Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v každém úvodníku „Sucholožských listů“ se snažím zamyslet nad nějakou myšlenkou, která se týká
té či oné situace. V tomto úvodníku bych chtěl „DĚKOVAT“.
Jistě jste zaznamenali, že letos na podzim nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Další čtyři roky
utekly jako voda a v říjnu se budou v obcích sestavovat nová zastupitelstva. Proto bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům za jejich činnost v obecním zastupitelstvu, při přípravě obecních akcí, svým místostarostům a všem obecním zaměstnancům. Dále
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moc děkuji všem vedoucím spolků za jejich činnost,
a i všem jejich členům, protože obec je „živá“, pokud právě spolky fungují. Počet kulturních, sportovních a jiných akcí v naší malé obci mluví za vše.
A v neposlední řadě děkuji i Vám, občanům, kteří
jakkoli přispíváte k tomu, aby naše obec byla pěkná, a jak jsem i uváděl, byla obcí „živou“. I to, že
udržujete Vaše pozemky v okolí rodinných domů
upravené, že jste se aktivně zapojili do odpadového
systému, že navštěvujete různé kulturní, sportovní
a jiné akce. Ano, i to je ukázka, že Vám na obci záleží, a že se do jejího života aktivně zapojujete.
Vám všem za to velké díky!! Krásné Hody
přeje Váš starosta Václav Bujáček
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OTÁZKY NA STAROSTU?

OBECNÍ OKÉNKO

1. JAK DALEKO MŮŽEME SADIT STROMY OD SOUSEDNÍHO POZEMKU?
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Základní pravidlo dle § 1067 zní: „Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný“.
Nový občanský zákoník nově upravuje v §
1017 vzdálenost pro výsadbu dřevin od společné
hranice pozemků takto: „Má-li pro to vlastník
pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby
se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti
společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo
nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3
m a pro ostatní stromy 1,5 m“. Toto ustanovení
nejde ale použít, je-li na sousedním pozemku les
nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu, nebo jedná-li
se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu“.
Není to tedy žádná nepřekročitelná vzdálenost, pokud se sousedé dohodnou, mohou mít
stromy či keře klidně i na hranici pozemku nebo
těsně vedle ní. Pokud ale k dohodě nedojde,
musí se obrátit na soud, který uzná, či neuzná
ony rozumné důvody a rozhodne ve věci na základě konkrétní situace.
Ale ani tímto ustanovením, které umožňuje
požadovat odstranění stromů, nejsou negovány
povinnosti ve vztahu k ochraně dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je
podle § 8 odst. 1 tohoto zákona zásadně třeba
povolení orgánu ochrany přírody (nejde-li o tzv.
podlimitní dřeviny resp. o kácení dřevin v dalších zvláštních případech). Orgán ochrany přírody vydá povolení ke kácení ze závažných důvodů
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody není vázán
soukromoprávním požadavkem na odstranění
stromů - tuto skutečnost ale jistě posoudí v rámci úvahy o „závažnosti“ důvodů, nicméně shledá-li, že odstranění stromů by bylo v rozporu se zákonnými požadavky na ochranu dřevin, povolení nevydá a dřeviny nebudou moci být pokáceny.
Od prvního ledna letošního roku také platí,
že plody spadlé ze stromů na sousední pozemek

náleží vlastníkovi sousedního pozemku. Toto
ustanovení občanského zákoníku se ale nevztahuje pouze na užitečné plody, jako je třeba ovoce, ale rovněž na listí, větve či jehličí. Pokud tak
bude např. listí padat na sousedův pozemek, tak
nemůže požadovat od vlastníka stromu, aby jej
odklidil. Jiná situace je, pokud je ovoce ještě na
stromě a větev s plody přesahuje na sousedův
pozemek. V tomto případě soused ovoce očesat nesmí, ale dokonce musí vlastníkovi stromu
umožnit vstup na svůj pozemek, aby si plody
otrhal.
Přísnější ochranu podle novely občanského
zákoníku požívají i části stromů - jejich kořeny
a větve lze odstranit jen šetrně a ve vhodné době,
a to pouze v případě, kdy sousednímu vlastníkovi působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Soused je
povinen předem sousedního vlastníka o odstranění přesahujících kořenů nebo větví požádat,
sám může konat až v případě, že tak jejich vlastník v přiměřené době neučiní sám. V souladu se
zásadou, že uplatňování soukromého práva je
nezávislé na uplatňování práva veřejného je třeba připomenout, že oprávněním odstranit přesahující kořeny a větve podle občanského zákoníku
nejsou dotčeny veřejnoprávní povinnosti stanovené jinými zákony. Podle § 7 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou
všechny dřeviny chráněny před poškozováním
a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů (např. rostlinolékařských). Tedy
i v případě, kdy sousednímu vlastníku vznikne
oprávnění přerůstající větve či kořeny odstranit,
musí tak učinit šetrným způsobem, který dřevinu samotnou nepoškodí. V opačném případě se
vystavuje hrozbě sankce ze strany orgánu ochrany přírody.
Ve všech uvedených případech se projevuje
zásada, na které je postaven celý nový občanský
zákoník. Zákon nám sice říká, jak postupovat
v určité situaci, ale nejlepším řešením je dohoda se sousedy. Platí sice staré rčení, že příbuzné
a sousedy si člověk nevybírá, ale o dohodu bychom se měli v každém případě před vyvoláním
soudního sporu pokusit.
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OBEC INFORMUJE
NOHEJBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR STAROSTY OBCE SUCHÁ LOZ“
I letos se konal pod hlavičkou
Obce, Sokola Suchá Loz a firmy
Silnice Group a. s. turnaj v nohejbale. Letos se turnaje zúčastnilo šest týmu. Naši fotbalisté

doplnění nohejbalistama skonči- dařilo. Některé zápasy odehráli
li na pátém a šestém místě. Hrálo dobře, ale nedokázali dotáhnout
se za pěkného počasí na zrekon- poslední set k vítězství.
struovaném víceúčelovém hřišti. Letos se „našim“ ale moc neUmístění týmů:
1. Modřice A
2. NK Žilina
3. Modřice A
4. Nivnice
5. Sokol Suchá Loz A
6. Sokol Suchá Loz B
Poděkování za sponzorování
této akce patří naší obci a hlavnímu sponzoru Silnice Group a. s.

Naši „tenisté“ na konci června uspořádali již čtvrtý ročník
turnaje v tenise. Počasí také
vyšlo a do turnaje se přihlásilo 7 hráčů, kdy 5 hráčů bylo ze
Suché Loze, jeden z Uherského
Brodu a jeden z Bánova. Některé zápasy byly vyrovnané,
ale i letos nezklamal největší
favorit turnaje – Pavel Marek,

který neztratil ani jeden zápas
a vše s přehledem vyhrál – už
po čtvrté. Samozřejmě mu gratulujeme.
Pořadí:
1. Pavel Marek – Suchá Loz
2. Oldřich Šebesta – Uherský
Brod
3. Petr Gregárek – Suchá Loz

OBECNÍ OKÉNKO

SUCHOLOŽSKÝ WIMBLEDON

OLYMPIÁDA VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA
I letos se v rámci mikroregionu, tedy obcí Bystřice
pod Lopeníkem, Bánov, Suchá Loz, Korytná, Nivnice a Vlčnov, konala a koná olympiáda. Začalo
se turnajem ve florbalu v obci Bánov pro děti ze
základních škol, dále následoval šachový turnaj
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v naší obci, tenisový turnaj ve čtyřhře můžu a dětí
v Korytné, Ninja – faktor v Nivnici, střelecké závody ve Vlčnově a ještě nás bude čekat turnaj ve fotbale žen v Bystřici pod Lopeníkem.
No a jak jsme dopadli? Ve florbalu jsme na medaile
nedosáhli, v šachu nás reprezentant Martin Vystrčil skončil druhý, v tenise v mužské čtyřhře skončili
naši reprezentanti – František Vítek a Pavel Marek
na výborném druhém místě, a i v Ninja - faktoru
skončili naši závodníci na druhém místě. Ve střelbě
jsme jako každý rok obhájili 4. místo a turnaj v kopané žen se bude teprve konat.
Tímto bych chtěl všem reprezentantům naší obce
poděkovat za vzornou účast a důležité heslo naší
obce je: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit se!“
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CO JSME SLIBOVALI, A CO SE NÁM PODAŘILO

