Úvodník
Vážení spoluobčané,
jak čas letí vidíme nejvíce na
našich dětech a na výročích,
které slavíme. Naši obec čekají tradiční „Sucholožské
hody“ a letos při nich budeme slavit krásné jubileum –
„20. výročí posvěcení kostela sv. Ludmily v Suché Lozi“.
Přál bych si, aby byla tato
oslava zaměřena na nás „Sucholožany“ a „rodáky“, proto bych Vás chtěl poprosit o
pozvání právě těch „Sucholožanů“, vašich sourozenců,
strýců, tetiček a dětí, které
život zanesl do jiných koutů
země, aby tuto oslavu prožili s námi. Myslím, že budou
velice rádi, když se vrátí do
míst, kde vyrůstali a uvidí,
jak se naše obec změnila.
Chtěl bych Vám popřát, ať
letošní hody prožijete se svými blízkými a všichni si uvědomíme, jak je dobře, když
jsme s lidmi, které máme
rádi, a když se společně umíme bavit. „Čí sú hody, naše
hody!“
Zdraví Vás starosta
Václav Bujáček
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OLYMPIÁDA VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA 2019

OBECNÍ OKÉNKO

I letos se v rámci mikroregionu, tedy obcí
Tímto bych chtěl všem reprezentantům naší
Bystřice pod Lopeníkem, Bánov, Suchá Loz, obce poděkovat za vzornou účast a důležité hesKorytná, Nivnice a Vlčnov, konala a koná olym- lo naší obce je: „Není důležité vyhrát, ale zúpiáda. Začalo se turnajem ve florbalu v obci Bá- častnit se a pobavit se!“
nov pro děti ze základních škol, dále následoval
šachový turnaj v naší obci, tenisový turnaj ve
čtyřhře můžu a dětí v Korytné, 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
skončili na krásném 3. místě, v šachu nás reprezentant Martin Vystrčil skončil druhý, a celkově tým poprvé skončil na „bedně“ – historicky 3. místo, v tenise jsme se letos nezúčastnili
– termín nikomu z našich hráčů nevyhovoval.
Ve střelbě jsme jako každý rok obhájili 4. místo
a ženy na turnaji v kopané získali 2. místo.
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OBEC INFORMUJE
JAK PROBÍHAJÍ LETOŠNÍ STAVBY V OBCI
1.) Rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků, vodovodu a připoložení optického kabelu – I. etapa
- zahájení prací – březen 2019
- ukončení prací – červen 2019
- cena dle smlouvy o dílo – 7.111.065,- Kč včetně
DPH
- rekonstrukce vodovodu – 4.367.059,- Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 1.577.939,- Kč
(dotace ve výši 85%)
- rekonstrukce chodníků – 1.166.066,- Kč (dotace
ve výši 85%)

3.) Výsadba II. etapy větrolamů
- zahájení prací – březen 2019
- ukončení prací – prosinec 2019
- cena dle smlouvy o dílo – 8.733.919,09,- Kč včetně
DPH – dotace 85% - 7.423.831,- Kč
- budou dosazeny všechny větrolamy „příčné“, kde
bude již pletivo s pevným drátem a oky 5 cm x 5
cm a ke každé sazenici bude přiloženo hnojivo –
pro rychlejší růst sazenic
- v rozpočtu projektu je i tříletá následné péče, tzn.,
dodavatel se bude po tuto dobu starat o oplocenky,
zálivky, obnovu uschlých sazenic, vyžínání.

5.) Nová ulice „Záhumenice“
- předpokládané zahájení prací – září 2019
- ukončení prací – listopad 2019
- v současnosti vyřizujeme stavební povolení na vybudování inženýrských sítí – vodovod, kanalizace,
plynovod, veřejné osvětlení, komunikaci a chodník
- po vydání stavebního povolení proběhne výběrové řízení na firmu, která nám stavbu provede
- o tohoto výběrového řízení již bude známa cena
pozemku za m2
elektroinstalace ZŠ Suchá Loz

OBECNÍ OKÉNKO

2.) Elektroinstalace v 1. patře ZŠ a MŠ Suchá Loz
- zahájení prací – červen 2019
- ukončení prací – srpen 2019
- cena dle smlouvy o dílo
- 964.648,- Kč – elektroinstalace
- 150.000,- Kč - obložení tříd a chodby
- 90.000,- Kč - malování tříd a chodby
- na tuto akci jsme žádali o dotaci z Ministerstva financí ČR – bohužel jsme ji nezískali
- i přesto jsme se rozhodli začít s realizací již letos
– elektroinstalace v budově je již stará a nevyhovující – problémy s revizí zařízení
- v dalším roce máme v plánu výměnu elektroinstalace v přízemí budovy ZŠ a MŠ Suchá Loz.

bu okrasných vrb a ovocných stromů a o biocentrum v lokalitě „Lán“
- v rozpočtu projektu je opět i tříletá následné péče,
tzn., dodavatel se bude po tuto dobu starat o oplocenky, zálivky, obnovu uschlých sazenic, vyžínání.

