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Vážení občané,
kromě lásky je největší hodnotou 
v životě čas. Každý z nás ho má jen 
omezeně a měli bychom s ním na-
kládat uvážlivě. V  samosprávě to 
platí ještě víc. Další volební obdo-
bí zastupitelstva a starosty na obci 
je pomalu za námi. A v tomto po-
sledním úvodníku „Sucholožských 
listů“ před podzimními volbami 
do obecních zastupitelstev, bych 
chtěl „MOC DĚKOVAT“. A  je za 
co děkovat. Přesto, že to bylo těžké 
období nejen kvůli epidemii, která 
tu století nebyla nebo ohromnému 
výpadku příjmů obce, se mnoho 
skvělých věcí podařilo. Proto bych 

chtěl poděkovat všem zastupitelům 
za jejich činnost v  zastupitelstvu, 
při přípravě obecních akcí, svým 
místostarostům a  všem obecním 
zaměstnancům. Dále moc děkuji 
všem spolkům, přestože toto ob-
dobí bylo značně poznamenáno 
COVIDEM tj. zákaz setkávání, 
pořádání akcí a  jiné.  Žádný ze 
spolků neukončil svoji činnost, jak 
se to stalo v  některých jiných ob-
cích. Proto právě děkuji vedoucím 
a členům spolků za jejich aktivity, 
protože v  obci „TO ŽIJE“, pokud 
spolky fungují.  Počet kulturních, 
sportovních a  jiných akcí v  naší 
malé obci mluví za vše. A v nepo-

slední řadě děkuji i Vám, občanům, 
kteří jakkoli přispíváte k tomu, aby 
naše obec byla pěkná, a  jak jsem 
uváděl, byla obcí „KDE TO ŽIJE“. 
I  to, že udržujete Vaše pozemky 
v okolí rodinných domů upravené, 
že jste se aktivně zapojili do odpa-
dového 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. Prostě že nejen 
jinde, ale i u nás platí „DYCKY SU-
CHÁ LOZ!“
Všem za to velké díky!!

Václav Bujáček, 
starosta obce

Slovo starosty
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OBEC SUCHÁ LOZ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA  

„SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY 

 PROPOJENÍ „SOLAŘKY“ – PARKOVIŠTĚ - 

SMĚR LETIŠTĚ BÁNOV“.

Slavnostní akt se uskuteční v průběhu oslav „Sucholožských hodů“, a to v sobotu, 
20. 8. 2022 ve 14:30 hodin na parkovišti u areálu zemědělského družstva. 

Po skončení slavnostního otevření bude možnost si zapůjčit segway, koloběžku 
a cyklostezku si projet. Samozřejmě nebude chybět „hodový guláš“, pivo, limo!

Těšíme se na setkání s Vámi
zastupitelstvo Obce Suchá Loz

CO JSME SLIBOVALI 

A CO SE NÁM PODAŘILO SPLNIT

V roce 2018 začalo pro mě třetí období ve vedení 
obce. I když se sebevíc snažíme, práci nám ztěžuje 
a omezuje neustále rostoucí „papírování“. Nicméně 
jsme se snažili splnit to, co jsme vám před volbami 
v roce 2018 slibovali. 

Cíle, které jsme si stanovili v roce 2018 a podařilo 
se je zrealizovat:
a) z pohledu zkvalitnění občanského vybavení obce:
- rekonstrukce obecního vodovodu – proběhla 

II. etapa, III. etapa a část etapy na dolním konci 
– ulice od obchvatu, dále směrem do „Kopánky“ 
(délka 1,4 km) 

- rekonstrukce chodníků – proběhla v části II. eta-
py rekonstrukce vodovodu a v ulici „Kopánka“ 
a v části na dolním konci po bytové domy 

- rekonstrukce veřejného osvětlení – proběhla II. 
etapa, III. etapa a část etapy na dolním konci – 
ulice od obchvatu, dále směrem do „Kopánky“ až 
směr přehrada Ordějov – „Bašta“, skautská chata 
a dolní konec (délka 1,8 km)

- kabelizace obce – proběhla v části obce, kde se 
prováděla rekonstrukce vodovodu II. a III. etapa, 
dolní konec a připoložení k veřejnému osvětlení 
směr přehrada Ordějov – „Bašta“, skautská chata

- nová zástavbová zóna 

- kompletní elektroinstalace budovy ZŠ a MŠ 
- vybudování nové učebny a šaten v budově ZŠ a MŠ
- oprava dvou lávek přes potok „Nivnička“ – dal-

ší lávky jsou projekčně připraveny. Bylo nutno 
vyřešit majetkoprávní vypořádání, kdy část lávek 
byla ukotvena na pozemcích Povodí Moravy s.p. 
V současnosti jsme před podpisem kupní smlou-
vy na tyto pozemky.  
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- vybudování parkoviště a ČOV pro budovu bý-
valého „krasu“

- propojení cyklostezky „Solařky“ k  parkovišti 
u zemědělského družstva a dále směrem přes 
most k „bánovskému letišti“ 

- nakoupení budovy pro technické zázemí obce 
(bývalý obchod u kostela) 

- zpevnění polních cest – došlo ke zpevnění pol-
ních cest k myslivecké chatě, dále směrem k hlav-
ní polní komunikaci do „Losů“ a k vodojemu

- akustika kulturního sálu
- příprava projektové dokumentace pro průmys-

lovou zónu u zemědělského družstva

b) z pohledu životního prostředí:
- obnova větrolamů - II. etapa – byly dosázeny 

všechny příčné větrolamy 

- výsadba biocenter 
– větrolam za uli-
cí budovy stanice 
rychlé záchranné 
služby