OBECNÍ OKÉNKO

V roce 2014 začalo pro mě druhé období ve vedení obce. I když se sebevíc snažíte, je pro tuto práci
limitující neustále vzrůstající „papírování“, které
nám práci komplikuje a brzdí. Nicméně jsme se
snažili splnit to, co jsme Vám před volbami v roce
2014 slibovali.
Cíle, které jsme si stanovili v roce 2014 a podařilo se je zrealizovat:
a) z pohledu zkvalitnění občanského vybavení obce:
- rekonstrukce a rozšíření kulturního sálu a nákup nového vybavení do sálu – nové stoly, židle nádobí aj.
- rekonstrukce obecního vodovodu – proběhla
I.etapa – přivaděč od vodojemu do obce (délka
1km) a v září začneme s II. etapou – ulice k chráněnému domu, ulice „Lán“ a směr ke hřbitovu
- kabelizace obce – proběhla v části obce, kde se
prováděla rekonstrukce vodovodu II. etapa
- zpevnění polních cest – díky recyklátu se začala zpevňovat polní cesta za „Kopánkou“ směrem
k lesu, opravili jsme mostky prohloubili jsme
odvodňovací příkopy u polní cesty k myslivecké
chatě a buduje se hlavní polní cesta do „Losů“
- prava zdiva a vstupní brány na hřbitově
- oprava a čištění pramenišť obecního vodovodu
- vybudování nového parkoviště u ZŠ a MŠ
Suchá Loz
- vybudování pojízdného chodníku v ulicích se
zúženou vozovkou – rozšířili jsme komunikace u potoka a komunikace u kapličky sv. Cyrila
a Metoděje
- dopojení komunikace k rodinným domům
u hřbitova
b) z pohledu životního prostředí
- obnova větrolamů - II. etapa – připravila se
projektová dokumentace, podala se žádost o dotaci a na podzim se začne s výsadbou, která bude
pokračovat i na jaře 2019 – vysází se asi 6 km
nových větrolamů o šířce 20 m.
- výsadba dalších biocenter – podařilo vybudovat lokalní biocentrum „Solařky“ a regionální
biocentrum „Losy“
- výsadba nové stromové aleje u minerální vody
„Slatina“ a další výsadba nových stromů na
„Vinohrádkách“.
- obnova a výsadba nových kotlíků v obecním
lese – každoročně vysazujeme okolo 2 ha nového lesa a obnovujeme přestárlý obecní les
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Mimo cíle, které jsme si stanovili v roce 2014, se
nám ještě podařilo:
- zateplení hasičské zbrojnice
- zateplení smuteční síně (kaple) na hřbitově
a vybavení novými lavicemi
- vybudování přístřešku v areálu fotbalového
hřiště
- rekonstrukce budovy krasu na obecní byty
- rekonstrukce kapličky sv. Petra a Pavla a kapličky sv. Cyrila a Metoděje
- nákup multikáry
- nákup zametacího traktorku
- oprava obecní stodoly
- výměna topení v tělocvičně
- změna územního plánu pro určení lokality
nové zástavbové zóny
- prodloužení inženýrských sítí pro výstavbu nových rodinných domů
- nové odpočinkové místa
- nový plot u dětského hřiště za chráněným domem
- Pumptracková dráha
- rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků I.
etapa – proběhla ve stejné lokalitě, kde se prováděla II. etapa rekonstrukce vodovodu
- rekonstrukce víceúčelového hřiště – výměna
povrchu, oplocení, vybudování tenisové zdi
- rozšíření sběrného dvoru a jeho vybavení
- oprava komunikace a vybudování parkování
u bytových domů na dolním konci
- vybudování chodníku u dolní autobusové zastávky
- oprava komunikace u „Slatiny“
- poradenská a organizační pomoc při výstavbě
stanice rychlé záchranné služby
Mimo investičních akcí se nám dále podařilo:
- podpora projektů spolků v naší obci
- vytvořit knihu „Sucholožský slovník“ – kronika
- nový „motivační“ odpadový systém
- brigády pro mládež
- kurzy pro dospělé
- poradenství občanů
- zpracování PD pro rekonstrukci vodovodu
Cíle, které jsme si stanovili v roce 2014 a nepodařilo se je zrealizovat:
- revitalizace nádrže „Losy“ – zde máme vypracovanou projektovou dokumentaci, připravuje
se stavební povolení
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- nový zářez na pitnou vodu
- napojení třetího vrtu „Slatiny“ do altánu
- zeleň a dětské hřiště v nové ulici „Padělky“ –
je vytvořena projektová dokumentace
- napojení cyklostezky na parkoviště u zemědělského družstva – stavba je projekčně připravena, je vydáno stavební povolení
Oprava zdiva a vstupní brány na hřbitově

Pojízdný chodník u kaple sv. Cyrila a Metoděje

Pojízdný chodník
Nové parkoviště u MŠ a ZŠ Suchá Loz

Nová multikára

Oprava mostků
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OBECNÍ OKÉNKO

Celkové náklady na výše uvedené stavby činí
asi 67,4 mil. Kč, přičemž jsme celkově získali na
tyto projekty dotace ve výši 37,9 mil. Kč.
Ještě musím říci, že spoustu věcí jsme si dělali
sami v rámci obce a ušetřili jsme obci několik miliónů Kč. Tímto bych chtěl poděkovat především
obecním zaměstnancům pod vedením místostarosty Zdeňka Veleckého, za jejich práci pro naši
obec.
A nesmí zapomenout ani na práci našich manažerů z Východního Slovácka – Pavla Radu, Milana
Bauku a Vojtu Surmaře, protože o veškeré dotace,
tzn. o žádost, monitorovací zprávy, proplacení, závěrečné vyhodnocení atd. se nám velmi dobře starají.

Rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje

Úplná rekonstrukce kulturního sálu
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Rekonstrukce obecního vodovodu

Rekonstrukce sálu

Rozšíření sběrného domu a jeho vybavení

OBECNÍ OKÉNKO

Rekonstrukce budovy Krasu na obecní byty

Silnice u hřbitova
Rychlá záchranná služba

Zateplení smuteční síně u hřbitova
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Zateplení hasičské zbrojnice
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Andělé strážní
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Střelnice byla i letos plná bystrosti a přesnosti.
Hlavně nás těšil zájem o střelbu z řad dospělých.
Každý rok zdůrazňujeme a snažíme se o zpestření dne jak dětem, tak dospělým. Této snahy se
s obrovským díkem zhostila záchranná jednotka,
která byla perfektně připravená i pro rodiče malých
dětí. Dospělí si zde mohli vyzkoušet první pomoc
na figurínách malých miminek. S trpělivostí a maximální vstřícností asistenti seznamovali rodiče
s reakcemi první pomoci při běžných denních nástrahách u dětí (vdechnutí cizího tělesa, zástava dechu u miminek, úrazy, masáž hrudníku atd.).
Po zdolání zajímavých stanovišť se mohly děti
odreagovat na skákacím hradu a posilnit se letos
originálním občerstvením pravé čínské kuchyně.
Velký dík patří rodině Zhanových, kteří pro nás
zavřeli svou restauraci na hotelu Garni ve Zlíně
a přijeli k nám do Suché Lozi podpořit naši akci.
Samozřejmě nesměla chybět ani bohatá tombola,
aby děti neodešly s prázdnou.
Letos nám přálo i počasí, sluníčko zase tak moc
nepražilo, a tak jsme si užili velmi příjemný den.
Na závěr nesmím opomenout smysl naší akce
a již pátým rokem srdečně poděkovat všem sponzorům, protože díky nim jsme mohli letos pomoci
rodině z Hradčovic. Dne 21. 6. 2018 jsme rodinu
navštívili, předali věcné dary a domluvili se na realizaci pomoci v jejich tíživé životní situaci.
Všem, kdo jste nás podpořili svou účastí i finančně, patří jedno obrovské díky. Vážíme si toho
a těšíme se na další ročníky.
Pořadatelé
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ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