rekonstrukce vodovodu, osvětlení a chodníků

4.) Výsadba zeleně mimo CHKO
- zahájení prací – březen 2019
- ukončení prací – prosinec 2019
- cena dle smlouvy o dílo – 1.941.519,- Kč včetně
DPH – dotace 85% - 1.650.291,- Kč
- zde se jedná o výsadbu zeleně podél cyklostezky,
podél vodních toků – zde se jedná hlavně o výsad-

Červenec 2019
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OBECNÍ OKÉNKO

C3. Koordinační situace - nová ulice

Výsadba zeleně mimo CHKO
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Co se událo ve školních lavicích

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl letos 16. dubna
v odpoledních hodinách ve škole. Celkem se svými
rodiči přišlo 11 dětí. Zápis byl rozdělen na dvě části. V první části pracovaly děti pod vedením paní
ředitelky společně za účasti svých rodičů a druhá
část zápisu byla již bez rodičů, kde děti plnily různé úkoly pod vedením paní učitelek. Rodiče měli
zase možnost zeptat se paní ředitelky na organizaci
ve škole. Nový školní rok začíná 2. září, kde všech
11 dětí bude slavnostně pasováno na prvňáky naší
školy. Prvňáci už se na Vás moc těšíme!

I letos tomu tak bylo. Protože žáci 4. a 5. ročníku
ve Vlastivědě probírali naši vlast a Evropu, připravili si několik projektů.
- Po stopách stoleté dámy
- Kraje České republiky
- Projekt Evropa
- Projekt Broučci
Všechny projekty byly moc zajímavé a velice
dobře zorganizované. Je vidět, že naši žáci i paní
učitelky jsou moc šikovné.

I mezi námi jsou „Dobří andělé“
Žáci 5. ročníku hráli divadlo a vstupné, které vybrali, poslali na Dobrého anděla.
Přispěli částkou 1 500 Kč.
Děkujeme jim za to, že pomáhají rodinám s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění dostaly
do těžké životní situace.

Projekty ve škole
Nedílnou součástí vzdělávání v základní škole
je i projektové vyučování.
Většinou tyto projekty připravují žáci 4. a 5.
ročníku pod vedením svých třídních učitelek.
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Páťáci opět v Praze
Letos jako každý rok se páťáci vypravili na čtyřdenní výlet do našeho hlavního města Prahy.
Prošli jsme si Hrad, Hradčanské náměstí, Staroměstské náměstí, zdolali rozhlednu Petřín, prošli
Karlův most, projeli se na lodičkách po Pražských
Benátkách, obdivovali jsme nově otevřené Národní muzeum a nezapomněli se zastavit v KFC na
výborné občerstvení. Výlet jsme si užili a šťastní
se vrátili Leo expresem domů, kde nás ve Starém
Městě již čekali naši rodiče.

Zajímavé akce naší školy – fotogalerie
Celníci na hřišti

Atletická olympiáda v Uherském Hradišti
– žáci 3., 4. a 5. ročníku

Červenec 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Loučení s páťáky
Protože máme pouze 1. stupeň ZŠ, musíme se na
konci školního roku rozloučit s našimi žáky 5. ročníku, kteří přechází na 2. stupeň do Základní školy Josef Bublíka v Bánově. Již pátým rokem probíhá toto
slavnostní rozloučení na obecním úřadě společně s
naším panem starostou, paní učitelkami a za účasti
rodičů žáků. Každý žák je představen panu starostovi a slavnostně zapsán do kroniky. Žáci byli obdarování finanční částkou, pamětním listem a knihou.
Všem přejeme, aby se jim v nové škole dařilo.

Rej čarodějnic
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Výlet do Uh. Hradiště

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Exkurze Hostětín – projekt les

Bukotkinův závod – žáci 4. a 5. ročníku v rámci hodin Tělesné výchovy
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Fotečkové mrknutí do školky – jaro 2019
Úklid školní zahrady
na Den Země

Velikonoční dílničky
s rodiči

Kouzelník Tomáš Šulaj čaroval ve školce

Návštěva předškoláků v 1. třídě
před zápisem do školy

Učíme se, jak se chovat bezpečně na cestě

Výlet ,,Den s modrým majákem“ - Uherské Hradiště

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Divadlo Šikulka a výchovné pohádky

Den dětí s rodiči na školní zahradě

Výlet do ZOO Hodonín a pohádková plavba lodí Konstancie Rozloučení se školním rokem a spaní předškoláků ve školce

Všem dětem a rodičům přejeme příjemně strávený zbytek
prázdnin a těšíme se na Vás v dalším školním roce.
Paní učitelky z Mateřské školy v Suché Lozi

Červenec 2019
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Slatinka
Dětský folklórní soubor Slatinka působí při Základní škole Suchá Loz už
více než 10 let. Pracují v ní děti od 1. do
5. ročníku.