- revitalizace vodní 
nádrže „LOSY“

- výsadba další no-
vých stromů na 
„Vinohrádkách“

- obnova a nová výsadba obecního lesa – každo-
ročně vysazujeme okolo 2 ha nového lesa a obno-
vujeme přestárlý obecní les 

MIMO CÍLE, KTERÉ JSME SI STANOVILI 

V ROCE 2018, SE NÁM JEŠTĚ PODAŘILO:

- zavlažování fotbalového hřiště, výsadba zeleně 
v okolí hřiště a vybudování dětského hřiště v areálu

- výstavba zvonice na 
„Vinohrádkách“

- nákup osobního 
obecního automobilu

- nákup dalších obec-
ních krojů

- nakup vybavení pro 
SDH Suchá Loz

- vybudování „sněžné 
jámy“ pro uložení les-
ních sazenic
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MIMO INVESTIČNÍCH AKCÍ SE NÁM DÁLE PODAŘILO:

CÍLE, KTERÉ JSME SI STANOVILI V ROCE 2018 

A NEPODAŘILO SE JE ZREALIZOVAT:

- podpora spolků v  naší obci – převod energií 
pod obec

 Funkční spolky v obci jsou „duší“ obce, proto se 
je snažíme podporovat nejen materiálně, ale i fi -
nančně. Ale vždy je to „něco za něco“, což u nás 
v obci již dlouhodobě výborně funguje. Dám pří-
klad - naši včelaři a hasiči brigádně zajišťují oplo-
cenky v  různých částech obecního katastru, za 
což obdrží fi nanční příspěvek na fungování spol-
ku. Také fotbalisti 2 x za rok sečou „Nivničku“ 
a tím si zafi nancují jarní vertikulaci, hnojení fot-

- rekonstrukce autobusových zastávek – je při-
praven projekt i povolení

- plynofi kace hasičské zbrojnice – projektová 
dokumentace, rozpočet, vše je připraveno – 
tento záměr nebyl způsobilý pro získání dotace

- nový zářez na pitnou vodu - na tuto akci jsme 
se snažili získat dotaci, bohužel i  přes těžké 
jednání nebyl náš záměr podpořen Zlínským 
krajem – bylo nám sděleno, že máme napojení 
na vodu SVaK, tedy už další „svou“ vodu nepo-
třebujeme 

- změna územního plánu 
- nákup nového automatického chlorovače do vo-

dojemu
- otevření obecního rybníku „SOLAŘKY“ pro 

chytání ryb
- příprava projektové dokumentace včetně veške-

rého povolení a dotaci pro vybudování lesní cesty 
„Březina“, včetně skládek na dřevo (pozn. v roce 
2023 by mělo dojít k realizaci)

- příprava projektové dokumentace stavebního 

balového trávníku atd. Jsme rádi, že spolky neče-
kají s nataženou rukou na dotace z obce. Jelikož 
je to stojí nemalé úsilí, dostanou tolik fi nančních 
prostředků, kolik potřebují. Tento model pod-
pory v naší obci výborně funguje a obec vychází 
dobře se všemi spolky.   

- příprava knihy „Historie vzniku příjmení 
a místních názvů obcí Slovácka od 17. století“

- nová obecní aplikace pro informování občanů
- brigády pro mládež
- poradenství občanů

- napojení třetího vrtu „Slatiny“ do altánu 
– zde nás pořád limituje určit správný druh 
čerpadla, které je odolné na druh vody naší 
„Slatiny“

- dětské hřiště v nové ulici „Padělky“ – je vy-
tvořena projektová dokumentace

Některé z  akcí, které se nám nepodařilo dotáh-
nout, bylo způsobeno úbytkem fi nancí, díky ode-
brání fi nancí obcím – COVID, kdy jsme museli 
některé investice posunout a některé zrušit. 

povolení „Mokřad u  Volenova“ včetně výsadby 
biocentra

- příprava projektové dokumentace pro přístřešek 
a zázemí u víceúčelového hřiště

- příprava, povolení a žádost o dotaci pro demolici 
části objektů v areálu bývalého „pionýrského tá-
bora“

- nákup pozemků a zadání zpracování projektové 
dokumentace pro cyklostezku podél krajské ko-
munikace směrem k obchvatu – „myší díra“

Celkové náklady na výše uvedené 
stavby činí asi 58 mil Kč, přičemž 
jsme celkově získali na tyto pro-
jekty dotace ve výši 40,32 mil. Kč.
Ještě bych rád podotknul, že 
spoustu věcí jsme si dělali svépo-
mocí a  ušetřili jsme tak několik 

miliónů korun. Tímto bych chtěl 
poděkovat především obecním 
zaměstnancům pod vedením 
místostarosty Zdeňka Veleckého 
za jejich obětavou práci pro naši 
obec.
A  nesmím zapomenout na ma-

nažery Východního Slovácka 
– Pavla Radu, Milana Bauku, 
Vojtěcha Surmaře a Jana Pijáčka, 
kteří se zasloužili o veškeré dota-
ce, tzn. o  žádosti, monitorovací 
zprávy, proplacení, závěrečné vy-
hodnocení atd.
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OTÁZKY NA STAROSTU

1. Kolik stojí výstavba zvoni-
ce na „Vinohrádkách“ a  kdo to 
fi nancuje?

Velmi mě překvapuje, co se 
dozvídám o stavbě zvonice na „Vi-
nohrádkách“, např. že stavba stojí 
2 milióny korun a spoustu dalších 
věcí.  Začnu tedy od začátku. 