Letošní akci „Naši andělé strážní“ mohu zhodnotit jen a jen pozitivně. Každý rok se přesvědčuji, že věci s dobrým úmyslem mají smysl, a i přes
uspěchanou dobu plnou stresu a napětí dokáží
lidé zastavit a pobavit se. A hlavně nezapomínají
na druhé lidi okolo sebe a není jim lhostejný jejich
osud a nástrahy života.
Akce se konala 16. 6. 2018 na fotbalovém hřišti Suchá Loz, ale byla zkomplikována stavebními
pracemi, které tam probíhaly. I přes tyto komplikace se nám podařilo snad vše připravit pro maximální spokojenost příchozích. Některé názory
byly, že se měla akce raději zrušit, ale všetečné děti
se podařilo zabavit a upoutat jejich pozornost jinam než na staveniště.
Musím říct, že se na tom nejvíce podílely složky integrovaného záchranného systému. Hasiči
místní jednotky jako každý rok nezklamali a byli
dokonale připraveni. Děti si vyzkoušely tíhu hasičské výzbroje, usednout za volant a chvíli se cítit
jako hasič pádící k ohni.
U vojenské jednotky z Bučovic jsme se mohli
přesvědčit o důležitosti lidského faktoru. Minimální technické vybavení překonalo nasazení vojáků a nikdo se u stanoviště nenudil. Naopak stály
zde fronty zájemců o maskování obličeje, a hlavně
o projížďku ve vojenském obrněném vozidle používaném především v terénu v Afganistánu.
Velký dík patří i stanovišti policie, kde si děti
osvěžily pravidla silničního provozu, mohly si vyzkoušet „opilecké brýle“ nebo na koloběžce zdolávat překážky.
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Spolek vdaných žen Plkotnice

Májové zpívání v Horním Němčí

Leaderfest v Rožnově pod Radhoštěm

Leaderfest v Rožnově pod Radhoštěm

Kosení trávy v Buchlovicích

Kosení trávy v Buchlovicích

PLKOTNICE

Svatba Markétky Horňákové

SKAUT

Skautské středisko Suchá Loz

Skautský tábor 2018
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Myslivost
aby zavčas v případě potřeby zmizely v lese jako
svém úkrytu.
Co se týká zvěře černé, tak té je letos u nás vidět
méně, je to důsledek zvýšené aktivity střelců v jiných sdruženích, kdy ještě stále platí dosti vysoké
zástřelné, které je vypláceno za každý ulovený kus.
Je sice dobrá zpráva, že již delší dobu nebyl uloven
kus černé zvěře s pozitivním nálezem afrického
moru prasat. Proslýchá se, že jeden lovec za večer
ulovil nejprve vodící bachyni, a 5 selat odstřelil
brokem a jeho výdělek za hodinu byl větší, než hodinová mzda premiéra Babiše. A to už je co říct!
Myslivci v této době jinak suší seno na zimní
krmení, chodí na brigády pro obecní úřad do lesa,
a co hlavně, od Zeasu odkoupili vrátnici v areálu
místní farmy a přebudovávají ji na své účelové zařízení. To je pro ně víc než potřebné.
A protože toto číslo vyjde nějak před sucholožskýma hodama, myslivci přejí všem našim občanům, jejich hostům pěkné počasí. Věřme, že jak je
dosud sucho, tak na hody, že nebude pršet a neochladí se. A k pěknému počasí patří taktéž pohoda a jen to nejlepší, co k hodovým slavnostem
patří.
-ek

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BŘEZINA

Léto je v plném proudu, čas dovolených je pro
některé už vzpomínka, žně už jsou téměř za námi,
i když letos díky suchu uspíšené. A jak to vypadá
z pohledu myslivců?
Jaro se celkově teplotně vydařilo. V měsíci březnu, kdy mámy zaječky kladly svá mláďata, nebylo
velké nepřízně, a tak mladí zajíčci se měli k světu.
Myslivci chodili ven a starali se o tlumení škodné zvěře, a i u divočáků nebylo větších zásahů. Ti
při setkání s mladou zvěří nepohrdnou žádným,
a moc málo, která zvěř v naší honitbě se jim ubrání. Ale vraťme se k zajícům. Jak se dnes ukazuje,
zajíců je v našem revíru dostatek. Na celkový výsledek si ještě pár dní počkáme, protože teprve po
žních se ukáží správné stavy. Věřme, že oproti minulým létům se stavy udrží, a je to také a hlavně
zásluha toho, že již po několik let jsme zaječí zvěř
kupovali a vypouštěli do naší honitby. I u ostatní
zvěře z pohledu dneška je dostatek mladé zvěře.
U srnčího je vidět srny, jak vodí svá srnčata, teď
v době srnčí říje už srnčata se odkládají od matek,
které se věnují pro ně potřebnější činnosti k najití
svého partnera a dát základ pro nový život. U další zvěře našeho revíru, zvěře dančí, danělky vodí
své ratolesti, ale ty se zdržují převážně podél lesa,

FARNOST

srpen 2018
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Oslava 70. výročí vzniku
Mateřské školy v Suché Lozi
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Naše školička slaví letos své 70.
narozeniny a je to už hodně dávno, kdy nastoupily první děti do
tehdejší starodávné budovy školky v Suché Lozi. Děti si zde hrály
jen s jednoduchými dřevěnými
hračkami a chodily hlavně ven,
kde spolu řádily a byly vděčné, že
se jim někdo věnuje a tráví s nimi
čas po většinu dne.
Přála bych takové děti i naší
současné mateřské škole, které si
budou umět hrát úplně jednoduše
a hlavně spolu. Aby se co nejmé-

ně uzavíraly do svých pokojíčků
s přepychovými hračkami a výdobytky moderní techniky a chtěly
spolu více komunikovat osobně,
jak ve školce, tak i mimo ni. Vždyť
vyměňovat si a sdílet informace
s ostatními, dělit se s nimi o svoje myšlenky, pocity a otázky, to je
ten pravý klíč ke vstupu do společnosti.
Snahou nás paní učitelek je
chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která
má již v tomto věku právo být

Sucholožské listy - OBČASNÍK

sama sebou a právě taková má být
akceptována.
Rády bychom, aby z dětí vyrostli slušní lidé, kteří umí pozdravit, poděkovat, omluvit se,
pomoci, podívat se zpříma do očí,
aby byli samostatní a neutíkali
před zodpovědností. To se nám
zdá nejdůležitější, neboť vnímání
tohoto složitého, ale krásného života na Zemi začíná právě v období předškolního věku.
Vedoucí uč.
Bc. Martina Horňáková