Pár historických fotek

SLATINKA

První vystoupení proběhlo na Masopustu 2008, kterého se účastnila děvčata
z tehdejšího 5. ročníku a děti z 1. ročníku. A pak následovalo v roce 2008 druhé
vystoupení, na Májovém zpívání v Suché
Lozi.
V průběhu těchto 10 let se ve Slatince
vystřídalo hodně dětí, některé vydržely
chodit celých 5 let, co navštěvovaly naši
školu, některé jen jeden rok.
Každé z dětí mělo možnost naučit
se vystupovat na veřejnosti, ukázat, jak
pěkně zpívá, recituje, hraje na nějaký
hudební nástroj. Někdo byl odvážnější
a vystupoval sám, někdo ve skupině.
Ve Slatince zpíváme hlavně dětské lidové písničky, zkoušíme lidové tanečky,
trénujeme říkadla, které se váží k jednotlivým ročním období.
Ale nebojíme se natrénovat ani divadlo, tanečky na moderní písničky nebo
country, zpívat písničky k táboráku nebo
současné hity. Snažíme se, aby náš repertoár byl pestřejší.
A kde nás můžete vidět?
Naši historii na: www.zs.suchaloz.cz.
A jinak se na vaši podporu těšíme
na různých většinou tradičních akcích v
Suché Lozi: Mikulášský jarmark, Vánoce
a Velikonoce v muzeu, vystoupení pro
důchodce, hody.
Také vyjíždíme za hranice naší obce
– Slavnosti vína v Uh. Hradišti, do Uh.
Brodu, Dolního Němčí, Korytné, Vlčnova, Bojkovic…
A nebojíme se vystoupit ani na narozeninových oslavách.
A za odměnu pak jezdíme do kina
nebo na výlety.
Mgr. Hana Beníčková,
současná vedoucí souboru
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TJ sOKOL
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. Za naši obec hráli zástupci fotbalistů a historicky
„prvně“ porazili jeden z týmů
„Modřice “C“! Skončili tedy na

pátém místě. Sice počasí nám
moc nepřálo a museli jsme turnaj přesunout do haly v Bánově,
ale k vidění byly pěkné zápasy.
Favorité „Modřice „A““ opět
potvrdili své umění a bez ztráty
bodu vyhráli všechny zápasy.
Umístění týmů:
1. Modřice „A“

„Sucholožský Wimbledon“
Naši „tenisté“ na konci června uspořádali již
„tradiční“ turnaj v tenise. Počasí také vyšlo a do
turnaje se přihlásilo 9 hráčů, kdy 5 hráčů bylo
„sucholožských“, jeden byl z Uherského Brodu,
jeden z Nivnice a dva z Bánova. Některé zápasy byly vyrovnané, ale i letos nezklamal největší
favorit turnaje – Pavel Marek, který se sice po-

2. NK Žilina
3. Modřice „B“
4. Nivnice
5. Sokol Suchá Loz
6. Modřice „C“
Poděkování za sponzorování této akce patří naší obci
a hlavnímu sponzoru Silnice
Group a. s.

maleji rozjížděl, ale pak už nedal nikomu žádnou šanci – už po páté zvítězil. Samozřejmě mu
gratulujeme.
Pořadí:
1. Pavel Marek – Suchá Loz
2. Martin Smetana – Nivnice
3. Oldřich Šebesta – Uherský Brod

TJ SOKOL
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MYSLIVCI

Rok 2018 z pohledu sucholožských myslivců
Rok 2018 pro veškerou mysliveckou veřejnost
byl ještě ve znamení doznívající aféry Zlínského
kraje a to africký mor prasat. Tehdejší výskyt poblíž
Zlína byla nepříjemná zpráva nejen pro myslivce,
ale i pro obyvatele kraje. A veterinární zpráva místo
toho, aby nařídila odstřel všech divokých prasat všemi možnými dovolenými způsoby lovu, tak odstřel
zakázala, a prasata nakažená jako zvěř pohybující se
po značném území, tak nemoc roznášela vesele dál
a dál. Pak na to hlavy pomazané došly, a odstřel byl
nařízen k totálnímu vybytí populace divokých prasat.
Rok 2018 pro sucholožské myslivce byl ale ještě
stále ve znamení výsledku odlovu zajíců na hlavním honu. To že se střelilo 89 ks zajíců na jednom
honu, to se v Lozi už dlouho nepamatuje. A nebyl
to taký výsledek ani v dalších mysliveckých sdruženích. A bylo se proč radovat, protože pochůzka
v sadech nezaznamenala totální vybití. Zůstalo tam
ještě dobré semeno.
Na Výroční členské schůzi bylo provedeno seznámení s výsledky minulého roku a zároveň rozděleny
úkoly pro rok 2019. Ten začínal jako už každoročně
Zvěřinovými hody. Maso bylo v mraznici, nápoje
jsou vždy k dispozici, členové už znají své povinnosti. Sobotní odpoledne pro veřejnost, a ta není jen
z naší obce, ale začínají se sjíždět i z okolí a někdy
i zdálky. Hold, kvalita jídla, ceny a systém obsluhy se
rychle rozšířil a přivádí nové a nové zájemce o dobře
podanou zvěřinu.
A co se podávalo:
dančí svíčková
pečený divočák se zelím
myslivecký guláš
topinka s masovou směsí
bramborák s masem
karbanátek