Dobře víme, že na místě 
dnešního kostela stála historická 
zvonice naší obce, která dopro-
vázela generace našich předků. 
Co vím od některých lidí, kteří 
se na stavbě kostela podíleli, tak 
už při jejím bourání, žila myšlen-
ka, že se zvonice někdy a někde 
opět postaví. Dokonce zvon ze 
staré zvonice je pořád zachován 
a bude na novou zvonici zpět na-
instalován. Při čištění a výsadbě 
„Vinohrádek“, někdy v roce 2012, 
si náš místostarosta Zdeněk Ve-
lecký všiml krásného výhledu na 
naši celou obec a  Bílé Karpaty 
a už v té době mně říkal, že by tu 
byl pěkný odpočinkový, turistic-
ký cíl nebo zvonice. Proto se tam 
zpevnila polní cesta a umístil stůl 
s lavičkami. 

Čas šel dál a  panem farářem 
Kupkou mně bylo připomenuto, 
že v kostele je stále zvon ze staré 
zvonice, tak jestli bychom ji ne-

Milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního ob-

dobí, chtěl bych i já v několika řádcích shrnout své 
dosavadní působení v obci. 

Jelikož má práce v obecním zastupitelstvu trvá už 
7 volebních období (tj. 28 let), na postu místostaros-
ty působím již 20 let a za tu dobu jsem pracoval se 
třemi různými starosty, pochopil jsem za celou tuto 
dobu, jak se naše obec vyvíjí a  jak se i spokojenost 
a také nespokojenost lidí v obci mění. Jak praví jedno 
velmi staré moudro: „Není na světě člověk ten, aby 
se zavděčil lidem všem.“ Ačkoli jsem se vždy snažil 
pracovat opravdu především v zájmu naší obce a lidí, 
kteří v ní žijí, začíná být tato práce hodně náročná 

chtěli někde obnovit. A tak vznik-
lo místo a myšlenka opět obnovit 
„starou“ zvonici. Myslím, že je 
to ukázka, že dokážeme budo-
vat nejen nové moderní věci pro 
lepší život, ale že dokážeme i „za-
chovat dědictví otců“. Navíc jsme 
zvolili takovou výšku zvonice, aby 
nám připomínala první písem-
nou zmínku o naší obci – tedy rok 
1261= 12,61 m. Z těchto důvodů 
se zastupitelstvo rozhodlo zahájit 
přípravu a samotnou stavbu zvo-
nice. 

A teď něco k nákladům stavby 
– stavbu si provádíme svépomo-
ci, tedy sami a  většina věcí byla 
zasponzorována, nejen fi nančně, 
ale i  materiálně např. dodávka 
a  pořez dřeva a  spousta dalších 
činností. Proto jediné, co obec fi -
nancovala, byl stavební materiál. 
Takže nákladovost není v řádech 
milionů korun, jak se dozvídám, 
ale ve statisících. Na stavbu již 
máme nakoupený veškerý staveb-
ní materiál a  po odečtení spon-
zorských darů je současný náklad 
ve výši 556 000,- Kč.

 Navíc se ještě ozývají ochotní 
lidé, kteří chtějí na tuto stavbu při-
spět.  Uvítáme jakýkoliv fi nanční 
příspěvek. 

jak časově, tak i fyzicky. Pro-
to jsem se rozhodl již dále 
nekandidovat. Svou činnost 
chci přenechat mladším 
kandidátům, kteří možná 
budou přicházet s  novými 
nápady a vizemi, budou po-
kračovat v naší práci a obec 
se bude i nadále rozvíjet. 

Touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem 
svým spoluobčanům, kteří mě, ostatní zaměstnance 
a zastupitele obce v této náročné práci podporovali 
a pomáhali nám. 

Zdeněk Velecký, místostarosta obce Suchá Loz

V Sucholožských listech z břez-
na letošního roku byla uvedena 
částka 1,5 mil. Kč.  To by ovšem 
byla částka, pokud by stavbu pro-
váděla nějaká stavební fi rma.   

Rád bych podotknul, že stavba 
zvonice neovlivňuje pracovní ná-
plň obecních zaměstnanců, jako 
například sečení trávy, údržba 
a  opravy obecních budov a  jiné. 
Naopak naši zaměstnanci zvládli 
pomáhat i  s  přípravou primice. 
Zaměstnanci se taktéž zapojí do 
příprav hodů. Po skončení hodů 
je bude čekat pokládka a zapoje-
ní nového veřejného osvětlení na 
dolním konci vesnice. 

2. Chtěl byste nadále pokra-
čovat ve funkci starosty, pokud 
budete opět zvolen? 

Nedávno se ke mně doneslo, 
že bych měl odcházet do Prahy. 
Mohu Vás ujistit, že tomu tak 
není, a pokud mi dáte ve volbách 
do obecního zastupitelstva opět 
svoji důvěru, rád bych pokračoval 
v mnoha rozjetých projektech: re-
konstrukce vodovodu, chodníků 
či veřejného osvětlení. Naši vesni-
ci mám velmi rád a záleží mi na 
ní, proto bych se rád podílel na 
dalším jejím rozvoji. 
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Co se událo ve školních lavicích …

Dopravní hřiště - 4. ročník
V  březnu žáci 4. ročníku navštívili již podruhé 

v tomto školním roce dopravní hřiště v Uherském 
Brodě. Na začátku si s  panem učitelem Tomášem 
Smetanou zopakovali základní pravidla silničního 
provozu, pojmenovávali dopravními značky, řešili 
modelové situace na silnici, kdo a proč má přednost, 
jak se jako cyklisté musíme chovat na silnici atd. Po 
teoretické části následovala praktická část. Žáci si 
nanečisto zkusili jízdu na silnici s různými doprav-
ními značkami a světelnými semafory. Po zkušební 
jízdě však museli všichni dokázat, že jsou zdatnými 
cyklisty, kteří se na silnici chovají bezpečně. Na závěr 
celého dopoledne žáci psali písemný test, po jehož 
úspěšném zvládnutí obdrželi průkaz cyklisty.  

