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Vážení občané,
začíná podzim, konec prázdnin, 
konec letních dovolených, dětem 
a studentům začal nový školní rok 
a všichni věříme, že bude lepší než 
ten minulý. Distanční výuka není 
pro děti příliš vhodná, protože 
děti se potřebují učit samostatnos-
ti, zodpovědnosti, úctě, respek-
tu, a hlavně žít v kolektivu. I když 
v  dnešní době se snažíme našim 
dětem, co možná nejvíce věcí uleh-

čovat.  Ale je to správná cesta při 
jejich výchově?
Děti by se měly učit více samostat-
nosti, učit tomu, že nic není zadar-
mo, že pokud něco chtějí, musí se 
snažit ony. Učit je, že spoléhat se mu-
sejí hlavně na sebe, že za ně nikdo 
nic v životě neudělá. A to v dnešní 
době není moc vidět. Spousta rodi-
čů dělá pro děti i věci, které zvládnou 
sami, a potom když jsou děti někde 
ve spolku, tak si neumí s ničím po-

radit, protože to vždycky maminka 
nebo tatínek udělal za ně. Ono je si 
třeba uvědomit, že někdy „méně je 
více“. Ale to není jen u dětí, i spous-
ta dospělých spoléhá na to, že jejich 
problémy nebo i práci, za ně někdo 
vyřeší a udělá.
Proto zkusme žít podle přísloví, že 
někdy „méně je více“, a třeba nám 
to spoustu věcí zjednoduší.
Poklidný letošní podzim Vám všem 

přeje Váš starosta Václav Bujáček

Slovo starosty
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BRIGÁDNICI NA OBCI

STAVBY ROKU 2021

Každoročně obec přes prázdni-
ny dává možnost studentům si 
přivydělat v  rámci brigády. Le-
tošek tomu nebylo jinak, přihlá-
silo se asi 20 zájemců, kteří vy-

1.) Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětle-
ní, vodovodu, včetně rozvodu chráničky pro op-
tické kabely -  III. etapa“

Náklady stavby:   6.597.703,- Kč
Dotace ze Zlínského kraje: 1.300.000,- Kč 
(tato dotace byla pouze na rekonstrukci vodovodu)
 

2.) Veřejné osvětlení – „Kopánka“ směr k pře-
hradě Ordějov 
Náklady stavby:   cca 200.000,- Kč
(tuto stavbu jsme si realizovali svépomoci, pro-
to naši zaměstnanci a brigádníci ušetřili obci cca 
1.000.000,- Kč)

konávali různé práce – hrabání 
potoka, čištění v  lese, vyžínání 
pasek, opravy oplocenek větro-
lamů, stavební práce s  našimi 
zaměstnancemi, údržba veřejné 

3.) Revitalizace vodní nádrže „Losy“, k. ú. Su-
chá Loz 
Náklady stavby: 4.716.580,- Kč
Dotace z operačního programu životní prostředí: 
 4.244.922,- Kč 

4.) Založení liniové krajinné zeleně v  Suché 
Lozi“ (výsadba větrolamu za stanicí záchranné 
služby)

Náklady akce:   622.383,- Kč
Dotace z operačního programu životní prostředí: 
 497.906,- Kč 

zeleně v parcích, čištění chodní-
ků, nátěry lávek, odpočinkových 
bodů. 
Všem těmto brigádníkům patří 
velké díky!
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5.) Nákup sucholožských krojů
Náklady akce:     300.000,- Kč
Dotace z MAS Východní Slovácko: 240.000,- Kč 

6.) Oprava lávek přes potok Nivnička – I. etapa
Náklady akce:  1.168.666,- Kč
Dotace z ministerstva pro místní rozvoj: 

778.252,- Kč 
(Tuto stavbu budeme realizovat v roce 2022, a jed-
ná se opravu 2 lávek – lávka za školou a lávka u kap-
le sv. Cyrila a  Metoděje. Chtěli jsme samozřejmě 
opravit všechny, ale další z lávek jsou z části umístě-
né na pozemcích Povodí Moravy a majetkoprávní 
vyřešení této záležitosti už trvá skoro rok) 
A samozřejmě připravujeme další záměry na rok 
2022. Jedná se o:

a) Napojení cyklostezky od vrátnice zemědělské-
ho družstva – realizace rok 2022

 (tato stavba je připravena, čeká se pouze na 
rozhodnutí o dotaci z přeshraniční spoluprá-
ce)

b) Rekonstrukce veřejného osvětlení, vodovodu 
a chodníku – dolní konec

 (tuto stavbu jsme chtěli realizovat letos, bohu-
žel jsme museli přeprojektovat dokumentaci 
na základě požadavku ŘSZK (Ředitelství silnic 
Zlínského kraje)

c) Výstavba zvonice na „Vinohrádkoch“
 (připravujeme dokumentaci pro stavební po-

