pro Vás plánujeme 
na prostranství před kulturní 
sál a místní pohostinství.

- Ve spolupráci s obecním za-
stupitelstvem a SDH připravu-

jeme parkování a zajištění or-
ganizace dopravy v dostatečné 
kapacitě. Už nyní víme, že 
bude potřeba uzavřít, případ-
ně omezit průjezd v některých 
ulicích v blízkosti kostela. Žá-
dáme Vás o shovívavost a spo-
lupráci. Jak budeme v plánová-
ní postupovat, určitě budeme 
sdělovat detaily.

- Pokud chcete podpořit Josefa 
osobním darem, organizaci 
primiční mše svaté fi nančním 
darem, sponzorským darem 
nebo jako dobrovolník, nevá-
hejte mě kontaktovat.

- Kontakty, kontaktní formulář 
a všechny aktuální informace 
naleznete na: primice.sucha-
loz.eu.

Martin Machalík
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