Mgr. Helena Vítková

Zápis dětí do základní školy
7. dubna 2022 se konal zápis žáků do 1. ročníku 

na školní rok 2022/2023.
Zápisu se zúčastnilo 17 dětí se svými rodiči. Ka-

ždé dítě muselo plnit úkoly z jazykové výchovy, ma-
tematických představ, opsalo větu a nakreslilo obrá-
zek. Důležitým úkolem bylo také poznat pohádku 
a umět ji povyprávět. Za odměnu jim děti ze školní 
družiny vyrobily papírové aktovky. 1. září přivítáme 
ve škole 15 nových prvňáků.

Projekt měření – 4. a 5. ročník
Na začátku dubna si připravili pro své kamarády 

z jiných tříd projekt „Měření“, ve kterém si vyzkou-
šeli měřit materiály různé délky, objemu, hmotnosti 
i časové údaje. 

Mgr. Anna Borýsková

Projekt J. A. Komenský
Další projekt se věnoval významné osobnosti 

našich dějin, učiteli národů - Janu Amosi Komen-
skému. Všichni žáci naší školy plnili úkoly, které jim 
přiblížily život a dílo rodáka z našeho kraje. Výstu-
pem projektu byla kniha „Labyrint světa a ráj srdce“, 
kterou si každý z žáků díky splněným úkolům vy-
robil. 

V  pondělí 11. 
dubna se čtvrťáci 
a  páťáci společ-
ně vypravili na 
výlet do Muzea 
J. A. Komenské-
ho v  Uh. Brodě, 
kterým zakončili 
seznamování se 
s osobou a půso-
bením J. A. Ko-
menského. 

Mgr. Anna Borýsková

Žáci 5. ročníku navštívili Prahu (21. – 23. 4.)
Ve dnech 21.-23. dubna navštívili žáci 5. ročníku 

naše hlavní město. Po příjezdu do Prahy a ubytování 
se vydali na večerní procházku na rozhlednu Petřín 
a její okolí. V pátek je po brzké rozcvičce čekal naby-
tý program v podobě vycházky přes Karlův most na 
Staroměstské náměstí, návštěva Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy, Poslanecké sněmovny 
a Pražského hradu. V sobotu si prohlédli Václavské 
náměstí, prozkoumali Muzeum iluzí, hledali ces-
tu v bludišti a poznali nádherné motýly v Motýlím 
domě. Poté už je čekal návrat vlakem domů. Během 
celého výletu objevovali různá zákoutí a  památky 
našeho hlavního města a  společně prožili mnoho 
veselých chvil. 

Mgr. Anna Borýsková
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Slet čarodějnic  (29. 4.) 

Den matek 
Druhá neděle v květnu patří našim maminkám. 

Tak jsme se pustili do vyrábění dárečků. Nechyběl 
tradiční portrét maminky, přání a  několik úkolů, 
které měly hlavně potěšit: Připravím mamince sní-
dani, pomůžu s úklidem, přečtu pohádku, budu s ní 
pozorovat přírodu a dám jí VELKOU pusu.

Několik ukázek: (trénování pádů) Maminka 
je moje všechno. Bez maminky bych byla smutná. 
Vždy se k mamince ráda přitulím. Maminku mám 
moc rád. Mami, půjdeme slavit tvůj svátek. Tatínek 
básní o mamince. S maminkou je život nádhera. 

Mgr. Hana Beníčková
„Svět je nejhezčí, když má máma svátek …“, tato 

písnička zazněla jako první v obecním sále, kde se 
žáci 1. ročníku setkali se svými maminkami, aby 
jim popřáli a poděkovali za jejich starostlivost a lás-
ku, kterou jim maminky dávají. Potom zahráli ma-
minkám dvě divadelní představení s  vlastnoručně 
vyrobenými loutkami: „Kuřátko a obilí“ a „Paleček 
a jeho kamarádi“ od Františka Hrubína. Děti zahráli 
maminkám na fl étny, popřáli jim prostřednictvím 
videa, které vytvořily s paní učitelkou a předali přá-
níčka ke svátku. Závěrečná písnička Despacito od 
Luise Fonsiho roztančila žáky na pódiu, ale i ostatní 
přítomné. 

Mgr. Eva Gazdíková
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Férová snídaně (14. 5.)
Na více než 130 místech po celé České republice 

se v sobotu 14. května uskutečnil komunitní piknik 
na podporu pěstitelů kakaa. Lidé společnou snídaní 
z  fairtradových nebo lokálních surovin dali najevo 
zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny. Při-
dala se i naše škola, kde akce proběhla na dvorku za 
školou. Sešlo se na ní přes 50 lidí.  Každá zúčastněná 
rodina přinesla na ochutnání něco dobrého na zub. 
Nejdříve nám sobotní ráno zpestřila naše Slatinka 
svým vystoupením O  šípkové Růžence a  společ-
ně jsme si zazpívali píseń od J. Uhlíře a Z. Svěráka 
Snídaně. A  potom jsme mohli ochutnávat dobrů-
tky, které jsme si přinesli. Akce se koná vždy dru-
hou květnovou sobotu na Světový den pro fair trade. 
Moc děkuji všem. 

Mgr. Hana Máčalová

Školní výlet do Čejkovic a Hodonína (17. 5.)
V  letošním školním roce jsme jeli na výlet do 

Čejkovic do fi rmy Sonnentor, která se zabývá výro-
bou čajů a zároveň jsme navštívili i ZOO v Hodo-
níně. Počasí nám moc nepřálo, ale stejně jsme si to 
užili. Přivezli jsme si spoustu čajů a skvělé zážitky.

Výlet do Bánova
Ve středu 18. května se pěšky žáci 4. a 5. ročníku 

vydali na vycházku do Bánova k pomníku padlých 
v  I. a  II. světové válce, u kterého si zopakovali své 
znalosti z vlastivědy. 