srpen 2018

Mateřská škola Suchá Loz slaví
70. let od svého založení

srpen 2018

byla jmenována ředitelkou. Stav
dětí se v průběhu let měnil. Zajímavostí byl prázdninový žňový
útulek, do kterého se přihlásilo
25 dětí. Do mateřské školy docházelo až 58 dětí. Provoz byl
dopoledne od 7.00 – 12.00 hod.
a odpoledne od 13.00 – 15.00.
Na oběd chodily děti domů.
Svačinky připravovala školnice
a učitelka. Většinou to byl rohlík
a mléko nebo čaj, kakao apod.
V březnu roku 1965 byla na
budově vyměněna všechna okna
a dveře. Byla postavena i šatna,
která zároveň sloužila jako umývárna. Zároveň byla provedena
i fasáda.
V roce 1967 bylo opraveno
sociální zařízení, které bylo již
nevyhovující. V tomto roce byla
také provedena oprava školní zahrady, která byla doplněna houpačkami, kolotočem, upraveno
pískoviště a celá byla oplocena.
V roce 1970 byla do budovy
zavedena voda, nainstalovány
umyvadla s teplou a studenou
vodou. Do šatny dětí byl umístěn
dřez na mytí nádobí. V letních
měsících byla zrekonstruována
střecha budovy. Rok poté bylo ve
škole nahrazeno stávající topení
v kamnech etážovým topením.
V září 1975 se mateřská škola stala dvojtřídní s celodenním
provozem. Byla k ní připojena
školní jídelna a kuchyň. Jedna
třída mateřské školy byla v dolní
budově č. 155 a druhá třída s jídelnou a kuchyní na bytovkách
na dolním konci č. 74. Školku
navštěvovalo 45 dětí – 20 dětí
mladšího věku + 25 dětí staršího
věku.
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„Non scholae, sed vitae disciMateřská škola ve státech
mus.“ - „Neučíme se pro školu, ale střední Evropy znamená předpro život.“
školní zařízení pro děti od 3 do
(Seneca) 6 let. V mnoha jiných zemích
se nazývá „Kindergarten“ (z
Předškolní školství je perlou němčiny - „zahrada pro děti“)
v celém národním školském a označuje první stupeň vzděsystému. Skutečnost, že v ma- lávání pro děti ve třídě (nultá
teřských školách se pokládají úroveň ISCED - mezinárodní
základní kameny pro budoucí standardní klasifikace vzděnávyky dětí, je pozitivně širo- lávání podle UNESCO platná
kou rodičovskou veřejností již od roku 1976). Ve 20. století
vnímána také u nás. O tom, jak se u nás v rovině teorie i praxe
je náročná, psát nelze, protože předškolní výchovy rozšířily dva
ten, kdo si tuto profesi sám ne- hlavní proudy - mateřská škola
vyzkoušel, jí nemůže pochopit. jako doplnění rodinné výchovy
U každé lidské činnosti, pří- a mateřská škola jako příprava
pravu předškolních pedagogů na základní vzdělání.
nevyjímaje, je nejen poučné, ale
S nástupem a pozvolným roztaké zajímavé vrátit se do její his- vojem předškolní výchovy před
torie. Na přelomu 19. a 20. století povinnou školní docházkou dopatřily české země v habsburské chází již od počátku minulého
monarchii k nejvzdělanějším, století k postupnému zkvalitňonaplňujíce tak vlastenecké hes- vání a zákonným úpravám studia
lo „Dvě zbraně máme, knihu kvalifikovaných pedagogických
jen a školu“. Platilo to i o něco pracovnic. Má to svoje opodpozději za dob existence první statnění. Poznatky z vývojové
čs. republiky (1918-1938), sna- psychologie dokládají, jak velký
žící se v nových podmínkách význam pro formování života
zajistit konkrétními opatřeními člověka má právě předškolní výnaplnění myšlenky Jana Amose chova.
Komenského o tom, že „škola je
Ve školním roce 1948/49 byla
základem života“.
v Suché Lozi zřízena jednotřídJiž tenkrát existovaly pro ty ní mateřská škola. Byla umístěnejmladší děti mateřské školy, na v jedné učebně dolní školy č.
dodnes poměrně často nespráv- 155. Součástí byla i školní kuně nazývané „mateřská školka“ chyně, byt pro učitelku a sociálnebo ještě chybněji zkráceně ní zařízení. U budovy byl škol„školka“. Jako správnější synony- ní dvorek a hřiště. V tuto dobu
mum lze akceptovat výraz „ma- bylo zapsáno 24 pětiletých dětí
teřinka“. Nebývalo však zvykem, (ročník 1943) – 12 chlapců a 12
aby v nich děti trávily celé dny. V děvčat. Vedením byl pověřen
polovině třicátých let je navště- ředitel národní školy Oldřich
vovalo v každém školním roce Liškutín. První učitelkou byla
okolo 100 tisíc předškoláků.
Milada Petrůjová a v roce 1949
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Zaměstnanci dvojtřídní MŠ
Ředitelka: Jindřiška Bieringerová
Učitelky: Milena Navrátilová
Anna Říhová
Hana Pravcová
Kuchařky: Ludmila Kubišová
Anežka Bujáková
Školnice: Marie Švestková

12

V červnu 1976 se mateřská
škola zapojila do cvičení spartakiády. Celé cvičení pod názvem
„Rodiče a děti“ předvedli na hřišti u Slatiny. Celkem se zúčastnilo
28 rodičů se svými dětmi.
Slavnostní otevření nové
budovy se konalo 29. 11. 1980.
(Dnešní Dům s chráněnými
byty sv. Anežky České). Toho
roku bylo do školy zapsáno 58
dětí. V této budově je také školní
jídelna a kuchyně. Postupně se
také dokončovala školní zahrada. Školka začala spolupracovat
se sloučeným JZD Bánov, které

poskytovalo finanční prostředky na hračky, školní pomůcky,
zapůjčilo autobus na exkurze
a výlety.
V roce 1993 byla dobudována
zahrada mateřské školy. Od září
1991 se stala mateřská škola opět
jednotřídní s počtem 30 dětí.
Dne 8. 11. 1993 se opět stěhuje do menších prostor budovy –
bývalá knihovna, dětská poradna
a klubovna ČČK, které jsou upraveny pro potřeby dětí. V té době
navštěvovalo školku 27 dětí.
1. 1. 2003 se stává MŠ a ZŠ
příspěvkovou organizací.
Od září 2002 pracuje podle
RVP pro předškolní vzdělávání.
V září 2005 je přestěhována
do přízemí základní školy s kapacitou 28 dětí. Zde je také vybudována výdejna jídla. Přesnídávky a svačinky jsou připravovány
v této výdejně a oběd je dětem
dovážen ze školní jídelny. Protože dětí v mateřské škole přibýva-

lo, byl školní byt zrekonstruován
na další třídu mateřské školy.
Opět se stává dvojtřídní MŠ - I.
třída (mladší děti) Berušky a II.
třída (starší děti) Včeličky s kapacitou 44 dětí. Pracují zde tři kvalifikované paní učitelky. Provoz
je celodenní od 6.30 – 16.00 hod.
Pro pobyt dětí venku slouží
dvorek za školou a školní zahrada za chráněným domem, která
je stále doplňována o nové herní
prvky.
Předškolní vzdělávání má
smysluplně obohacovat denní
program dítěte v průběhu jeho
předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní
vzdělávání má dále usnadňovat
dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Plní také úkol diagnostický, zejména ve vztahu
k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mgr. Hana Máčalová,
ředitelka školy

Fotogalerie z historie Mateřské školy v Suché Lozi
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Rozhovory se zaměstnanci školy
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PANÍ ZDEŇKA MAHDALOVÁ, BÝVALÁ PRACOVNICE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve kterých letech jste pracovala ve školce
a popř. v kterých budovách?
V roce 1979 jsem nastoupila do mateřské školy
na 4 hodiny jako vedoucí školní jídelny. V té době
byla jídelna a kuchyně na bytovkách. Od 1. 1. 1984,
to už bylo v nové budově mateřské školy, jsem začala pracovat také jako školnice po paní Marii Švestkové. Po dobu mé mateřské dovolené mě zastupovala moje sestra. Tuto práci jsem vykonávala až do
1. 1. 1991.
Které spolupracovnice jste zažila?
Do jídelny jsem nastoupila, když byla paní ředitelkou Jindra Bieringerová z Květné. V kuchyni
vařily kuchařky Lidka Kubišová a Anežka Bujáková, školnicí byla Marie Švestková. Vzpomínám
také na učitelky Jarku Tchořovou, Dášu Šalotkovou, Boženu Veleckou, Marii Králíkovou, Evu
Kočicovou, Jarku Mahdalovou a na paní ředitelku

Anežku Cejpkovou. Se všemi jsem prožila nezapomenutelné chvíle, byly jsme veselý a kamarádský kolektiv.
Váš nejkrásnější zážitek s dětmi ve školce?
Zážitků byla spousta, protože s dětmi je legrace.
Vzpomínám na jednoho chlapce, který měl asi 4
roky a stále chodil za mnou, že mi bude pomáhat.
Stále chtěl být moc užitečný. Děti byly úžasné.
Na co si ještě vzpomínáte?
Sponzorem školky bylo JZD Bánov a naše
děti tam chodily s paní učitelkami vystupovat na
schůze. Byly jsme pozvané také my provozní zaměstnanci. Moc nám pomáhali i tatínkové, když
se pokazila nějaká hračka, tak ji opravili nebo když
bylo potřeba, chodili rodiče na brigády. Nejvíce
brigád bylo v době, kdy se stavěla nová budova
(dnešní chráněný dům).

PANÍ LUDMILA MAHDALOVÁ, BÝVALÁ ŠKOLNICE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve kterých letech jste pracovala ve školce a co
bylo vaší náplní práce?
Do mateřské školy jsem nastoupila v roce 1964
jako školnice. Měla jsem dvě malé děti, tak mě tato
práce vyhovovala. Nástupní plat jsem měla 360,Kč. Tuto práci jsem vykonávala až do září 1969,
než jsem začala pracovat ve Zbrojovce v Uherském
Brodě. Mateřská škola byla v budově společně se
základní školou a já jsem dělala školnici ve školce
a Františka Jahodová ve škole. V zimě jsem musela
chodit už o půl páté ráno, aby děti měly ve třídě
i v umývárně teplo. Tehdy se topilo ještě v kamnech. Topilo se dřívím nebo uhlím. Manžel mi pomáhal složit až 30 q uhlí. Potom jsem v obchodě
nakoupila rohlíky, lakrumáčky, uvařila čaj nebo
mléko, kakao a učitelka připravila dětem svačinu.
Úklid byl samozřejmostí.

pomoct a poradit například s vařením nebo s topením. Často jsme se navštěvovaly i po práci. Byly to
velice příjemné zážitky.
Jaký byl Váš nejkrásnější zážitek s dětmi ve
školce?
Děti byly ve školce spokojené. Některé děti byly
rády, že dostaly svačinu, protože doma třeba toho
moc k jídlu neměly. Vzpomínám si, jak jsme dětem
přehradily třídu školky, aby měly víc místa na hraní
a hračky jsme uložily do regálu se závěsem.