volení)
d) Oprava autobusových zastávek
e) Výstavba mokřadu „Volenov“
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Zprávy ze školy
Cesta za klíčem školy
Na vstup do základní školy se všechny děti těší. Těší 
se na paní učitelku, na svoji třídu a  na spolužáky. 
Možná také mají trochu obavy z toho, jaké to ve ško-
le bude, když se budou učit číst, psát a počítat. Aby-
chom dětem, a nejenom dětem, ale i rodičům, tento 
začátek školní docházky zpříjemnili, připravili jsme 
již tradiční Cestu za klíčem školy. Konala se předve-
čer 31. srpna. Před celou akcí se musely všechny děti 
povinně otestovat ve vestibulu školy za pomoci rodi-
čů a učitelek. Po zahájení a seznámení s programem 
plnily děti různé disciplíny v tělocvičně, na chodbě 
školy a školní jídelně. Po získání šesti klíčů rozluštily 
nápis KLÍČ NAJDETE V TRUHLE., který musely 
poskládat podle číselné řady. Tak získaly velký klíč 
od školy, kterým ve středu 1. září slavnostně otevřely 
svoji třídu. Celé pozdní odpoledne zpříjemnilo vý-
borné občerstvení a  rychlé špunty, které připravili 
rodiče. Děkujeme.
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Zahájení školního roku
Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok 
2021/2022. Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvič-
ně školy, za dodržování mimořádných opatření. Nej-
dříve se všichni žáci museli otestovat antigenními 
testy ve svých třídách. Slavnostního zahájení se zú-
častnil náš pan farář Jiří Putala, pan starosta Václav 
Bujáček a  rodiče prvňáků. V  letošním roce máme 
v základní škole čtyři třídy a celkem 59 žáků. Žáci 
byli seznámeni se svými vyučujícími, a jak jsou roz-
děleni do dvou oddělení školní družiny. Největším 
zážitkem bylo pasování a představení nových žáků 
prvňáčků. Letos jich do lavic usedlo 18. Tak vel-
kou třídu jsme dlouho neměli. Po odevzdání klíče 
školy se všichni žáci rozešli do svých tříd a prvňáci 
i se svými rodiči do první třídy. Všem žákům, rodi-
čům a paní učitelkám přeji, aby tento školní rok byl 
úspěšný, plný radosti a hlavně zdraví. 

Mgr. Hana Máčalová

Naši prvňáci se učí číst podle ČTENÍ „SFUMA-
TO “ – „SPLÝVAVÉ ČTENÍ“ aneb ČTENÍ PRO 
VŠECHNY DĚTI
Čtení s porozuměním je ukryto v  rychlosti zpra-
cování CNS. Dosud žádná metodika neumožnila 
dítěti volit své vlastní tempo učení čtení.
Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního 
myšlení („inkluzivní výchova a  vzdělávání“), tzn. 
že v sobě obsahuje individuální přístup s respekto-
váním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, sou-
středěné a aktivní zároveň!
Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání 
dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, 
po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné 
dýchání a  umístění tónu v  dutině ústní (všechny 
metodiky dosud používaly při expozici hlásky de-
klamační techniky a vytvářely špatný návyk decho-
vého frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí 
projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat 
a barvit hlas při dodržování hygienických požadav-
ků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, 
naučí se pečlivě vyslovovat. Technický základ a in-
tonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení 
hlásek (písmen). A nejen to! Pokud učíme drama-
tizaci čteného textu, interpretaci, nelze kvalitních 
výsledků docílit bez toho, aniž by dítě neprošlo 
dramatickým prožitkem v reálném prostoru!
„Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revo-
luční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím 
nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům 
z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, 
pokud mohu posoudit, velice sympatický je její prin-
cip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... 
Rozlišuje dokonale zvukovou a  grafi ckou podobu 
slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší 
čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. 
Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003)
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., dětský psycholog, 
Psychiatrické centrum Praha, odborný garant a čest-

ný člen České společnosti Dyslexie
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1. ročník s metodou čtení „Sfumato“ v září
Každé ráno se s žáky zdravíme básničkou: „Dobrý 
den, dobrý den, dneska máme krásný den, máme 
ruce na tleskání a nožičky na dupaní, dobrý den, 
dobrý den, dneska si to užijem.“ 
A opravdu si to užíváme, nejen žáci, ale také paní 
učitelky. V měsíci září jsme každý týden prožívali, 
vyvozovali a učili se jedno písmeno z abecedy. S pís-
menem O  jsme se dostali na ostrov obra Olivera 
a tam jsme se zúčastnili olympijských her. S písme-
nem S jsme si celý týden pořádně zasyčeli s hadem 
Syčákem a dostali jsme se do snu plného strašidel. 
Další týden nám došel poštou balík a v něm byla 
spousta věcí začínajících na písmeno B a  zahráli 
jsme si pohádky O Budulínkovi a O boudě budce. 
V  tělocviku jsme se stali baletkami a  zabubnova-
li jsme si na bubny při písničce Tluče bubeníček. 
Taky jsme si venku pouštěli bubliny z  bublifuku, 
a pak si pochutnali na výborné bábovce. A posled-
ní týden v září nás čekalo písmeno U s příběhem 
o ufňukané Uršule, písničkou „Utíkej Káčo, utíkej“ 
a  s  vytvářením úžasných účesů. Každé písmeno 
žáci nejen prožívají, slyší a  vidí, ale také skládají, 
vytvářejí, malují a lepí. Prostě si to žáci 1. ročníku 
užívají… !

Mgr. Eva Gazdíková
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Plavání ve škole
V  září jsme začali plavat. Výuka plavání je na 
prvním stupni ZŠ povinná. V  loňském školním 
roce jsme ji zahájili, ale bohužel nedokončili. 
Z  dvaceti hodin plavání žáci absolvovali pouze 
šest. Letos začalo plavání 8. září a  plavou žáci 
druhého, třetího a  čtvrtého ročníku. Druhá-
ci a  třeťáci výuku plavání začínají a  čtvrťáci již 
plavou druhým rokem. Výuka je hrazena z pro-
středků školy a obecního úřadu. Dopravu si musí 
hradit žáci sami. 
 