odlovenou zvěř.
Byla probrána i Hubertská mše, která bude
22. října. Na schůzi byla projednána i žádost
p. St. Švestky o přijetí za člena. Bylo stanoveno
roční hostování.
V průběhu roku byly aktivity členů směřovány
k opravě vrátnice, některé práce byly prováděny
svépomocí, některé byly zadány. Práce probíhaly
dobře, a tak byla celá budova zrekonstruována
a předána do užívání. Krmivo na zimní sezónu
bylo již uloženo zde, a také byla v chladírně zásoba masa na příští zvěřinové hody, na poslední leč
a také na letní posezení s rodinnými příslušníky
na myslivecké chatě.
Dne 15.12. byl hlavní hon. Opět hon na zajíce v oplocenkách sadů Bissollo. Opět vynikající výsledek – 85 zajíců. Dobrá nálada panovala
i na poslední leči, opět výborné jídlo, dobré víno
a i hudba byla dobrá. Někteří odcházeli až v pokročilé době nedělního rána.
V letošním roce se zajíci už nekupovali na zazvěření honitby. Je poznat, že předchozí nákupy
se projevují ve zlepšeném stavu zaječí zvěře v honitbě. A střílet v honitbě se nebude ani příští rok.
Jinak v průběhu roku byly uskutečněny brigády členů na placených akcích, protože finance na
pořízení a opravu nové budovy by nestačily. A to
i tak, že hodně práce na rekonstrukci a vybavení
členové vlastní prací podle potřeby provedli bez
nároku na odměnu. Máme již vlastní budovu,
a nemusíme se spoléhat na to, že jsme v nájmu,
třeba i u obce.
Odlov roku 2018:
dančí - 16 daňků, 22 daněl, 28 daňčat celkem 66 ks
srnčí -14 srnců, 6 srn a 6 srnčat celkem 26 ks

Odpoledne i večer vyhrávala dechová hudba,
večer byl pořádán jako společenská zábava, bočerná - 9 lončáků
hatá zvěřinová tombola. Jídel bylo podáno více
zajíc - 85 ks
jak 800 porcí. Naši známí kuchaři to zvládli na
kachna divoká - 23 ks
výbornou, členové spolku taktéž.
liška - 16 ks.
Na výroční schůzi byli členové seznámeni
s návrhem kupní smlouvy se ZEASem Bánov o
Škodná jako kočka a toulavý pes se neeviduodkoupení bývalé vrátnice v areálu ZD Suchá je. A je to právo odstřelu na myslivecké stráži.
Loz. Tento objekt bude sloužit jako prostory pro
Část zvěřiny byla odprodána za účelem získáuskladnění krmiva a umístnění chladírny pro ní financí. O to byl díl zvěřiny pro členy menší.
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Skautský tábor na Lubné ve fotogalerii

SKAUT
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OREL

Bible 24 v Suché Lozi
Letos jsme zahájili jubilejní desáté čtení bible
v našem kostele velkou změnou. Rozhodli jsme
se, že pro velký zájem rozšíříme čtení na 24 hodin.
Vedlo nás k tomu několik důvodů. Nejdůležitějším z nich byl zájem čtenářů. Již několik let se
desítky lektorů nemohli čtení zúčastnit, protože
na ně prostě a jednoduše „nezůstalo“.
S nárůstem čtenářů také souvisí počet hodin,
kdy se bude v kostele číst. Dosavadní Bílá sobota
byla „omezena“ počtem osmi hodin, podle večerní vigilie. Proto byla vybrána Noc kostelů. Texty
ke čtení byly vybrány ze Starého i Nového zákona. Spolu se čtením probíhalo přepisování bible
a výstava biblí. Děti ze základní školy vyzdobily
prostory svými kresbami a texty.
A naše volba se ukázala víc než dobrá.
Jubilejního desátého ročníku Čtení bible v kostele sv. Ludmily se zúčastnilo 188 čtenářů ze 4
obcí. V nejvyšším počtu to byla Suchá Loz, Bánov,
Bystříce pod Lopeníkem a Nivnice četli shodně

každá vesnice 1 hodinu. Zároveň nás svým vystoupením potěšila Slatinka, schola za Suché Loze
a z Nivnice. Čtení mělo nejvyšší počet posluchačů
v pozdních nočních hodinách, stejně tak zájem
o čtení byl nejvyšší kolem půlnoci. Každý rok se
stávají nepředložené věci, které jsou výsledkem
shody událostí. Letos to byla jak velká návštěvnost
v noci, tak návštěva občanů z Nivnice, kteří přijeli
na kole o půl třetí ráno, nezištná ochota lidí, kteří
přišli a sami si vzali čtení, i když původně přišli jen
poslouchat, paní Matuchová, která sama četla úryvek z knihy Soudců třičtvrtě hodiny v kuse a mnoho dalších drobných zážitků, které nás upevňují ve
víře, že Boží milost je nekonečná.
Přesvědčila jsem se, jako každý rok, že ochota
místních lidí a zájem o Boží slovo je neměnitelný.
Vždy se stane něco, co mně posílí a povzbudí do
dalších let. Všem Pán Bůh zaplať!
Za všechny zúčastněné
Marie Vaculová
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Slovo otce Jiřího Kupky
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Vážení občané Suché Loze, kteří čtete tyto
řádky, chci vás všechny srdečně pozdravit jako
duchovní otec farnosti. Takto jsem před pěti lety
začínal článek v sucholožském zpravodaji. Takto
začínám i dnes, kdy z farnosti odcházím. Chci
Vás všechny srdečně pozdravit a poděkovat dobrému Bohu a Vám všem za krásných pět let.
Přišel jsem do farnosti po pětiletém působení vícerektora v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci, kde se připravují studenti na kněžskou službu. Vždycky jsem se snažil
vést je k tomu, aby se stali dobrými pastýři té
farnosti, do které je jednou biskup pošle. Aby
měli vnímavé a citlivé srdce pro mladé i starší, věřící i od Boha vzdálené. Aby na nich bylo
vidět, že žijí plně pro Boha a svou službu faráře neberou jen jako své zaměstnání, ale jako
poslání být duchovními otci. O stejné jsem se
snažil i já, být otcem těm, kdo o to budou stát.
Zda se mi to podařilo, či nikoliv, posuďte prosím sami.
Vnímal jsem velmi silně, že sucholožská obec
žije bohatým kulturním, společenským a duchovním životem. To je obrovská deviza do bu-