Které spolupracovnice jste zažila?
Ráda vzpomínám na paní ředitelku Jarmilu
Černuškovou, paní učitelku Pláškovou, Jindru Bieringerovou a Karlu Haringovou. Většinou přicházely po ukončení střední školy a bydlely tady
v Suché Lozi. Některé byly v podnájmu a později
bydlely ve školním bytě. Často potřebovaly s něčím
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Jistě si vzpomenete i na nějaký veselý zážitek?
Protože jsem chodila v zimě brzy ráno, tak jsem
se také trochu bála. Musela jsem zatopit a tehdy jsem
pro dřevo chodila na hůru školy. Kdo tam to dřevo
složil, nevím, ale bylo to náročné, protože tam vedly

dřevěné strmé schody. Kdysi jsem už šla po schodech dolů a slyšela jsem za sebou kroky, jak kdyby
někdo šel za mnou. Protože jsem se trochu bála,
zavolala jsem na kolegyni. Ta přišla a zjistila, že za
mnou padá polénko. Pak jsme se tomu obě zasmály.

PANÍ LUDMILA KUBIŠOVÁ – BÝVALÁ PANÍ KUCHAŘKA,
A TAKÉ NĚKOLIK LET VEDOUCÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Co nejvíce dětem chutnalo
a na co „frflaly“?
Z pomazánek nejvíce dětem
chutnala rybičková, salámová,
sýrová nebo paštiková, míň jedly kvasnicovou nebo tvarohovou
pomazánku. Z obědů měly děti
rády hlavně rajskou omáčku nebo řízky s bramborovou kaší, ale čočka a špenát, tož to jim moc
„nejelo“.
Největší odměnou pro kuchařky je, když si
děti chodí přidávat a vylizují talířky, a to nebylo výjimkou. Na nejlepší jedlíky vzpomínám, to
byli kluci Hladišovi – Míša a Štefa, pro ně byla
radost vařit.
Vždycky jsme se snažily vařit dětem i paním
učitelkám takovou „poctivou domácí kuchyni“,
aby byli všichni spokojeni a snad se nám to dařilo.

PANÍ LUDMILA BUBLÍKOVÁ
Jmenuji se Ludmila Bublíková, mám 68 let,
bydlím v Suché Lozi, v důchodu jsem 8 let. Mezi
mé záliby patří péče o domácnost a zahradu. Ráda
chodím na procházky s naším pejskem.
Jak jste se dostala k práci školnice v MŠ?
K tomuto zaměstnání jsem se dostala spíše náhodou, jelikož jsem původně vyučená v oboru obuvnictví. Po mateřské dovolené mne oslovila tehdejší
paní ředitelka Eva Miklíčková, zda bych neměla zájem o tuto práci. Měla jsem malé děti, bylo by pro
mě náročné dojíždět do mého původního zaměstnání ve Slováckých strojírnách, kde jsem pracovala
mnoho let jako jeřábnice, proto jsem nabídku pracovat jako školnice v MŠ ráda přijala.
Ve kterých letech jste pracovala ve školce a popřípadě ve kterých budovách?
Jako školnice v MŠ jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 1991. Na této pozici jsem pra-
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covala až do roku
2008, celkem tedy
17 let. V původní mateřské škole,
která se nacházela
v místě dnešního
Domu s chráněnými byty, jsem byla
převážnou většinu
doby svého působení v MŠ. Byla zde vybudovaná
krásná školka. Toto zařízení bylo uzpůsobené pro
cca 60 dětí, ale vzhledem k tomu, že se snížil počet
dětí navštěvujících MŠ, museli jsme se přestěhovat
do jiné části budovy (nad jídelnu a kuchyň), kde byla
tehdy Poradna pro děti. Prostory MŠ byly následně
pronajaty firmě “Sopro“ vyrábějící obuv, která dávala možnost nového zaměstnání pro zdejší a okolní
občany. Pár let před mým odchodem do důchodu
se MŠ přestěhovala do budovy základní školy a na
tomto místě funguje dodnes.
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Jak dlouho jste pracovala jako kuchařka ve
školce?
Asi 25 let od roku 1975 do roku 2001, kdy jsem
ze zdravotních důvodů musela odejít do předčasného důchodu.
Mojí výbornou spolupracovnicí byla dlouhá léta
Anežka Bujáková. Začínaly jsme vařit na bytovce,
kde z jednoho bytu byla udělaná kuchyně a jedna
třída školky pro nejmladší děti. Každý den jsme
si suroviny nakoupily v obchodě (když něco nepřivezli třeba zeleninu, tak jsem ukopla na vlastní
zahradě mrkev, petržel, celer nebo zemáky) a uvařily na bytovce, a pak na kárce přivezly nahoru do
školky dětem. Nic nebyl problém a se vším jsme si
s Anežkou poradily. Trochu se nám ulevilo, jakmile
jsme se přestěhovaly v roce 1980 do nově postavené
mateřské školy, kde byla nová kuchyň a lepší zázemí k vaření.
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Které spolupracovnice jste zažila?
V průběhu mého pracovního procesu jsem
poznala mnoho dobrých a pohodových lidí. Mezi
ně patřily: paní ředitelka Eva Miklíčková, paní
učitelka Marie Králíková a Martina Horňáková,
paní kuchařky Anežka Bujáková, Ludmila Kubišová, Marie Navrátilová, Marie Kubišová a Liba
Smrtková. S láskou na ně na všechny velmi ráda
vzpomínám. Myslím si, že jsme byly skvělý kolektiv a vždycky jsme si moc rozuměly, jedna druhé
pomohly a poradily. Vládla mezi námi pohoda
a bylo mi tam s nimi moc příjemně.

Vzpomenete si na svačinku, která dětem nejvíc chutnala?
Nad touto odpovědí nemusím dlouho váhat,
na to si velice dobře vzpomínám. Nejoblíbenější
svačinkou dětí byly zapékané rohlíky se sýrovou
pomazánkou. Mezi další oblíbené svačinky patřil
například chleba s máslem a nastrouhanou mrkví, obložené chlebíčky a řada dalších pomazánek.
Velmi oblíbený byl také pudink s piškoty a sirupem.

Mohla byste nám napsat Váš nejkrásnější zážitek s dětmi ve školce?
Můj nejkrásnější zážitek je asi ten, kdy mě
jeden dvouapůlletý chlapeček při obouvání botiček objal a řekl: „Ty jsi moja Lulinka“. Dalším
dojemným zážitkem byl pro mě ještě jiný chlapeček, který chodil i několikrát za den na záchod, ale nakonec jsme zjistily, že chodí do šatBylo některé dítě, které Vás tak zaujalo, že na
ny sledovat z okna, kdy se objeví jeho maminka.
Jinak krásných vzpomínek a zážitků mám sa- něj dodnes vzpomínáte?
Všechny děti jsem měla moc ráda a velmi mi
mozřejmě mnoho. Nejtěžší a nejsmutnější pro
mě vždycky bylo, když děti odcházely a loučily přirostly k srdci. Na zážitky ze školky nikdy nezapomenu a vždycky si doteď s radostí na tu dobu
se při odchodu do základní školy.
vzpomínám a mrzí mě, že už jsou tyto časy pryč.
Jsem šťastná a vděčná, že jsem měla příležitost
Jistě si vzpomenete i na nějaký veselý?
Veselých zážitků bylo také nespočetně. Nejvíc pracovat na tomto místě.