Sběr
Ráno 9. září jsme uspořádali sběr papíru. Vyučová-
ní se nekonalo, protože po sběru jsme měli sportov-
ní akci Školní běh. Se sběrem pomáhali paní učitel-
kám žáci čtvrtého a pátého ročníku. Jejich pomoc 
byla velmi přínosná. Proto jim moc děkuji, že byli 
tak šikovní a snažili se. Celkem jsme nasbírali 2 040 
kg papíru a získali částku 2448 Kč. Nejlepší sběrači 
budou ohodnoceni knihou. Moc děkuji všem, kteří 
nás svým sběrem podpořili. 

Olympijský školní běh
I ve škole jsme se zapojili do letošní letní olympiády 
a to díky projektu „Sazka Olympijský víceboj“. 
9. září se v rámci olympijských oslav konal Školní 
běh prvního stupně. Trasu jsme vybrali na cestě 
na Drahách. Žáci běželi celkem 500 m. Nejdříve 
všichni obdrželi startovací číslo. Vždy společně 
vybíhali žáci jedné třídy. Někteří během sportov-
ního zápolení měli i  krušné chvilky, ale všichni 
vzdálenost 
500 m zvládli. A myslím, že byli na sebe patřičně 
hrdí. Žáci, kteří se umístili na prvních třech mís-
tech, byli odměněni cenami a drobnými dárky. 

Vítězové jednotlivých tříd:
1. ročník 
1. místo Tomáš Výmola 
2. místo Ester Zlatníková
3. místo Tomáš Bujáček a Jan Kunovský

2. ročník
1. místo Mikuláš Gregovský
2. místo Jonáš Velecký
3. místo Gabriela Gregárková

3. ročník
1. místo Martin Podolan
2. místo Robin Mahdal
3. místo Amálie Chovancová

4. ročník
1. místo Michal Gregárek
2. místo Karel Čubík
3. místo Sára Zlatníková

5. ročník  
1. místo Štěpán Machala
2. místo Adéla Kurtinová
3. místo Robin Kubiš
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Suchá Loz plná strašidel
Koncem září dozrávají dýně a my v Suché Lozi se 
těšíme na tradiční „Suchou Loz plnou strašidel“.
Ve škole sbíráme dýně, které si děti vyřezávají samy 
pod dohledem paní učitelek. Přemýšlíme o tom, ja-
kou výzdobu letos před svým domem vymyslíme, 
aby byla co nejzajímavější a nejstrašidelnější.
Už od půl šesté večer se začali shromažďovat u vstu-
pu děti se svými rodiči, aby absolvovaly strastipl-
nou cestu po obci. Podle mapy – nákresu navštěvo-
vali všichni jednotlivá stanoviště a plnili strašidelné 
úkoly. Celou cestu je doprovázela strašidelná hud-
ba. Za splněné úkoly a odevzdání listu dostaly děti 
sladkou odměnu v podobě ovoce a cukroví. Tuto 
akci letos navštívilo 360 platících dětí. Pro všechny 
bylo připravené také něco na zahřátí a něco dobré-
ho na chuť.  Poslední tečkou večera byl krásný oh-
ňostroj, o který se postaral pan starosta. 
Tato akce by se neobešla za vydatné podpory na-
šich sponzorů, kterým touto cestou moc děkujeme.
Velký dík patří také organizátorům, kteří se posta-
rali o to, aby všechno bylo tak jak má být. 
Děkujeme.

Naši sponzoři:
Podolanovi, Gazdíkovi, Janíkovi, Janigovi, Pokorní, 
Wolfovi, Čubíkovi, Vítkovi, Mahdalovi, Kunovští, 
Gáškovi, Výmolovi, Belásovi, Linea Nivnice, Wastex 
Holešov, Bissolo Gabriele.

Mgr. Hana Máčalová

2. a 3. ročník v knihovně v Uherském Brodě
Také v novém školním roce (7. 9.) jsme se vydali do 
knihovny v Uherském Brodě. Tentokrát nás čekaly 
básně. A tak si velmi jednoduše zaveršujeme, a tím 
řekneme, jak se nám dařilo:

Do autobusu jsme nastoupili
a do Brodu vyrazili.
V knihovně si zabásnili
a také trochu posvačili.
Čtení trénovali
a test vyluštili.
Cukrárnu jsme navštívili
a všechny peníze utratili.

Neváhejte a zajděte také do knihovny – do Brodu, 
Uherského Hradiště nebo k  nám do Suché Loze. 
Blíží se dlouhé zimní večery, tak ať máte co číst. Ši-
kovné paní knihovnice doporučí četbu nejen pro 
Vaše děti, ale i pro Vás!

Mgr. Hana Beníčková
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Zprávičky z naší školičky

Školní rok 2021/2022 jsme ve školce zahájili již 
s naším dobrým známým a  také kamarádem far-
mářem Stodůlkou i s  jeho zvířátky.
Toto téma - seznamování s hospodářskými zvířa-
ty – si letos zopakujeme. Protože minulý rok, byl 
kratší kvůli nechtěnému návštěvníku – jménem ,, 
Coronavir“,  školička byla dlouho zavřená a  ne-
stihli jsme si toho spoustu o zvířátkách říct. 
 Hned v září jsme si začali povídat hlavně o pej-
scích. Dověděli jsme se, proč se říká, že ,, pes je 
věrný přítel člověka“ a mnoho dalšího.

 mladší děti se jmenují BERUŠKY

Navzájem si pomáháme, hrajeme si, zkrátka jsme 
kamarádi.
Ve školce nás baví nejen hra ...

Ve školce máme dvě třídy – starší děti se jmenují 
VČELIČKY 
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...ale i cvičení...

...malování...

...vyrábění...