doucnosti. Poznal jsem spoustu
úžasných lidí, malých i velkých,
se srdcem otevřeným a s chutí
udělat něco pro druhé. Cenil
jsem si lidské houževnatosti,
píle, zápalu pro danou věc, ale
také ve všech směrech dobré
vůle Sucholožanů, se kterými
jsem měl tu možnost a čest se
potkávat. Díky.
Na základě rozhodnutí otců
biskupů z Čech a Moravy odcházím do Olomouce, kde jako
ředitel Teologického konviktu, budu doprovázet studenty,
kteří se rozhodují jít cestou ke
kněžství, aby se během školního roku pevně rozhodli a studiem se připravili na další vzdělávání na Teologické fakultě
a v kněžském semináři.
Milí občané Suché Loze, milí
farníci, srdečný dík Vám všem.
Upřímně děkuji zvláště panu

Sucholožské listy - OBČASNÍK

Červenec 2019

starostovi a panu místostarostovi, za velmi dobrou spolupráci a ochotu vždy pomoci. Osobně
jsem tuto pozitivní skutečnost vnímal nesčetněkrát nejen v rovině úřední, pracovní, ale i osobní. Děkuji.
Mé díky patří vedení Základní a Mateřské
školy, všem spolkům, hasičům, myslivcům, vče-

lařům, prostě všem lidem dobré vůle. Vytrvejte
v dobrém!
Každému z vás přeji hodně spokojenosti,
pevné zdraví a sil do každodenního snažení být
dobrými lidmi a dobrými křesťany. K tomu ať
nám všem žehná dobrý Bůh.
P. Jiří Kupka, farář

Otázky na otce Václava Vrbu
působícího ve Veselí nad Moravou
Milý Otče, v tomto roce náš
kostel slaví 20. výročí od svého
posvěcení. Vy jste stál u jeho
základů i stavby, a proto bych
se Vás ráda zeptala na pár otázek, které souvisí právě se stavbou kostela sv. Ludmily v Suché Lozi.

3. Kdo se podílel na výběru
projektanta kostela? Kdo kostel projektoval?
Také projektant byl už vybrán: Ing. arch. Tomáš Černoušek, hlavní architekt Arcibiskupství
olomouckého,
ženatý jáhen. Ten ale brzy
z této role odstoupil a předal
ji svému spolupracovníkovi,

5. Na co jste myslel, když
byly poslední práce na kostele dokončeny a kostel začal
sloužit lidem?
To už si opravdu nevzpomínám.
Snad tam tehdy – v mém nitru – byla vděčnost Pánu Bohu
za dokončené dílo. A touha,
aby co nejvíce lidí sem přichá-

1. Jak vznikla myšlenka, že
se v Suché Lozi bude stavět
nový kostel?
Na tuto otázku by mohl lépe
odpovědět někdo z místních
pamětníků. Byl to už třetí pokus, který se na konec podařil.
Bohu díky!
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2. Proč jste nepřistoupili
raději k opravě obřadní kaple
na hřbitově?
Když jsem nastoupil do
bánovské farnosti v červenci 1990, bylo už rozhodnuto
o stavbě nového kostela. Zbývalo jen najít vhodné místo.