Mgr. Anna Borýsková

Projekt „Vzhůru do pohádky“
Pro své spolužáky zahráli druháci nejdříve di-

vadlo, a potom si připravili projekt Vzhůru do po-
hádky. Nacvičili pohádku O  perníkové chaloupce 
a  O  koblížkovi. Díky dramatické výchově vstupují 
žáci do rolí někoho jiného, stávají se někým jiným. 
A tak i oni se museli se svou postavou sžít. Museli 
se naučit spolupracovat s druhými, pracovat ve sku-
pině.  Museli se zaměřit na rozvoj komunikačních 
dovedností.  A nejedná se pouze o komunikaci ver-
bální, ale i  neverbální, tedy pohybem, gesty a  cel-
kovým výrazem museli napodobit postavy Jeníčka 
a Mařenky, tatínka, ježibabu s ježidědkem a mysliv-
ce. A také umět napodobit zvířátka, jejich gestiku-
laci i pohyb.  Do této oblasti spadá i plynulost řeči, 
rozvinutá slovní zásoba, schopnost formulovat a ar-
tikulovat, pracovat s dechem a hlasem. Po divadle, 
které zahráli svým spolužákům a dětem ze školky, 
připravili i pracovní dílny, kdy děti plnily různé úko-
ly. Musely vyluštit křížovku, vyrobit si pohádkovou 
postavičku z papíru, obkreslit ruku a vyrobit si zajíč-
ka, vyluštit hádanky a kvíz o znalosti pohádek.
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A 30. května jsme pohádky zahráli také rodičům.  

Doufám, že se divadlo všem líbilo a druháky musím 
pochválit za obrovskou snahu. 

Mgr. Hana Máčalová

Literární soutěž Píšu povídky, píšu básně…
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uher-

ském Hradišti opět vyhlásila literární soutěž 
Píšu povídky, píšu básně tentokrát pod názvem 

Aby ze světa nevymizela radost. Z naší školy se zapo-
jili tři žáci a všichni tři také byli slavnostně oceněni 
v pondělí 13. června 2022 v sále uherskohradišťské-
ho kina Hvězda. Moc jim gratulujeme a těšíme se na 
další básničky.

V kategorii Poezie 1. – 3. ročník získala Gabriela 
Gregárková, žákyně 2. ročníku, 3. místo

V  kategorii Poezie 4. – 5.ročník získal 1. místo 
Robin Kubiš. 

Ve stejné kategorii získala Čestné uznání Ema 
Fadljevičová, oba žáci 5. ročníku.

Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku
Zjišťování výsledků vzdělávání prostřednic-

tvím inspekčního systému elektronického testování 
InspIS SET proběhlo v naší škole 18. 5. a 24. a 25. 
května 2022. Zjišťování bylo zaměřeno na výsledky 
žáků 5. ročníku základní školy. Zjišťování v souhrnu 
obsáhlo široké spektrum vzdělávacích oborů podle 
Rámcového vzdělávacího programu   - Český jazyk, 
Matematika a Studijní dovednosti.

Hodnocení výsledků vzdělávání je zcela zásadní 
také v kontextu sledování různých dopadů pandemie 
nemoci covid-19, která v uplynulých dvou letech vý-
znamně zasáhla také vzdělávání a přímo jednotlivé 
školy a jejich žáky a která do značné míry negativně 
ovlivňuje vzdělávání i ve školním roce 2021/2022. 

Cílem zjišťování výsledků vzdělávání bylo po-
skytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředite-
lům škol i státu objektivizovanou a relevantní infor-
maci o výsledcích vzdělávání v kontextu sledování 
dopadů dlouhotrvajícího distančního vzdělávání.  
Získané informace budou nejen zpětnou vazbou 
pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také důleži-
tým zdrojem informací pro školu v rámci snižování 
nerovností ve vzdělávání způsobených okolnostmi 
pandemie nemoci covid-19 a současně využitelným 
evaluačním nástrojem pro školu. 

Mgr. Hana Máčalová

Stezka odvahy – zachránění studánkové víly (27. 5.)
Většina dětí taky vyrazila zachránit studánkovou 

vílu. A Damien Belás (3. ročník) popsal tuto akci:

Studánková víla se uskutečnila v pátek 27. květ-
na od 17.00 hod. Cesta k víle obsahovala 6 stanovišť. 
Na stanovištích děti plnily různé úkoly. V cíli dostaly 
sladkou odměnu a pak si opekly špekáček. Nejlep-
ším zážitkem byla stezka odvahy. Na konci na nás 
vyběhl Matyáš.

Jsme rádi, že se našlo tolik odvážných dětí, které 
neváhaly, vydaly se na cestu, splnily úkoly, a tak za-
chránily studánkovou vílu. 

Mgr. Hana Beníčková

Charitativní akce na módní přehlídce v Luha-
čovicích

Naše škola se zapojila do charitativní akce Ko-
runka pomáhá, která se uskutečnila v Luhačovicích 
v rámci módní přehlídky. Žáci všech ročníků vyrá-
běli placky a  klíčenky s  různými motivy a  zapojili 
se i některé maminky, které svými výrobky podpo-
řily tuto sbírku na děti z Ukrajiny. Vybrala se část-
ka 12 000,- Kč a Korunka ve spolupráci s Charitou 
Uherský Brod tuto částku rozdělila dětem, které to 
potřebují. Naše děti si tuto akci taky užily. Byly na 
módní přehlídce, kterou uváděla Tereza Kostková 
s Milošem Pokorným a účinkoval zde zpěvák Petr 
Kotvald. Plni zážitků s dobrým pocitem pomoci po-
třebným jsme odjížděli k domovu. Děkuji všem ro-
dičům, kteří tuto akci podpořili. 