...zpívání a hra na nástroje...
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Konec září byl ve znamení ,, Hellowenu“, vyřezali 
jsme si dýně a vyráběli duchy ,netopýry a  pavouky 
k akci ,,Suchá loz plná strašidel“.  

Zapsala v. uč. Bc. Martina Horňáková

Když v březnu Ministerstvo škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy zve-
řejnilo výzvu „LETNÍ KEMPY 
2021“, kde bylo možné získat do-
taci na podporu aktivit zaměře-
ných na snížení nerovností v pří-
stupu ke vzdělávání a  podporu 
duševního zdraví u  dětí, které 
ve školním roce 2020/2021 pl-
nily povinnou školní docházku, 
v  důsledku pandemie COVID 
19, řekli jsme si s naším středis-
kovým vedoucím Pavlem Cíchou 
a  skautskou sestrou Markétou 
Kubišovou, že do toho půjde-
me a  zorganizujeme tzv. „Letní 
kemp“ neboli první skautský pří-
městský tábor v Suché Lozi. 
Vybrali jsme vhodný termín, 
zarezervovali dovolenou v práci 
a  přípravy mohly začít. Nejdří-
ve jsme museli v  dubnu podat 
žádost o  dotaci. Po následném 

schválení dotace v červnu, jsme 
začali s Marky chystat program. 
No a vzhledem k tomu, jak moc 
bylo za poslední dva roky ome-
zené cestování, rozhodli jsme se 
pro téma „Cesta kolem světa“. 
A  tak jsme se 9. 8. 2021 v  7:30 
ráno sešli s 18 účastníky u skaut-
ské chaty v Suché Lozi a vydali se 
na pětidenní cestu kolem světa. 
Každý den jsme spolu trávili čas 
od 7:30 do 15:30 a bylo to pět dní 
plných her, cestování, poznávání 
nových destinací a hlavně zába-
vy. Pondělí se neslo v  poznáva-
cím duchu všeobecně. Sezna-
movaly se jak děti mezi sebou, 
tak také s námi jako s vedoucími 
a také se skautskou chatou a oko-
lím, kde celé cestování probíhalo. 
Tento den jsme strávili v Česku. 
Kromě virtuální návštěvy nej-
známějších památek a  násled-

Letní kemp
ném venkovním kví-
zu v  poznávání fauny 
a fl ory naší země, bylo 
potřeba zařídit a  vyrobit pasy 
a připravit se na cestování. Další 
dny jsme už cestovali za hranice 
ČR a tak děti každé ráno muse-
li projít pasovou kontrolou, kde 
je čekalo odbavení a  kontrola 
zavazadla a  několik otázek od 
zvídavého celníka. V úterý jsme 
na prosbu Roberta Baden-Powe-
lla (zakladatel skautského hnutí) 
odletěli do Anglie, konkrétně do 
Londýna. Nejdříve jsme se pro-
jeli „Double-decker busem“ po 
památkách a poté jsme se již se-
šli se samotným R.B. Powellem, 
kterému jsme pomohli zpacifi -
kovat nebezpečné mafi ány. Od-
poledne jsme se pak za odměnu 
setkali s  vévodkyní Kate, která 
nás přiučila jak anglickému ja-

SKA
UT
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zyku tak také anglickému stolo-
vání. Ve středu jsme se vydali do 
Itálie, kde si nás vzal do parády 
italský fotbalista Pedrinho. Vy-
dali jsme se na fotbalové hřiště, 
po cestě si dali pravou italskou 
zmrzlinu, a pak nás čekal fotba-
lový turnaj. Odpoledne jsme pak 
navštívili druhou nejmohutnější 
sopku Evropy, Etnu. Následovali 
pokusy s vlastními sopkami, kte-
ré si účastníci vyrobili z plastelí-
ny. Ve čtvrtek jsme docestovali 
do Asie, konkrétně do Číny. Od 
ranního setkání, kdy jsme vysíla-
li pozdrav slunci, přes dopolední 
výpravu na čínskou zeď, oběd, 
u  kterého jsme se učili jíst čín-
skými hůlkami až po odpolední 
trénink čínského písma, to bylo 

pořádné dobrodrůžo. Jelikož to 
byl tábor příměstský, končil už 
v pátek. Naší poslední zastávkou 
byla Amerika. Dopoledne jsme 
s  původními obyvateli vyráběli 
hudební nástroje a  odpoledne 
jsme se pak vydali do Rio de Ja-
neira na slavný karneval, kterým 
jsme završili naše týdenní puto-
vání.
Tábor utekl jako voda, my jsme 
si jej s Marky moc užili a věříme, 
že si ho užily i  děti. Děkujeme 
MŠMT za dotaci, díky které se 
děti mohly tábora zúčastnit zce-
la zdarma, a my jsme měli mož-
nost  vyzkoušet si, jak vlastně ta-
kový příměšťák funguje. Byla to 
pro nás nová a cenná zkušenost 
a  děkujeme všem účastníkům, 

kteří do toho s námi šli. Díky pa-
tří také těm, kteří nám pomáhali 
s jeho realizací. Závěrem přiklá-
dáme pár fotek z našeho cesto-
vání po světě. 
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Zapalování hodů je tradiční akcí pořádaná našim 
střediskem pro veřejnost, a ne jinak tomu bylo i le-
tos. Akce se konala jako obvykle ve čtvrtek před 
hodama. Chtěli jsme zapalování hodů udělat za ka-
ždého počasí, a tak jsme na pozemku u chaty posta-
vili i pár přístřešků, kdyby začalo pršet. Takto jsme 
veřejnosti zároveň ukázali náš zbrusu nový vojen-
ský stan, který slouží na táboře jako jídelna a taky 
přístřešek, který stavíme na táboře jako kuchyň.
Program už můžeme taky nazvat jako tradiční. 
K poslechu nám hrála kapela Mudrlanti, pro děti 
byl nachystán skákací hrad, okolo chaty byly roz-
místěny nástěnky s fotkami z minulých, ale i letoš-
ních táborů. Nechybělo ani občerstvení v podobě 
grilované klobásky, piva a nealka. Závěr programu 
bylo zapálení slavnostního ohně a promítání videa 
z letošních táborů.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se jakko-
liv zapojili do příprav této skvělé akce. Dále i Vám 
všem, kteří jste se zúčastnili. Díky Vám zde pano-
vala pozitivní nálada, která trvala až do pozdních 
večerních hodin.