Ing. arch. Františku Zajíčko- zelo čerpat Boží lásku, radost
vi, bydlícímu též v Olomouci. a pokoj.
Ten vypracoval projekt kostela
a potom kontroloval jeho pro6. Co byste vzkázal občavádění…
nům Suché Loze, kteří právě
na hody budou slavit toto 20.
4. Proč byl kostel zasvěcen výročí od posvěcení?
svaté Ludmile?
Asi to, co je vytesáno do kaNávrhů na patrona nového mene nad hlavním vchodem
kostela bylo několik. Mluvi- našeho farního kostela ve Velo se o tom také při nedělních selí nad Moravou: „Toto místo
bohoslužbách v obřadní síni. ať je domem modlitby.“
Přicházejte do kostela horliA když došlo k hlasování (jméno světce napsané na lístek), vě ke společné bohoslužbě. Ale
vyhrála s velikou převahou sv. také k soukromé modlitbě.
Ludmila.
Učitelka církve, sv. Terezie z Avily, o modlitbě řekla:
4. Jak se občané Suché Loze „Modlit se znamená prodlévat
u toho, o kom vím, že mě má
zapojili do stavby kostela?
Všichni mohli pomáhat rád.“
modlitbou a přispívat do pravidelných sbírek. Mnozí choDěkuji Vám za rozhovor, a
dili pracovat vlastníma rukama ať Vám Bůh žehná.
– zdarma. Brigádnické hodiny
Eva Gazdíková
byly zapisovány. Každý den
chodil na stavbu pan Podolan.
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Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi
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Již neuvěřitelných 20 let nás
při příjezdu do Suché Lozi vítá
štíhlá, bílá věž kostela sv. Ludmily. Stala se neodmyslitelnou
dominantou vesnice. Cesta k tomuto velkému dílu nebyla jednoduchá a Sucholožané o svůj
kostel museli doslova bojovat.
Stavba kostela, která trvala šest let, si vyžádala přes 13
milionů korun. Finanční prostředky na výstavbu získala
církev pravidelnými sbírkami
v kostelích a z darů od obyvatel
obce i dárců odjinud. Velkou
pomocí bylo i 58 tisíc brigádnických hodin, které na stavbě
odpracovali místní občané.
Mít vlastní kostel – to byla
dávná touha Sucholožanů
a usilovali o něj už po druhé světové válce. Tehdejší bánovský farář Josef Glos stanul
v čele kostelního výboru, jehož
výkonným
místopředsedou
a hlavním organizátorem byl
pan Martin Petrůj z č. p. 184.
Byly už dokonce vypracovány
plány, řešeny a vyřešeny majetkoprávní záležitosti a pro stavbu kostela bylo určeno místo
uprostřed obce. Bylo nashromážděno velké množství stavebního materiálu a celá Suchá
Loz žila přípravami na stavbu.
Vítězný únor 1948 však celou
akci zhatil.
Další marný pokus přišel
o dvacet let později, v roce 1968.
Tentokrát se ale plán poněkud
změnil a stavba měla stát v místě, kde je dnes Chráněný dům
sv. Anežky České. Při příležitosti udílení svátosti biřmování
toto stavební místo dokonce požehnal tehdejší kardinál Štěpán
Trochta. Bohužel zlomový rok
1969 nepřál takovýmto aktivitám a ze stavby opět sešlo.

S revolučním rokem 1989
a pádem komunismu se rozhořela nová iniciativa věřících
o stavbu kostela, i když v té
době obec využívala k nedělním bohoslužbám obřadní síň
na místním hřbitově a mnozí považovali stavbu kostela
za zbytečnou. Proto proběhla
anketa, zda tuto síň upravit
nebo stavět kostel nový. Výsledkem bylo rozhodnutí pro
novou stavbu. Toto rozhodnutí
podpořit i nový farář P. Václav
Vrba, který v bánovské farnosti působil jako děkan v letech
1990 – 2001
Další téměř tři roky se nesly v duchu příprav a plánování. Z mnoha variant umístění
nového chrámu bylo nakonec
určeno místo uprostřed obce.
Projekt zpracovali architekti Ing. František Zajíček a
Ing. Tomáš Černoušek. Předsedou nového kostelního výboru byl zvolen pan František
Vystrčil. Kostelní výbor, jehož
členové se měnili, se často názorově dělil a začátky se nesly
ve znamení sporů a neshod.

Není divu. Vždyť šlo o tak významný a vyjímečný počin!
Výběrové řízení na provedení stavebních prací vyhrála
stavební firma pana Martina
Navláčila. V roce 1995 byla dokončena věž, a v dalších letech
ve stavbě pokračovala stavební firma SOPOS z Dubu nad
Moravou. Ta provedla všechny
další práce včetně střechy. Tisíce brigádnických hodin odpracovali dobrovolníci, především
z řad důchodců.
20.června 1999 posvětil světící biskup Mons. Josef Hrdlička tři zvony ze Zvonařského
ateliéru v Halenkově. Slavnostní vysvěcení nového kostela
proběhlo za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera v neděli 22. srpna
1999. Kostel byl zasvěcen svaté Ludmile, jejíž ostatky byly
vloženy do oltáře. Unikátní
stavba moderní sakrální architektury s nádhernou dřevěnou
klenbou dýchá teplem, světlem
a vznešeností. Je odrazem víry
a kultury místních obyvatel,
kteří jsou na ni právem hrdi.
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Život ve farnosti - Krok za krokem
liturgickým rokem
Tříkrálová sbírka

1.květen - májová pobožnost

Hody Suchá Loz

Červenec 2019

žehnání velikonočních pokrmů

Květná neděle

1. svaté přijímání

Farní tábor

Skautská mše

FARNOST

Boží Tělo

Křížová cesta

Sucholožské hody
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Mše za úrodu

Patrocinium kostela sv. Ludmily

Mše za myslivce

Mše za včelaře

Živý Betlém

Příchod sv. Mikuláše

FARNOST

Svěcení adventních věnců
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Štěpánské koledování