Mgr. Eva Gazdíková 
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Scénické čtení v obecním sále
Všichni víme, jak důležité je umět správně číst. 

A to nám předvedli herci David Vacke a Jiří Hejc-
man ze  Slováckého divadla v  Uherském Hradišti, 
kteří přijeli za námi do Suché Lozi. Přečetli, vlastně 
zahráli dvě pohádky od Miloše Macourka. Bylo to 
velmi poučné a zábavné představení. Moc jsme si to 
užili.

Pohádkový les 
Na Mezinárodní 

den dětí si připravili 
žáci 4. a  5. ročníku 
pro děti z  mateř-
ské školy a  ostatní 
žáky základní ško-
ly rozmanité úkoly 
v rámci pohádkové-
ho lesa. Děti a  žáci 
si prošli stanoviště, 
na kterých potkali 
např. Pata a  Mata, 
Boba a Bobka, princezny, čerty apod. Na závěr do-
stali všichni sladkou odměnu. 

Mgr. Anna Borýsková
Soutěžení ve 3. ročníku
1. V  programu GLOBE se zapojili do VOD-

NÍ VÝZVY. Úkolem bylo splnit aspoň 4 výzvy z 9. 
(Např.: Půjdu si zaplavat nebo aspoň namočím nohy 
do vody. Úklid kolem 
vody. Selfi e u vody. Pla-
kát s vodním příběhem. 
Informační kampaň 
o  vodě pro své okolí. 
Vlastní vodní výzva.) 
Nic jsme sice nevyhráli, 
ale užili jsme si to. A do 
školy nám přišel diplom 
a pro učitele náměty pro 
činnosti s vodou.

2. Výtvarná soutěž Knihovny Fr. Kožíka Uh. Brod 
– Život na hradě. (U příležitosti 750 výročí povýšení 
Uh. Brodu na královské město Přemyslem Otaka-
rem II.) ocenění Sofi e Drábková – 2.,3.ročník

3. Soutěžní výzva LÍSKY (regionální sdružení 
osobností a organizací zaměřených na ekologickou 
a  enviromentální výchovu, vzdělávání a  osvětu na 
území Zlínského kraje) – ŽIVÁ ZAHRADA. Na 
naše políčka jsme vyseli semínka květin pro motýly 
a včely, vyrobili jsme domečky pro škvory a napsali 
příběh o bříze, která nám roste u naší školy a my po-
zorujeme ji a život kolem ní po celý rok.

Projekt Svátosti
Tento projekt jsme ve škole zvolili na základě 

příprav farnosti Bánov a obce Suchá Loz na primi-
ci – první mši svatou Jožky Biernáta, který sedával 
v lavicích naší školy. Každé primici předchází kněž-
ské svěcení, tedy jedna ze svátostí, a proto jsme chtěli 
děti seznámit s touto svátostí, ale i s dalšími svátost-
mi. „Svátosti, to je sedm setkání, v nichž na tebe čeká 
sám Bůh se svými dary a uvádí tě hlouběji do spole-
čenství církve.“ Youcat pro děti 

Z tohoto projektu vznikla výstava, která byla k vi-
dění přímo na primice v obecním sále. 

Svátost BIŘMOVÁNÍ (Divadlo Pyšný banán, kde 
zazářila Nela Janigová.)  

SVÁTOST NEMOCNÝCH (Tady jsme měli při-
pravenou zdravovědu, poznávání léčivých bylin, po-
znávačka podle hmatu – ovoce, zelenina.)

SVÁTOST EUCHARISTIE (Žáci zde zahrá-
li scénku „Poslední večeře Páně, zazpívali písničku 
Všichni jsme jedno tělo a seznamovali se s výrobou 
chleba až po ochutnávku různých druhů pečiva a je-
den chleba si upekli.)
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SVÁTOST SMÍŘENÍ (Svátost smíření si žáci při-

pomněli prostřednictvím aktivit, které se vztahovali 
k Desateru Božích přikázání. Spojovali obličeje s da-
nou emocí, vyslechli si pohádku o žalování, zahráli si 
domino s vyobrazením jednotlivých přikázání nebo 
napsali, v čem jsou jejich rodiče nejlepší.)

SVÁTOST KŘTU (Zpívání písně Čistá jak stu-
dánka, ukázka křestní roušky a křestní svíce a soutěž 
s přenášením vody)

SVÁTOST MANŽELSTVÍ (Kreslení podle sva-
tebních fotografi í rodičů, ztvárnění jmen rodičů 
a jiné.)

SVÁTOST KNĚŽ-
STVÍ (Setkání s  no-
voknězem Jožkou 
Biernátem v  kostele sv. 
Ludmily v Suché Lozi.)

Slavnost čtenáře v 1. ročníku (7. 6.)
Slavnost čtenáře proběhla v obecním sále s rodiči 

žáků 1. ročníku, paní ředitelkou, učitelkami a panem 
starostou. Ústředním tématem této slavnosti byl 
Vesmír, jeden z posledních textů ve Slabikáři, který 
děti předčítaly svým rodičům na ukázkové hodině, 
než byly pasovány na čtenáře panem starostou Vác-
lavem Bujáčkem. Děti, jako Šmoulové, dostaly na zá-
věr diplom, knihu a šerpu čtenáře. V ukázkové hodi-
ně děti přednesly básničky, zpívaly písničky, shlédly 
videoukázku o vesmíru, četly ze Slabikáře a na závěr 
zatančily s padákem na písničku Šmoulí raketou. Za 
odměnu dostaly výborný dort. Slavnost čtenáře si 
všichni užili. 