Zapalování hodů 2021

Letošní fotbalová sezóna nám již začala a věříme, že 
bude i dohrána a nedopadne to tak, jako v sezóně 
2020/2021, kdy soutěže byly zrušeny kvůli COVIDU.
A  jak se našim mužstvům zatím daří. Řekl bych, 
že zatím je to na dobré cestě. Mužstvo mužů zatím 
nepocítilo hořkost porážky, zatím slavilo samé vý-
hry, jen „dvakrát“ remizovalo s mužstvem Bojkovi-
ce „B“ 2 – 2 a s mužstvem Starý Hrozenkov 1 – 1. 
Nicméně až poslední kola podzimu ukáží, jak na to 
opravdu jsme, protože nás čekají ty nejtěžší zápasy.

Atletiko Suchá Loz – sezóna 2021/2022
10. kolo
Neděle 3. 10. 2021 15:00
Suchá Loz - Komňa

11. kolo
Sobota 9. 10. 2021 14:30
Drslavice - Suchá Loz
 

12. kolo
Neděle 17. 10. 2021 15:00
Suchá Loz - Korytná
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Dohrávka
Neděle 24. 10. 2021 15:00
Suchá Loz - Bánov
  
I mužstvo žáků hraje velmi dobře a v současnos-
ti je na prvním místě jejich soutěže. A také naší 
nejmladší kategorii - přípravce - se zatím daří. 
Poslední zápas sice prohrála 7:9 s  mužstvem 
Újezdce (první prohra po cca dvou a půl letech!), 
jinak své soupeře poráží. Ovšem příští sezónu 
může být vše jinak, jelikož hned 4 kluci ročníku 
2011 odejdou do žáků, což bude pro tým citelná 

ztráta. Následující ročníky nejsou tak hojně za-
stoupeny a  nemladší děti ještě potřebují potré-
novat. Ovšem pořád máme vzhledem k velikosti 
obce poměrně dost zájemců o fotbal a za to jsme 
velmi rádi.
Moc mě těší pohled, když přijdu na hřiště, kdy mají 
žáci nebo přípravka trénink a po hřišti běhá vždy 
okolo 40 dětí. Je to zásluha hlavně trenéru, kteří se 
jim věnují a děti to pořád velmi baví, proto bych 
Vám chtěl za tuto nelehkou a zodpovědnou činnost 
moc poděkovat.

Václav Bujáček 
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Letní čas tohoto roku nám přinesl mnoho radostí, 
ale také nějaký ten smutek. Na Sucholožské hody 
jsme zpívaly a hodovaly před obecním sálem spo-
lečně s mužským sborem Hútek z Bánova a v ne-
děli 22. 8. nás navždy opustila tetička Anička Lu-
ksových.
„Jak tiše žila, tak tiše odešla, 
skromná ve svém životě, 
velká ve své lásce a dobrotě.“

Tetička Anička patřila do 
našeho spolku Plkotnic od 
počátku, kdy spolek vznikal. 
Byla velkou zpěvačkou a ráda 
zpívala i ke konci svého živo-
ta, kdy ji trápily různé nemoci 
a neduhy. Její život byl naplněn nejen láskou, přátel-
stvím, prací, ale také chvílemi radosti s písničkou. 
Při vší práci okolo rodiny se uměla dobře bavit a ší-
řit radost mezi ostatní lidi. Obětavost, skromnost, 
poctivost a  radost ze života projevovala také na 
různých vystoupeních a folklorních akcích. 
Když už se necítila dobře a měla problémy s chůzí, 

Spolek vdaných žen Plkotnice
tak její pravidelná účast na schůzkách a vystoupe-
ních ustala. Návštěvy se pak konaly spíše individu-
álně v jejím domě. Ale stále jsme na ni vzpomínaly, 
a  dokonce i  v  sobotu na Sucholožské hody, když 
jsme vystupovali před kulturním domem, a přišel 
za námi syn Petr, tak jsme ji na dálku zazpívali její 
oblíbenou písničku „Aničko má“.
To jsme ale netušili, že nás v neděli navždy opustí. 
Budeme se za ni modlit a v dobrém na ni vzpomí-
nat. „Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala.“
Na Sucholožské hody jsme v  rámci Hodového 
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zpívání vybraly příspěvek na pomoc lidem posti-
žených tornádem. Podařilo se nám z dobrovolné-
ho vstupného vybrat 10 000,- Kč a v rámci našeho 
spolku Plkotnic jsme ještě přispěly částkou 5 000,- 
Kč. Na státní svátek sv. Václava jsme se vypravily 
do Lužic k  bývalému panu starostovi Kemrovi, 
který nám domluvil schůzku s  panem Turkem. 
Peníze jsme osobně předaly panu Turkovi u  jeho 
zničeného domu, který čekal ještě na novou stře-
chu. Pan Turek nám povyprávěl jeho osobní příběh 
a byl moc rád za příspěvek. V Lužicích jsme potka-
ly samé milé lidi, ale pohled na situaci, ve které se 
ocitli byl děsivý. Při průjezdu okolními vesnicemi 
Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky nám bě-
hal mráz po zádech. Stále je potřeba těmto lidem 
pomáhat. A pomáhat bychom si měli …!
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Paní Věrka Chovancová, naše harmonikářka letos 
oslavila krásné 75. narozeniny. Narozeniny jsme 
řádně oslavily, zazpívaly si, poplkaly a výborně se 
občerstvily. Děkujeme a touto cestou Vám přejeme 
hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a Božího po-
žehnání.  Eva Gazdíková a Plkotnice