Koncetr scholy a dechové hudby Borověnka

Vánoční koncert - Plkotnice a hosté

Misionář srdce
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Počátky odboje proti nacismu v obci Suchá Loz
Příhraniční poloha politického okresu Uherský Brod zaznamenala rušno ihned po podepsání Mnichova v září 1938.
Ze Slovenska předem utíkala
spousta lidí a svoje první útočiště nacházeli v Uh. Brodě
a jeho okolí. Podzimu 1938 se
nevyhnuly ani snahy separatistů tzv. Moravského Slovenska a
hned v říjnu se objevily letáky
z Bratislavy vyzývající ke spojení s Velkým Slovenskem.
Po 15. březnu 1939 se v Uh.
Hradišti usadilo gestapo, ve
Zlíně oberladrat a v Březové
Němečtí celníci. Reakce obyvatelstva nenechala dlouho
čekat. Nejvýznamnější složkou
celoprotektorátního protinacistického odboje se stala hned
od jara 1939 tzv. Obrana národa (ON). Pozadu nezůstalo ani
Uherskobrodsko. Ústředí krajského velitelství JV Moravy se
nacházelo v Uh. Hradišti. Skupina ON Uh. Brod byla nejtěsněji napojena na rotu Nivnice,
která se sestávala z družstev
Vlčnov, Korytná a Suchá Loz.
Zvláštní kapitolu tvořilo
družstvo v Suché Lozi. U zrodu
zdejší odbojové skupiny známé
po válce pod názvem Za národní osvobození stál konstruktér
pletacích strojů u firmy Baťa
Bohumil Charvát. Do skupiny
náleželi od počátku Jan Charvát, Josef Gazdík, bratři Josef a
Jan Viceníkovi, Otakar Mahdal
ml. s bratrem Martinem Mahdalem a František Bublík.
Ve Zlíně se B. Charvát dostal do styku se dvěma bývalými důstojník čs. armády a jeho
úkolem bylo zhotovit vysílačku, která by svým dosahem
kryla další vysílačky v oblasti, a ustavit skupinu, která by
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vzhledem ke své lokalizaci
umožňovala přechod uprchlíkům přes střežené pásmo
na Slovensko. Pro sestavení a
provoz plánované vysílačky
byl nejdůležitější zdroj elektrické energie. Vesnice nebyla
doposud elektrifikována, což
se projevilo jako matoucí moment při pozdějším pátrání
po vysílačce. Předpoklad, že
Němci nebudou věnovat Suché Lozi tolik pozornosti, se
osvědčil.
Postupně
zformovaná
Charvátova skupina si vytvořila vlastní zdroj elektrické energie. Dům Jana Charváta stál

v místě, kde do potoka Bystřičky vtékala mlýnská strouha. U
ní za zahradou vybudovali malou vodní elektrárnu, poháněnou vodním kolem. Vše pečlivě maskovalo křoví a v případě
hrozícího nebezpečí zařízení
ukryli na jiném místě. Dílna
Bohumila Charváta obsahovala veškeré nářadí na opravu
radiopřijímačů a také zařízení
na nahrávání gramodesek. Do
provozu uvedl vysílačku Bohumil Charvát za pomoci Martina
Mahdala v polovině roku 1940.
Vedle technického zabezpečení vysílačky byl velkým přínosem pro formulování myšlenek
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v odesílaných relacích příchod
Josefa Adamce, který se vrátil
coby v roce 1939 zatčený student ze Sachsenhausenu.
Úkrytem pro vysílačku se
staly osamocené stodoly na
okraji vesnice, které se rozkládaly na pozemku Josefa
Viceníka a Martina Kubiše. Po
jedné neúspěšné razii gestapa
přiběhla k Viceníkům sousedka Hedvika Mahdalová a
s tajuplným výrazem ve tváři
sdělovala, že naproti v humně
chodilo Dynamo. Když ji poučili, že Dynamo je správně
gestapo, jenom mávla rukou
s poznámkou, že je to úplně
jedno.
Událost přispěla k důslednějšímu utajování jakékoliv
ilegální činnosti. Vysílání bylo
proto velmi pracné a nebezpečné. A tak, aby nebylo setkávání
chlapců příliš nápadné, zorganizovala se v létě 1943 dodnes
známá tzv. sucholožská svatba.
Za ženicha se oblekl Jan Viceník a jako nevěsta s ním šla
Marie Smrtková. Celé krojové
divadlo natočil Bohumil Charvát na 16mm barevný film
Popularita
organizátorů
krojované sucholožské svatby
rázem velmi stoupla. V oddíle s poválečným názvem Za
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národní osvobození byli kromě Bohumila Charváta všichni nevojáci. Vedle vojenských
příruček z let 1922 a 1923,
které Bohumil Charvát přivezl
ze Zlína, se seznamovali v praxi také se zbraněmi. Charvát
opatřil ve Zlíně i několik pistolí ráže 6,35 mm a náboje. Další
pistoli s náboji sehnal Martin Mahdal a loveckou pušku
a pistoli Josef Baumrukr ml.
z Volenova. Jenom těžko lze
dění kolem výcviku rekonstruovat. Elán a odhodlanost
k otevřenému boji rozhodně
nechyběly.
Bylo po atentátu na Heydricha. Odbojová činnost po
utlumení v roce 1942 a 1943
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začala nabírat na intenzitě od
léta 1944 Suchá Loz a nově vybudovaný bunkr na Čupáku
se postupně staly útočištěm
uprchlíků před gestapem, Jana
Gazdíka a Františka Borýska
z Korytné, Jaroslava Cihláře
z Prahy a později i Martina
Mahdala. Ale to je již jiná kapitola z dějin odboje v Suché
Lozi. Vytvořil se partyzánský
oddíl Korytná-Suchá Loz, který byl zaregistrován coby součást seskupení zv. partyzánský
oddíl Jan Žižka Kuriněnko,
začleněného od ledna 1945 do
II. československé partyzánské
brigády Jana Žižky.
PhDr. Miroslava
Poláková, Ph.D.
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Naši andělé strážní
Dne 15. 6. 2019 jsme již 6. rokem na fotbalovém
hřišti v Suché Lozi uspořádali pod záštitou obce Suchá
Loz dobročinnou akci na pomoc handicapovaným v
našem regionu.
Za účasti hasičů, policie, vojáků a záchranářů
měli děti i dospělí možnost připomenout si a zdokonalit znalosti v oblasti dopravy či poskytování první
pomoci.
Adrenalinový zážitek měly děti při projížďce vojenským autem v terénu, Kdo nechtěl adrenalin, mohl
v klidu posedět ve stínu nové pergoly u grilované kýty
a popíjet chlazené pivo.