PANÍ EVA MIKLÍČKOVÁ – BÝVALÁ PANÍ ŘEDITELKA A VEDOUCÍ UČITELKA, TČ. V DŮCHODU
Jak dlouho jste pracovala v MŠ?
Nastoupila jsem v roce 1977 do ještě staré školky k paní ředitelce Jindře Bieringerové jako učitelka. Po mateřské dovolené jsem učila již v nové
školce – dnešním chráněném domě. Od roku
1990 do roku 2004 jsem zastávala funkci ředitelky.
Po spojení školky a školy jsem byla do roku 2007
vedoucí učitelkou. Bylo to téměř 31 let. Byla jsem
šťastná, že jsem se dostala do Lóze, protože tady
mám kořeny.
Co vám zůstalo nejvíce v paměti z tohoto období?
Určitě vybudování školkové zahrady, kterou
jsme tvořili společně s rodiči k nové mateřské škole
a samozřejmě výborný kolektiv, jak z řad pedagogů, tak provozní pracovnice, které bývaly výborné
parťačky a kamarádky. A určitě krásná práce s dětmi, která mě naplňovala a zároveň dobíjela. Velkou
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mi utkvělo v paměti, jak mě některé děti brzy ráno,
už kolem 6. hodiny, čekávaly před školkou a s radostí mě vítaly a volaly: „Teto, kde jsi?“ K veselým zážitkům bych ještě zmínila například situaci,
když jsem musela zastoupit na besídce sv. Mikuláše
a druhý den mi jeden chlapeček řekl: „Teto, tys byla
včera Mikuláš!“ a já jsem řekla: „Kde jsi na to přišel?“ a chlapeček odpověděl: „Poznal jsem tě podle
očí.“.

odměnou mi pak
byly usměvavé
děti a spokojení
rodiče.
Na koho z dětí
si vzpomenete?
Je jich hodně,
které potkávám,
poznávám a mám radost, že mě také poznávají
a hlásí se ke mně. Ale určitě bych zmínila Jožinka Biernáta, který nás nejednou překvapil tím, jak
byl supr k dětem a zpíval nám moc hezké písničky.
A holky Mahdalovi Petruška a Lenička, ty rády cvičily.
Zkrátka jsem vděčná za dobu, kterou jsem zde
mohla s dětmi prožít a s kolektivem lidí, který
uměl udělat legraci, byl ochotný s čímkoli pomoci
a mohli jsme se jeden na druhého spolehnout.
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Ročník 1970 - 1980
Ročník 1990 - 2000
 Mateřskou školu jsem na-  MŠ jsem navštěvoval od 3 let
vštěvoval v Suché Lozi (nyv Suché Lozi v prostorách dnešnější chráněný dům), většina
ního bytu (nad školní jídelnou).
jako předškoláci.
Ročník 2000 - dodnes
Ročník 1980 - 1990
 Od 3 let jsem chodil do MŠ
 Do mateřské školky jsem chov Suché Lozi ve spodním patře
dil v Suché Lozi, starší ročník
ZŠ.
vzpomíná ještě na budovu
dnešního chráněného dům 2. NA CO SI VZPOMENETE,
Ročník 1960 - 1970
a mladší už na MŠ v prosto- KDYŽ SE ŘEKNE ŠKOLKA?
 Ano, chodili jsme do staré
rách dnešního bytu (nad školní Ročník 1950 - 1960
školy jako předškoláci, něktejídelnou). Někteří chodili jako  Vzpomínám na pískoviště,
ří od 3 let.
bazének, hračky a panenky.
předškoláci, někteří od 3 let.
1. OD KOLIKA LET
JSTE NAVŠTĚVOVAL
MATEŘSKOU ŠKOLKU
A KDE?
Ročník 1950 - 1960
 Jako předškoláci jsme chodili
do staré školy. Někteří chodili
velmi zřídka („jako do kina“)
a jen na dopoledne, odpoledne školka nebývala.
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Rozhovory s občany Suché Loze
k výročí 70. let MŠ
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Jak Tonek B. praštil Laďu K.
motyčkou po hlavě, protože mu nechtěl půjčit hračku
a jak jsme si na WC čurali
sami sobě do pusy. Pak jsem
měl žloutenku.

3. CO VÁM CHUTNALO
NEBO NECHUTNALO VE
ŠKOLCE?
Ročník 1950 - 1960
 V té době obědy nebyly. Byla
jen svačina formou mléka,
dalamánku nebo rohlíku.

Ročník 1960 - 1970
 Vzpomínám si na paní uči- Ročník 1960 - 1970
telky a na výborné kakao,  Chutnalo mi všechno.
u kterého při dopíjení zůstáRočník 1970 - 1980
vala sladká čokoláda.
 Chutnala mi bramborová
Ročník 1970 -1980
kaše, zelí, řízek a někomu
 Vzpomínám si jak nám spovšechno.
lužačka ukazovala prsa, na  Nechutnala mi rajská omáčpískoviště a háčky, na nichž
ka a špenát.
visely na šňůrkách medaile,
které mívala služba na krku, Ročník 1980 - 1990
na rozkládací lehátka na  Co nám namastili, to jsem
spaní (děti po nich skákaly
jedl. Výborné byly buchtičky
a rozšláply je).
s krémem a rajská omáčka.
 Nejlepší schovávaná hraček  Nechutnala mi kvasnicová
z mateřské školy bylo pískopomazánka, čočka a bramviště. Vždycky odpoledne po
borová kaše.
školce jsem si mohl svoji oblíbenou hračku vykopat a už Ročník 1990 - 2000
byla moje.
 Chutnaly mi pomazánky,
všechny jídla na sladko, přeRočník 1980 - 1990
snídávky, svačiny, rýžový ná Pořád
jsme
si
hráli.
kyp, bramborová kaše, haše
Vzpomínám na pád z boční
a játrová omáčka.
rampy a rozbití brýlí a nose,  Nechutnala mi koprovka,
na kamarádku, jak řvala při
čočka a čočková polévka.
focení, že má roztrhnulé silonky a jak jsme rádi zpívali Ročník 2000 - dodnes
s paní učitelkou při harmoni-  Chutnaly mi těstoviny a sece. Taky si pamatuji harmokaná.
nikové kožené dveře.
 Neměl jsem rád polévky,
kmín a játra.
Ročník 1990 - 2000
 V paměti mi zůstali dinosau- 4. CO SE VÁM LÍBILO NEBO
ři, obědy, hromada zážitků, NELÍBILO V MATEŘSKÉ
první pusa, koprovka, kterou ŠKOLCE?
teď nesnáším a časté klečení Ročník 1950 - 1960
v koutě.
 Všechno se mi líbilo nebo si
nepamatuji.
Ročník 2000 - dodnes
 Chodívalo se na dětský den
 Pamatuji si spaní po obědě,
s muzikou na Slatinu, kde byl
jídelnu, výlety, procházky,
připraven program, starší si
dopravku a hraní.
vzpomínají i na dobu, kdy se
v průvodu chodilo i v kroji.
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Ročník 1960 - 1970
 Obrovská dřevěná skládačka
Ročník 1970 - 1980
 Líbily se mi paní učitelky.
 Nelíbil se mi odpolední spánek, někteří i utíkali, někomu
se nelíbily učitelky.
Ročník 1980 - 1990
 Měl jsem ve školce první lásku. Rád jsem si povídal s učitelkami. A maminka pracovala blízko školky.
 Nelíbilo se mi spaní po obědě.
Ročník 1990 - 2000
 Líbily se mi procházky, všechno,
spaní po obědě, kamarádi, pohádky, hry, průlezky a skříňky.
 Nelíbilo se mi odloučení od
maminky. Nelíbila se mi paní
ředitelka, protože mi řekla, že si nemůžu hrát, s kým
chci (chtěla jsem s klukama,
ale musela jsem s holkama).
A taky jsem nechtěla spát
a chodit domů.
Ročník 2000 - dodnes
 Líbilo se mi spaní, učitelky,
hračky a hraní s kamarády.
 Nelíbilo se mi ranní vstávání,
že mě kluci bili, zlobivý kamarád a spaní po obědě.
5. JAKÁ BYLA VAŠE
OBLÍBENÁ HRAČKA NEBO
HRA?
Ročník 1950 - 1960
 černý plyšový houpací kůň (o
kterého se všichni bili), panenky, míčové hry, traktor
Ročník 1960 - 1970
 kočárek s panenkou, panenka s postýlkou
Ročník 1970 - 1980
 Káča, Merkur, panenka, motokáry na parkovišti (bili se
o ně), hra „Chodí pešek okolo“
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Ročník 1980 - 1990
 paní učitelka Mahdalová,
Kočicová (později Mikličková),
Králíková
 kamarádi: Faďa, Lucka, Pavla,
kluci z bytovek, Lukáš
Ročník 1990 - 2000
 paní
učitelka
Králíková,
Mikličková, Horňáková
 kamarádi: Peťka, Laděnka, sůsedé odnaproti, Ondra, Lízin,
Tomáš
Ročník 2000- dodnes
 paní učitelka Horňáková,
Beníčková, Hladišová, Velecká,
Kopuncová, Zajdová
 kamarádi: Tomášek, Laurinka,
Alička, Bára