Výlet do Lednice
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Nové knihy v Obecní knihovně
Podzim jsme v naší knihovně 

přivítali s novými knihami mno-
ha žánrů. Pevně věříme, že si zde 
každý čtenář najde svoji oblíbe-
nou četbu. 

Tedy, alespoň malá ochutnáv-
ka:
• Pogodová Sandra– Dej se do 

pogody 1, 2
• Ruta Sepetysová – Potrhaná 

křídla
• Maggie Brooks – Vězňova 

žena
• Lucie Hlavinková – Kdo šije 

u Podolské?
• Petra Soukupová – Věci, které 

nastal čas
• Natasha Lesterová – Skříň plná 

Diora
• Karin Lednická – Šikmý kos-

tel
• Charles Martin – Když zpívají 

cvrčci
• Sabina Zelená – Dívka s labutí
• Kristin Hannahová – Velká sa-

mota, Slavík
• Dagmar Čechová – Nemusíš
• Alena Mornštajnová – Listo-

pád

• Andrzej Sapkowski – Zaklínač 
1–8

• Oscar Wilde – Obraz Doriana 
Graye

• Leila Meachamová – Vážka
• Dan Brown – Počátek
• Jay Asher – Proč? 13x proto
• Francis Scott Fitzgerald – Vel-

ký Gatsby, Podivuhodný pří-
běh Benjamina Buttona

• Markus Zusak – Zlodějka knih
• Emily Henry – Letní sázka
• Ilona Borská – Doktorka 

z domu Trubačů
• Yasmin Rahman -Co jsme si 

nikdy neřekli
• Th eo Addair – Muffi  n a čaj
• André Aciman – Dej mi své 

jméno
• Lucie Úblová – Moudra pro 

holky
• Dante Alighieri – Božská ko-

medie
• Alexandr Sergejevič Puškin – 

Evžen Oněgin
• Wladyslav Szpilman – Pianista
• Vladimir Nabokov – Lolita
• Jakub Arbes – Newtonův mo-

zek

• Milan Kundera – Nesnesitelná 
lehkost bytí

• Nina Špitálníková – Svědectví 
o životě v KLDR

• Magda Váňová – Když ptáčka 
lapají

• Táňa Keleová – Vasilková – Ju-
linčina pekárna, Slib

• Sara J. Maas – Půlměsíční měs-
to: Rod země a krve

• Christina Laurenová – Nelí-
bánky

• Klevisová – Prokletý kraj
• Boček Emil – poslední díl 

Aristokratky
• Hamerová Zdeňka Příliš ten-

kej led, Bílá tma
• Follet , Ken – Kavky
• Attenborough, D. Život na 

naší planetě
A mnoho dalších…

Mimo jiné mámě v knihovně 
také audioknihy na CD nosičích, 
kde najdete vše od klasické litera-
tury, po krimi či ženské romány.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
v sobotu od 15.00 do 19.00.

Za knihovnu Marie Vaculová
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NEŽÍT NADARMO
Cílem projektu „Nežít nadarmo“ 
je udělat radost. 
Zaznamenat neodkladně, co se 
skutečně prožilo v přítomnosti Jo-
sefa Korejze Blatinského.
Zpřehlednit a  publikovat rozsah 
děl.
Pomocí moderních technologií 
usnadnit generační komunikaci 
s vazbou na minulost, estetiku, li-
dovou tvorbu a folklor.

autor: Pavel Foltýn

Autorem projektu „Nežít nadar-
mo“ je Pavel Foltýn ze Šardic. Dů-
stojné zachování odkazu Josefa 
Korejze Blatinského v  digitální 
době vytvořením interaktivní da-
tabáze pomocí projektu „Nežít 
nadarmo“, je jeho dalším nadre-
gionálním a  snad i  nadčasovým 
počinem.
Pavel Foltýn je mj. také autorem 
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Prosba na občany RODÁKY ZE SUCHÉ LOZE 
jménem pana Pavla Foltýna – autora projektu NEŽÍT NADARMO

dlouholetého projektu „Tvoří-
me srdcem“ v  šardické rezidenci 
(úspěšně dotovaného MAS Ky-
jovské Slovácko v pohybu, ale ko-
munisty se starostkou Galiovou 
znemožněného) jehož součástí 
je expozice měřidel a vah, lidová 
izba,  historie s archeologií a vý-
stavní prostor. Dále je autorem 
projektu „Cesta je to, co nás spo-
juje“, prvním a  posledním před-
sedou Vlastivědné komise v Šar-
dicích (komunisty se starostkou 
Galiovou zrušené ) a  čestným 
předsedou“Artrecycles“ Spolku 
pro obnovu všeho co se točí. 
Kdo to byl Josef Korejz Blatinský?
Narodil se 3. května 1909 v Javor-
nici a za svého života se stal kroni-
kářem, malířem a dokumentaris-
tou tradic. Zemřel 28. května 1989 
v  Rychnově nad Kněžnou. Foto-
grafi e, které získal při svém pu-
tování maloval. Také z naší obce 