Mgr. Eva Gazdíková

Návštěva paní PaedDr. Márie Navrátilové v 1. 
třídě

V první třídě se letos děti učily číst a psát novou 
metodou Sfumato „splývavé čtení“.  Tato metoda 
postupuje trochu jinak než metoda analyticko-syn-
tetická, nedochází ke spojování a  rozkladu slabik, 
ale ke splývání jednotlivých písmen do slov. Jedná se 
také o metodu preventivní. Na konci první třídy děti 
znají všechna písmena abecedy, umí je napsat, správ-
ně přečíst a čtou se správnou intonací a s porozumě-
ním. Proto bylo pro nás milým překvapením, když 
v úterý 14. června k nám přijela na návštěvu paní 
Mária Navrátilová, která je autorkou čtecí metodiky 
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Sfumato. V roce 2018 za svůj přínos v  této oblasti 
získala jedno z největších ocenění, Stříbrnou pamět-
ní medaili Senátu PČR. Nejdříve si prohlédla písan-
ky dětí, podívala se také do diktátových sešitů, a po-
tom navštívila 1. třídu, aby se více seznámila s dětmi 
a jejich paní učitelkou. Za pěkné písmo obdarovala 
každého prvňáčka dárkem – korunovačním perem 
s logem Sfumato, a tak se prvňáci stali opět Písaři. 
Zároveň nám podepsala Slabikáře. Od dětí si paní 
Navrátilová odnesla kartičku supermanky s  logem 
„Parádní výsledek! Děkuji!

Mgr. Hana Máčalová

Loučení s žáky 5. ročníku
Po pěti letech studia na základní škole v Suché 

Lozi čekalo v pondělí 20. června na žáky 5. roční-
ku slavnostní rozloučení na obecním úřadě v Suché 
Lozi a v pondělí 27. června návštěva základní školy 
v Bánově, kam všichni žáci přechází na druhý stu-
peň. Během seznamovacích her a  prohlídky školy 
poznali nové spolužáky i školní prostředí.  

Mgr. Anna Borýsková

T-mobile Olympijský běh a sportovní dopoled-
ne na fotbalovém hřišti

V rámci oslav založení Mezinárodního olympij-
ského výboru a připomínání si olympijských myš-
lenek jsme se účastnili akce T-mobilu „Olympijský 
běh“. Trať byla dlouhá 0,5 km. Na závěr byly vyhod-
noceny zvlášť děvčata a zvlášť chlapci viz. fotografi e.  
Po běhu si mohli žáci zasoutěžit v  různých jiných 
atletických disciplínách.  Sportovní dopoledne bylo 
příjemným zpestřením posledních dní školy. 

Sportovní úspěch žáky-
ně Adély Kurtinové

Žákyně naší školy Adéla 
Kurtinová získala dvě první 
místa v atletických disciplí-
nách za trojboj a 300m běh 
v  rámci okresního přeboru 
přípravek za dívky od AC 
TJ Slovácká Slávia Uherské 
Hradiště. Blahopřejeme!!!

Recitační soutěž v obecním sále (24.6.)
Na konci školního roku proběhla v obecním sále 

soutěž v  recitaci všech ročníků naší základní školy. 
Každý ročník měl své zástupce a dobrovolníky. V po-
rotě zasedla paní Libuše Rezková, obecní referentka, 
Jan Pijáček, zástupce Východního Slovácka, paní uči-
telka Helena Vítková a paní ředitelka Hana Máčalová. 
Výkony všech soutěžících byly vynikající. Na závěr 
i porotci ukázali svůj přednes básně, kterou si vybrali. 
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Přespání ve škole a cyklovýlet žáků 4. a 5. ročníku
Na konci června se uskutečnilo dlouho očekáva-

né společné přespání ve škole. Po dlouhé vycházce 
a vydatné večeři si zahráli několik her, zhlédli fi lm, 
a i přes velké horko usnuli v družině ve svých spa-
cácích. Další den je totiž čekala pomoc při sběru 
papíru. Ve středu 29. června se ještě zúčastnili cyklo-
výletu do Nivnice, který si nakonec díky svému od-
hodlání prodloužili až k Uh. Brodu. Součástí a vel-
kou motivací byla výborná zmrzlina a dobrý pocit 
z pohybu a společných zážitků. 

Mgr. Anna Borýsková

Slavnostní ukončení školního roku 2021-2022
Poslední den školy si žáci 2. ročníku připravi-

li pro své spolužáky krátké divadlo o škole. Scénář 
vytvořila Gabriela Gregárková, žákyně 2. ročníku, 

a secvičila jej se svými spolužáky. Bylo to pro všech-
ny milé překvapení. Na společné slavnostní ukonče-
ní školního roku přišel i pan starosta Václav Bujá-
ček a pan farář Jiří Putala. Rozloučili jsme se nejen 
s žáky 5. ročníku, kteří odchází na druhý stupeň do 
Základní školy Josefa Bublíka do Bánova, ale také 
s  paní učitelkou Aničkou Borýskovou, která bude 
nastupovat jako učitelka do ZŠ do Šumic. Byly zde 
předány diplomy za Olympijský víceboj, za sběr pa-
píru a za práci ve folklorním souboru Slatinka. Ve 
třídách paní učitelky vyhodnotily žáky za celý škol-
ní rok, rozdaly vysvědčení a popřály dětem krásné 
prázdniny. 
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Prázdniny se dětem překulily do druhé polovi-

ny a my paní učitelky se už pomalu chystáme na 
nový školní rok 2022/2023.

Opět budeme mít plnou školku dětí �. Letos 
jsme k  1. září přijali 14 dětí, a  celkem máme ve 
dvou třídách 44 dětí.

Na všechny se už moc těšíme! Teď si fotka-
mi připomeňme, co jsme s dětmi prožily na jaře 
a v létě.