Ročník 1970 - 1980
Ročník 1970 - 1980
 Skákal pes, Cib, cib, cibulen-  paní učitelka Mahdalová,
ka, Šla Nanynka do zelí
Kočicová, Králíková
 kamarádi: Marie, Drahuš,
Ročník 1980 - 1990
Jana, Vlastik
 Červený šátečku, Ani jsem si
nemyslela
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Ročník 1990 - 2000
Ročník 1980 - 1990
 tatry na pískovišti, kuchyňka,  Skákal pes, Malučká su, Ani
šlapací auta
jsem si nemyslela, Červený
šátečku, Chodí pešek okolo,
Ročník 1990 - 2000
Čistím zoubky, řízy, řízy
 kuchyňka, kadeřnický salón, Polykarpová stavebnice, Ročník 2000 - dodnes
Merkur, kočárek, průlezky,  Jaro dělá pokusy, Šel zahradník, Travička zelená, Maličká
autíčka, náklaďák, pískoviště
su, Típ, típ, vrabec vrabce
Ročník 2000 - dodnes
štíp, Naše škola
 plyšáci, skluzavka, kuchyňka,
obchůdek, molitany
7. VZPOMENETE SI NA
JMÉNO VAŠÍ UČITELKY
A NEJMILEJŠÍHO
6. PAMATUJETE SI Z TÉ
DOBY NĚJAKOU PÍSNIČKU KAMARÁDA?
ČI BÁSNIČKU?
Ročník 1950 - 1960
Ročník 1950 - 1960
 paní učitelka Kročilová (vda Pamatuji si klasické písničky
ná Bujáčková)
(Pec nám spadla, Travička ze-  kamarádi: Někdo se bavil se
lená…aj.).
všema, jiní s Bóžů, Jarkou,
Jitkou atd.
Ročník 1960 - 1970
 Zpívali se klasické písničky: Ročník 1960 - 1970
Zlatá brána, Pec nám spadla,  paní učitelka Biringerová
Holka modrooká
 kamarádi: sestra, Alenka, Lidka

S čím si děti hrály v MŠ
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PANÍ HANA MÁČALOVÁ, NYNĚJŠÍ ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
BÝVALÁ UČITELKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. V kolika letech jste začala navštěvovat mateřskou školu a kde?
Do mateřské školky jsem začala chodit asi v 5.
letech tady v Suché Lozi. Byla to stará budova společná se školou.
2. Na co si vzpomenete, když se řekne školka?
Moc ráda vzpomínám na paní učitelku Bieringerovou. Chodila hezky oblečená a měla krásné
vlasy vyčesané do drdolu. My
jsme ji mohli česat, a to se nám
líbilo. Také se mi líbila školní
zahrada, na které byl kolotoč
a my se mohli stále vozit.

s mlékem. Ale pamatuji si, že se vždy všechno snědlo a nic nezbylo.
4. Co se vám ve školce líbilo a co nelíbilo?
Moc se mi líbily hračky, které byly uloženy ve
velkém regále za závěsem. Také jsme tam měli
veliký dřevěný domeček a v něm bylo plno zvířátek s ohradou, takže jsme si mohli postavit velké
hospodářství. Rádi jsme chodili
na zahradu, kde bylo velké pískoviště a vedle byl bazén, který
jsme s paní učitelkou napouštěli, a pak jsme se tam čvachtali.

3. Co vám chutnalo nebo nechutnalo ve školce?
Když jsem chodila do školky
já, tak jsme měli jenom svačinky. Na oběd se chodilo domů
a po obědě jsme se vraceli zpět.
Když někdo nechtěl, zůstal doma
většinou s babičkou. Na svačinu
jsem měla nejraději rohlík a čaj
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5. Pamatujete si z té doby na
básničku nebo písničku?
Hráli jsme pohádku maminkám k MDŽ O dvanácti měsíčkách a já jsem hrála Holenu.
Měla jsem v ruce hřebínek a zrcátko. Potom jsme hrávali pohybové hry se zpěvem např. Na
Elišku, Na zajíčka, Zlatá brána.
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PAN VÁCLAV BUJÁČEK - V SOUČASNOSTI ZASTÁVÁ FUNKCI STAROSTY OBCE SUCHÁ LOZ

PANÍ LIBUŠE REZKOVÁ – PRACUJE JAKO ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE OBECNÍHO
ÚŘADU V SUCHÉ LOZI
1. Vzpomenete si
na svá školková léta?
Určitě, chodila jsem
do školky asi od 4 let
do budovy dnešní základní školy.
Asi jsem se do školky hodně těšila, protože jsem se jednou
mamince
zatoulala
a ta mě hledala po celé
dědině a já jsem se přitom připojila k dětem, co
byly na vycházce se školkou, kde už mimochodem
chodila moje sestra Hanka.
Moc se mi líbil dvorek se zahradou, kde jsme
si hráli na kolotoči, houpačkách a pískovišti,
a kde také probíhaly besídky pro rodiče. Často jsme hrávali divadlo a byla jsem pyšná, když
jsem dostala roli – „obilí“ v pohádce „Jak se kuřátko ztratilo“.
Učila mě p. uč. Bieringerová, která měla dlouhé
vlasy do drdolu a krásně voněla, rádi jsme se k ní
tulili.
2. Co se vám ve školce líbilo?
Rádi jsme se hrávali s velkou dřevěnou stavebnicí (polykarpova stavebnice) a stavěli z toho různé
věci, třeba auta nebo postýlku pro hru „Polámal se
mraveneček“.
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Jídlo mi moc chutnalo, hlavně pomazánky a výborné sladké kakao. Spinkat jsem nemusela, protože mě po obědě hlídali babička s dědečkem.
3.A měla jste někoho oblíbeného ve školce?
Nevzpomínám si, měla jsem ráda všechny děti.
A náš ročník byl výborný nejen ve školce a škole,
ale do teď se často scházíme a jsme spolu rádi.
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1. Vzpomeneš si na svá předškolní léta?
3. Co se ti vybaví, když slyšíš slovo školka?
Ano, chodil jsem asi tři roky do školky, která
Líbilo se mi nosit na krku medaily, když si mě
byla v budově nynějšího chráněného domu.
paní učitelka vybrala za službu, protože jsme se
Učily mě paní učitelky Eva
cítili důležití. Taky jsem měl rád
Miklíčková, Marie Králíková a paní
pouštění pohádek z gramofonu,
učitelka Jaruška z Bánova, která
anebo jsem rád hrál dědka v pobyla moc hodná.
hádce „O řepě“. A když jsem něco
„vyvédli“, museli jsme jít do kou2. A co kamarádi nebo kamata.
rádky?
No, spíš jsme si hrávali kluci
4. A co jídlo, chutnalo ti ve
s klukama a holky s holkama. Vím,
školce?
že byl pro nás kluky trest, když jsme
Myslím, že jsem moc vybíravý
museli jít za ruku s holkou. Moji
nebyl, ale nejvíc mi chutnal chlenejvětší kamarádi byli Peťa Borák,
ba s máslem posypaný pažitkou
Broněk Kunovský a Peťa Kubiš.
a k tomu kakao.
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Na druhém stupni je
velmi těžké se rozhodovat,
čím budete v budoucnu a je
i těžké u svého výběru zůstat. Mně se to podařilo.
Líbí se mi, že je práce
s dětmi jedním velkým dobrodružstvím, člověk se může
připravit a stejně je výsledek
úplně jiný. Mám ráda, když
zdolám cíl, který si určím.
Vidím, že snaha děti něco
naučit nevyjde vniveč. Ráda
tvořím, vymýšlím různé
věci, a to díky dětem můžu
téměř denně. Práce pro mě
není stereotypem, ale možností zažívat různé situace,
které snad dají něco dětem
i mě. Často si připadám
jako hlavní postava Slovác-

kého divadla. Jsem ráda, že
na prknech mám s sebou
i kolegyně, které se nebojí
mého představení aktivně
zúčastnit. Užívám si možnosti být, čím chci, aniž
by se nad tím někdo pozastavoval. Upřímné dětské
nadšení je pro mě milou
odměnou a „nakopnutím“
v dobách, kdy do smíchu
moc není. Je to povolání,
které člověk nedělá jen pro
svůj vlastní užitek, ale i pro
to, že pomáhá dětem se realizovat, podat pomocnou
ruku při zdolávání překážek
a různých nástrah a naučit
je při tom všem si zachovat
úctu a slušnost k ostatním.
Snad se to podaří!