jsou prostřednictvím tohoto pána 
uchovány fotografi e i v obrazech. 
Jménem pana Foltýna bych Vás 
chtěla poprosit o  jméno díven-
ky, která je na fotografi i. Jedná se 
o paní, která by dnes měla mít asi 
sedmdesát let. Jsou vítány i  jiné 
informace o  jejím životě, které 
by mohly být v rámci tohoto pro-
jektu zveřejněny. Potom se jedná 
ještě o  jméno stařečka s  vnouč-
kem, který je na další fotogra-
fi i. Fotografi e jsou z  roku 1955 
a  v  tomto svazku fotografi í byly 
i některé popsány z druhé strany 
např. Martin Petrůj i  s maželkou 
č. p. 184. Tyto přikládám k  na-
hlédnutí a  posouzení od pamět-
níků, jestli jména souhlasí. Děkuji 
jménem pana Foltýna ze Šardic za 
pomoc. 

Eva Gazdíková (tel. 605972614)
Odkaz na internetové stránky: 

nezit-nadarmo.webnode.cz
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Veleckých mlýn v Suché Lozi
Veleckých mlýn č. 33 je nejstarším dochovaným 
mlýnem ze všech sucholožských mlýnů. Za tento 
dlouhý čas mnohé události výrazně ovlivnily životy 
lidí v tomto mlýně. Obzvláště to byl dlouhotrvají-
cí vojenský konfl ikt třicetileté války v  letech 1618 
– 1648, sedmiletá Prusko-rakouská válka v  letech 
1756 – 1763, několik morových epidemií v  letech 
1831 – 1832, z nichž nejrozsáhlejší byla ta cholery 
v roce 1886, obě světové války v letech 1914 – 1918 
a 1939 – 1945 a následné období komunistické ko-
lektivizace v letech 1951 – 1954. Napsati podrobně 
do detailů pohnutou historii tohoto starého vodní-
ho mlýna vydalo by jistě na mnoho knih. Budete-
-li mít však někdy cestu okolo tohoto Veleckých 
mlýna, pak se na chvíli zastavte a ve svých myslích 
věnujte prosím tichou vzpomínku na ty početné 
generace lidí, kteří zde prožívali své osudy, lásky, 
štěstí, bolest i utrpení a v duchu se skloňte před je-
jich neskutečnou houževnatostí a umem. Vězte, že 
právě zde na tomto místě žili a pracovali opravdoví 
mistři svého mlynářského řemesla.
Celé generace mlynářů Veleckých vlastnily tento 
Veleckých mlýn a  jejich přímí potomci jej vlastní 
až dodnes. V roce 2005 byl mlýn převeden Věrou 
a  Martinem Veleckých do vlastnictví jejich syna 
Martina narozeného v roce 1963. V letech 2019 – 
2020 byl natočen dokument o  mlýně rodiny Ve-
leckých ve spolupráci s rodinou Veleckou a  jejich 

příbuzným Liborem Velanem z Bystřice pod Lope-
níkem, panem Alešem Kapsou, Petrem Slintákem, 
Josefem Berkou a  Muzeem J. A. K. v  Uherském 
Brodě. První promítání tohoto fi lmu proběhlo na 
dvoře Veleckých mlýna v  polovině srpna 2021. 
Dokumentární fi lm má název „Veleckých mlýn 
L. P. 1756“ a  jeho nahrávka byla poskytnuta do 
obecního archivu obce Suchá Loz a  k  výukovým 
účelům. Na promítání se vzpomínala také píseň 
Teče voda teče, která jako první zazněla právě u Ve-
leckých mlýna v Suché Lozi. Byla to také oblíbená 
píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. 
Další částí tohoto dokumentu je také rozhovor 
s  panem Martinem Veleckým starším. Děkujeme 
rodině Velecké a  všem, kdo se na tak důležitém 
dokumentu o historii obce podíleli. Zanechali tím 
odkaz pro další generace. 

Eva Gazdíková
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Antoine de Saint-Exupéry, autor světoznámé knihy 
Malý princ a  zároveň pilot, který nouzově přistál 
na poušti, prohlásil: „Krása pouště tkví v tom, že na 
některém místě ukrývá oázu. Jsem si jistý, že kaž-
dý z nás ve svém životě prožívá zkušenost pouště, 
chvíle, když se nám zdá, že všechno je ztracené, ale 
i momenty nalezení oázy, která nás občerství a dá 
sílu kráčet všedností pouště o  kousek dál. Vím, 
že nikdo z nás si nepřeje prožít těžké chvíle, ale je 
to jakýmsi paradoxem života, že až těžká chvíle 
nebo ztráta drahé osoby nám umožňuje rozpoznat 
hodnotu toho koho ztrácíme. Ztráta, která nám 
dá ochutnat pocit prázdnoty a  přinese se sebou 
spoustu otázek. Člověk může před těmito otázka-
mi a prázdnotou utíkat, ale je jisté, že nic nevyřeší 
jenom oddálí to, co ho ničí. Rád bych vás pozval, 
abychom neutíkali sami před sebou a před svými 
otázkami, ale našli si čas na setkání se sebou sa-
mým. Nesprávný postoj k  problémům nás může 
obrat o to co je v životě nejcennější, o pokoj v srd-
ci, úsměv na tváří a radostnou jiskru v očích. Ne-
bojme se vstoupit do tohoto dialogu. Nebojme se 
přijmout fakt, že na existencionální otázky života 
může dát odpověď jedině Bůh, on může dát ne-
jenom odpověď na naše otázky ale i  smysl naším 
ztrátám nebo prohrám. Drazí obyvatele Bánova, 
Bystřice pod Lopeníkem a Suché Loze, chtěl bych 