Červenec 2019

Dětem se líbil skákací hrad, bohatá tombola a především zábavný koutek s malováním na obličej.
Počasí nám rovněž přálo a kdo přišel podpořit nemocnou Nelinku z Nivnice, věřím, že určitě nelitoval.
Za pořadatele touto cestou srdečně děkuji všem,
kdo přišli a užili si příjemné odpoledne s námi. Rovněž obrovský dík patří všem sponzorům, díky kterým
jsme vybrali a předali rodině Nelinky 54 000 Kč.
A vřelý dík patří i dobrovolníkům, kteří pomáhali s
přípravou a organizací akce.
Přejeme všem krásné prázdniny, hlavně bez úrazů
a příští rok se na Vás těší pořadatelé.
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PLKOTNICE

Ženský sbor Plkotnice
Ženy z Plkotnic si nejen rády zaplkají, ale také
si velmi rády zazpívají a jezdí bavit a zpívat tam,
kde jsou pozvané. Mají mezi sebou skvělé zpěvačky, ale také hudebnice. V roce 2015 oslavily
10 let od založení sboru v Suché Lozi. Při této
příležitosti se jim podařilo natočit první CD s
názvem „Kolem Suchej Loze“.
Jelikož repertoár těchto zpěvaček je veliký, rozhodly se k natočení druhého CD, a to k příležitosti 20. výročí posvěcení kostela sv. Ludmily
v Suché Lozi. Písně na tomto CD nosiči jsou z
Východního Slovácka dokreslené pohlednicí
rodného kraje popsané významným rodákem a
spisovatelem ze Suché Loze Josefem Adamcem.
Josef Adamec ve svém románě „Kouzelná píšťala“ vyjadřuje svůj nesmírný obdiv a úctu ke
kraji, v němž se narodil a vyrůstal.
Eva Gazdíková
Obsazení:
Věra Chovancová – akordeon
Jitka Malá – 2. housle
Helena Pavlíčková – 1. housle
Lubomír Valečka – cimbál
Jaroslav Prchlík – heligonka
Mluvené slovo:
Pavel Šupina – herec Slováckého divadla v
Uherském Hradišti

Výběr písní a sestava: Věra Chovancová, Eva Gazdíková
Hudební úpravy: Věra Chovancová,
Lubomír Valečka
Texty z knihy „Halabala rýkanky“ Marie
Gazdové, roz. Kročilové zhudebnil Jiří Chovanec (7,8,9)
Grafické zpracování: AZCD, www.azcd.cz
Fotografie: Eva Gazdíková
Kresba: Lenka Jurečková
Sponzoři: Obec Suchá Loz, Mikroregion Východní Slovácko, poslanec Parlamentu ČR Petr
Gazdík
Všem sponzorům patří velké poděkování. Díky
nim mohlo být vydání tohoto CD uskutečněno.
(Prosím o vložení loga ke každému sponzorovy)
CD je neprodejné.

Sólový zpěv:
Martina Horňáková, Eva Horňáková, Jitka
Malá, Gabriela Kovářová, Helena Pavlíčková,
Jaroslav Prchlík
Ženský sbor Plkotnice ze Suché Loze:
Marie Bujáčková, Anna Bradáčová, Eva Gazdíková, Eva Horňáková, Ludmila Horňáková,
Martina Horňáková, Lenka Kovaříková, Gabriela Kovářová, Anna Kubíková, Marie Mahdalíková, Anna Mahdalová, Zdeňka Mahdalová,
Jitka Malá, Helena Pavlíčková, Hana Velecká,
Marie Zajdová
Mužský sbor Hútek z Bánova:
Ladislav Beníček, Ladislav Fojtách, Zbyněk Král,
Ivan Marčík, Libor Píška, František Vaňhara
Natočeno: květen – červen 2019 v Nahrávacím
studiu Základní umělecké školy Uherský Brod
Hudební a zvuková režie: MgA. Tomáš Komárek
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