Antonín Čubík - 3. roč.

MGR. PAVLA ZAJDOVÁ – UČITELKA V MŠ SUCHÁ LOZ
Nad svým povoláním jsem
dlouho váhala, vždy jsem chtěla
pracovat s lidmi a být nějakým
způsobem prospěšná. Časem
a vlivem okolí jsem se rozhodla
učit. Lákal mě první stupeň, který
splňoval mé představy o tom, co

bych chtěla dělat, ale souhra náhod rozhodla jinak. I když jsem
se bála práce s tak malými dětmi,
nakonec jsem se v tom našla. Líbí
se mi jejich upřímnost, otevřenost, jejich fantazie a snaha a také
dětská naivita, která mi připomíná mou vlastní. Jeden den můžete
být princeznou, druhý den třeba
čarodějnicí, je to jeden velký zážitek. Nestíhám se v práci nudit,
vlastně ani doma, baví mě přemýšlet, co by ty prcky zaujalo, jak
jim zpříjemnit pobyt bez rodičů
a první velký krok v životě a to
je vstup do školy. Také se snažím, aby si kromě zážitků odnesly
i trochu respektu a slušnosti, na
kterou se poslední dobou rádo
zapomíná. I když toho má člověk
občas plné zuby a někdy jsou děti
tak hlučné, drzé, prostě „zlobivé“, pořád jsem svým způsobem
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Kateřina Mahdalová - 3. roč.
součástí jejich dětského světa
a můžu se je snažit nenápadně
ovlivňovat. A to se mi líbí, a proto tu práci mám ráda.

srpen 2018

BC. MARTINA HORŇÁKOVÁ, VEDOUCÍ UČITELKA V MŠ V SUCHÉ LOZI
se vdala a dostali jsme s manželem možnost pospravovat si domeček po jeho prarodičích v Suché Lozi, ani na chvilku jsme
nezaváhali a nastěhovali jsme
se do Loze. Já jsem prakticky
celé prázdniny trávívala buďto
v Komni nebo v Lózi u babiček
a chtěla jsem tu vždycky bydlet.
Po mateřské dovolené se mi naskytla šance nastoupit do školky
po paní učitelce Králíkové a dosud jsem vděčná a děkuji bývalému panu starostovi Františku
Kunovskému, že se za mě přimluvil na školském úřadě, kde
řekl, že by rád, kdyby ve školce
pracovala „Sucholožanka“. A já
jsem se cítila moc dobře a byla
jsem hrdá, že mě tak bere.
Na svá léta strávená v jeslích,
ale i ve školce vzpomínám ráda,
i když jsem zažila i okamžiky
pro mě nepříjemné. Např. když
mě opařili ve školce horkou polévkou při nalévání nebo když
mi paní učitelka vzala krásné
červené panenky „matrjošky“,
které jsem dostala od tatínka.
Ale milovala jsem paní učitelku
Šárinku, která určitě byla dalším

Procházková - 3.roč.
důvodem, proč jsem se stala učitelkou.
V Lózi žiji se svou rodinou
už 24 let a cítím se tady dobře a doma. Je fajn znát děti než
nastoupí do naší školky, a taky
jejich rodiče, které jsem poznala
už v dětství.
A vidět pak rodiče, kteří jsou
spokojení, že jejich dítko chodí
do školky rádo a s úsměvem, je
pro mě ta chvíle, kdy si můžu
říct: „Ano, ta práce mě baví
a má smysl!“

Organizace školy v roce 2017/2018
vedoucí učitelka: Bc. Martina Horňáková
učitelky: Radka Velecká
Mgr. Pavla Zajdová

uklízečka: Martina Mahdalová
třídy:
Berušky (3 - 4 leté)
Včeličky (4 - 6 leté)
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Jako dítko školou povinné
jsem si přála asi ze všeho nejvíc
být doktorkou pro zvířata, ale
protože jsem měla vždycky kolem sebe hodně kamarádů, a to
i z těch nejmenších a hrála jsem
7 let na klavír, tak mě rodiče přivedli na myšlenku jít na Střední
pedagogickou školu v Krnově
a stát se učitelkou v MŠ.
Nejprve jsem učila v mateřské škole v Ostravě – Porubě,
kde jsem bydlela. Jakmile jsem

AKTIVITY V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018:
Září
• Přivítání dětí v novém školním roce s maňásky „babičkou a dědečkem“ na téma pohádky
ze starých knížek
• Divadlo paní Horákové „Kolotoč pohádek“
• Vyřezávání a zdobení dýní k akci „Suchá Loz
plná strašidel“

srpen 2018

Říjen
• Akce 72 hodin – sázení ovocných stromů na
školkové zahradě (třešeň, jabloň) – dramatizace pohádky „O řepě“ a zpívání o ovoci pro
školáky a seniory
• Ekoprogram „Zdravá pětka“ – o potravinách
prospěšných pro zdraví

Sucholožské listy - OBČASNÍK
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Listopad
• Příjezd „Sv. Martina na bílém koni“- hraný
příběh učitelky a dvou chlapců Martínků pro
děti
• Prevence zdravých zubů - beseda se zubní
dentistkou (Zlín) I. lekce
• Vyhlášení soutěže pro rodiče s dětmi o nejzajímavější výrobek z přírodního materiálu
(listí, větvičky, plody podzimu) „Postavičky
z pohádek“
• Pouštění školkového dráčka „Mimoňáčka“ na
zahradě
Prosinec
• Javajkové divadlo p. Sasínové
• Sv. Mikuláš v MŠ
• Vánoční dílny s rodiči a dětmi v MŠ
• Návštěva sv. Lucie v MŠ
• Pečení vánočního cukroví s paní Aničkou
Bradáčovou
• Návštěva chráněného domu s koledami
• Vánoční besídka „Zimní radovánky“ - třída
Berušky (posezení s rodiči
u vánočního čaje)
• Vánoční besídka „Setkání u Betléma“ - třída
Včeličky (posezení s rodiči u vánočního čaje)
Leden
• Tříkrálové zpívání pro školáky
• Kouzelník – Tomáš Šulaj ze Slováckého divadla z Uherského Hradiště
• Zimní olympiáda v tělocvičně
• Beseda v MŠ s myslivcem o ochraně lesní zvěře s p. Gregárkem
• Plnění krmítek semínky
Únor
• Divadelní představení „Divadlo Šikulka“ – 3
výchovné pohádky pro Berušky
• Divadelní představení „Jája a Pája“ divadlo
Zlín – Včeličky
• Karneval v MŠ
• Smažení masopustních koblihů
cního
• Fašanková obchůzka a vystoupení u Obecního
úřadu, třídní karneval

Duben
• Den otevřených dveří v ZŠ i v MŠ
• Den Země – úklid dětí na školní zahradě
• Hudební pořad p. Vojkůvky – „Dětským srdíčkům“
• Mašlení „Májky“ a opékání špekáčků
• Čarodějnický rej u skautské chaty
Květen
• Zápis do MŠ na škol. rok 2017/2018
• Návštěva zrekonstruovaného dopravního hřiště v Uherském Brodě – tř. Včeličky
• Férová snídaně na dvorku školy
• Besídka ke Dni matek – ve třídě Berušek pro
obě třídy
• Návštěva Chráněného domu – představení
pro babičky a dědečky
• Den s modrým majákem – policejní zábavné
dopoledne Uh. Hradiště (Včeličky)
• Školní výlet KOVOZOO Staré Město
• Focení tříd a jednotlivců
Červen
• Den dětí – Cesta za pokladem v pohádkách
dědečka a babičky
• Beseda s psycholožkou Bradáčovou o poruchách učení – pro rodiče
• Hudebni pořad p. Čapčucha – „Zpívánky ke
Dni dětí“
• Rozloučení se školním rokem a přespání předškoláků v MŠ
Další akce:
• návštěva místní knihovny a ordinace paní
doktorky Gazdíkové
• návštěva ovčí, koňské a dančí farmy a místního kravína
• návštěvy na Chráněném domě
• posílání obrázků do soutěží
• podpora MŠ Fondu Sidus a Život dětem (zakoupení různých předmětů)

Březen
• Loučení se zimou, pálení Moreny
• Výukový program Ekocentra Chrpa –
Uherský Brod – „Život na vsi“
• Velikonoční dílničky s rodiči
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