Lidové misie ve farnosti Bánov 

Meditace v kostele 
k 1100. výročí umučení sv. Ludmily

vás touto cestou srdečně pozvat využit čas lidových 
misií, které budou u vás probíhat od 15. 10. – 24. 
10. 2021. V průběhu měsíce září, vám budou doru-
čeny programy do vašich schránek.
Budu rád, když si budete moci vybrat alespoň něco. 
Pokud můžete najděte si čas na celé misie, abyste 
mohli načerpat pro své životy. Chci vás pozvat na 
přednášky, které budou během misií ve vašich ves-
nicích, ale zároveň vás chci pozvat, abychom spo-
lečně vyplnili tu prázdnotu, která nám zůstává po 
odchodě naších drahých z tohoto světa. V pondělí 
18. 10. budou všechny mše a pobožnosti na hřbi-
tovech obětované za vaše zemřelé. Nebojme se tak 
posílit pouto, které nekončí ani ve věčnosti, jak řekl 
kardinál Špidlík. Během misii budeme každý večer 
prosít o Boží požehnání pro každého člena vašich 
vesnic, jestli je věřící nebo ne. Připojte se k modlit-
bě za vás a vaše rodiny. Těšíme se na vás. Jménem 
misijního týmu 

P. Ján Jakubovič CM

„Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do 
vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“ 
Tomáš kardinál Špidlík. 
Přijměte pozvání na Vincentínské lidové misie ve 
dnech 15. 10. – 24. 10. 2021 v Bánově, Bystřici pod 
Lopeníkem a Suché Lozi. 
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Děkovná mše za úrodu

Patrocinium kostela sv. Ludmily
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Výstava, kterou vytvářely děti ze 
základní školy Suchá Loz pod 
názvem „Květy svaté Ludmily“ 
v  rámci projektu o  sv. Ludmi-
le byla k vidění v obecním sále 
v  rámci Sucholožských hodů. 
Jak jistě víte, v  letošním roce si 
připomínáme 1100. výročí od 
mučednické smrti patronky naší 
vlasti sv. Ludmily. Když jsme 
přemýšlely, jak si připomenout 
život sv. Ludmily, přiblížit ho 
dětem a  zároveň upozornit na 
to, že máme v  obci kostel, kte-
rý je zasvěcený sv. Ludmile, tak 
nás napadlo, že bychom mohli 
každou část jejího života ztvár-
nit jako květinu. Květinu, která 
vykvete v krásný květ, který do-
káže vykouzlit úsměv na tváři, 
radost v očích a vděk. Vůně kvě-
tin dokáže v nás vyvolat dobrou 
náladu a pozitivní vzpomínky. 
Také svatá Ludmila ve svém ži-
votě kvetla, když byla pokřtěna 
se svým manželem knížetem Bo-
řivojem. Tuto část jejího života 
jsme ztvárnili jako lilii – symbol 

Výstava „Květy sv. Ludmily“
 v obecním sále na Sucholožské hody

čistoty, naděje a  budoucnosti. 
Ludmila se také podílela na sta-
vění kostelů – božích svatyní. 
K  této části jejího života jsme 
vybrali květinu kalu, která podle 
legendy pomáhá chránit dívky 
a  činí je odhodlanými, nebojác-
nými a silnými v boji. Tak se také 
chovala i  Ludmila. Sv. Ludmila 
se vždy snažila chránit a spojovat 
svou rodinu, tak jako kopretina, 
která přináší do domu harmo-
nii, jas a radost. Sv. Ludmila byla 
panovnicí bohatých i  chudých. 
Měla srdce otevřené k potřebám 
všech, tak jako růže je symbolem 
něžných citů, vášně, přátelství, 
ale má spojitost i s křížem života. 
Představuje život člověka, který 
přináší své ovoce a  rozvíjí sebe 
sama – dokonalost člověka. Or-
chidej jsme spojili s  Ludmilou, 
která se snažila o  pokoj v  kní-
žectví a  v  knížecí rodině tím, 
že opustila své sídlo a odešla do 
ústraní. Netrvala na slávě a moci, 
ale sloužila Bohu. Orchidej je 
květina, která je spojena s  hoj-

ností, duchovním růstem, ale 
i  krásou a  čistotou. Symbolizuje 
lásku a krásu. V poslední části je-
jího života byla pronásledována 
a přijala svou smrt jako završení 
cesty za Kristem. Na Tetíně žila 
v odpuštění a smíření a modlila 
se za ty, kteří ji pronásledovali. 
K této části jejího života jsme vy-
brali šeřík, kterému se přisuzuje 
magická moc, a  jeho větvička-
mi se dříve vyháněli zlí ducho-
vé z  lidských obydlí. Jeho vůně 
stmeluje lidi, zmírňuje následky 
hádek a je ochráncem našich do-
movů. Po své smrti zůstala Lud-
mila uprostřed svého lidu, když 
kníže Václav nechal přenést její 
ostatky z  Tetína do baziliky sv. 
Jiří na Pražský hrad. Pro prvo-
mučednici našeho národa jsme 
vybrali vlčí mák, který je symbo-
lem sebeobětování, vzpomínek, 
krve a nového života. 
Ať i váš život je plný květin, kte-
ré vykouzlí úsměv na tvářích, 
radost v očích a vděk. 

Eva Gazdíková
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