1. Jaro jsme přivítali s jarními kytičkami a spá-
lením zimní „Moreny“. 

2. K jaru patří mláďátka a my jsme měli mož-
nost si pohrát s  kuřátky u  babičky Denisky a  se 
štěňátkem a koťátkem Barunky.

Zprávičky ze školky
Dostali jsme také po-

zvání od Martínka, po-
dívat se do kovárny jeho 
tatínka, kde jsme mohli 
vidět, jak se z  kusu že-
leza vyrábí krásné před-
měty. 

3. Na Velikonoce 
jsme se připravovali 
společně s  rodiči, které 
jsme pozvali na veliko-
noční dílničky.      

4. Třída Včeliček se 
učila bezpečnosti na sil-
nici na dopravním hřiš-
ti v Uherském Brodě.  

5. Rádi samy hraje-
me divadlo, a ještě radši 
se na různá představení 
díváme. 
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6.  1. květen jsme 
oslavili nazdobením 
naší májky a opéká-
ním špekáčků. 

7. Maminkám 
jsme k jejich svátku 
popřáli krátkým vy-
stoupením na škol-
kové zahradě a užili 
jsme si hezké zábav-
né odpoledne. 

8. Svátek dětí jsme 
oslavili s dětmi ze zá-
kladní školy, které si 
pro nás s paní učitel-
kou Vítkovou připra-
vily krásné pohádko-
vé dopoledne.  

9. V červnu k nám 
do školky přišel nový 
chlapec z  Ukrajiny 
Bohdanek. I  přes ja-
zykovou bariéru se 
s dětmi spřátelil a zís-
kal nové kamarády. 

10. K ukončení školního roku patří výlet a my 
jsme letos navštívili ZOO v Hodoníně a na řece 
Moravě jsme prožili pravou pirátskou plavbu 
i s hledáním pokladu. Foto 20,21,22
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11. Krátce před prázdninami si děti změřily své 
síly při sportovních hrách na víceúčelovém hřišti.

Předškoláci, kteří půjdou po prázdninách do 
1.třídy, podnikli s  p. učitelkami dobrodružnou 
pěší cestu do Bánova, kterou zakončili hrou v za-
hradě MŠ Bánov. Hledali poklad bílé paní, a před 
setměním bílou paní také viděli. 

Bc. Martina Horňáková, vedoucí učitelka
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V neděli 10. 4. 2022 jsme po několikaroční pau-
ze opět obnovili „Bukotkinův memoriál“ určený 
převážně pro vlčata a  světlušky, ale i  pro skautky 
a skauty. Letos se k nám poprvé připojily i 3 hlídky 
benjamínků, které byly pod bedlivým dozorem je-
jich maminek. Naši skautíci vytvořili tříčlenné hlíd-
ky a vrhli se do závodu. Hned na prvním stanovišti 
je čekalo zatloukání hřebíků, na druhém stanovišti 
se statečně poprali s lukostřelbou a následně zapo-
jili své mozkové závity 
na kimovce. Nejstras-
tiplnější stanoviště 
bylo však rozdělávání 
ohně, kdy museli za 
deště, krup i  sněhu 
škrtnout sirkou a  za-
pálit tak oheň. Hned 
na následujícím sta-

novišti opět vyzkoušeli svá mířidla při 
střelbě vzduchovkou a  pak překonali 
strach na lávce, která byla vedená přes 
potok. I přes náročný terén všichni dokončili i po-
slední dvě stanoviště, kde vyhledávali různé infor-
mace v atlasech a obvazovali kolena svým vedou-
cím. Závod se i přes vystřídání snad všech možných 
přírodních živlů víc jak povedl. Všichni odešli se 
sladkou odměnou a diplomem a ti nejlepší dokonce 

i  s  medailí. Děkujeme 
všem, co se zúčastnili, 
všem vedoucím, kteří 
pro skautíky tento zá-
vod připravili a  my se 
na vás těšíme zase pří-
ští rok!

Terka „Veverka“ 
Mahdalová

Bukotkinův memoriál
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O  víkendu 10. - 12. 6. jsme 
vyrazili na výpravu do Králíků.

V  pátek jsme odjeli vlakem 
z  Uherského Brodu a  jeli jsme 
do Pardubic. Dlouhou cestu 
jsme si ji zpříjemnili hraním 
karetních her, říkáním si vtipů, 
nebo jsme se bavili o  tom, kdo 
bude co dělat o  prázdninách. 
Když jsme přijeli do Pardubic, 
tak měli kluci hlad, a  tak jsme 
navštívili místní Mekáč 12. Po-
silněni hambáči jsme šli ještě 
kus do místní skautské klubov-
ny, kde jsme přespali. Byli jsme 
unaveni z cesty a  taky jsme vě-
děli že následující den bude ná-
ročný, tak jsme neváhali a hned 
jsme ulehli do spacáků a usnuli.

Sobota patřila našemu cíli - 
pevnostní oblast Králíky. Ráno 

Bylo nebylo… Malebné pan-
ství “Stříbrná Skalice” (= skaut-
ská chata), věhlasné pro svou 
stříbrnonosnou řeku (potok 
Bystřička) a  vyhlášené kováře. 
Toto panství bylo přepadeno 
lapky, kteří ukradli věci našich 
skautů, stříbro a vzácný meč, jež 
měl být darem pro krále Břeti-
slav II.

Děti musely opustit Skalici 
a následně se rozdělili kvůli pro-
následování (na starší a mladší) 
a putovali do nejbližšího města, 
kde by našli ochranu. Tím měs-

Výprava do Králíků

Tábor Lubná 2022

jsme vyrazili z  Pardubic a  do 
Králíků jsme dojeli ještě dopole-
dne. Ubytovali jsme se v Králic-
ké skautské klubovně a  dlouho 
jsme se nezdržovali a  vyrazili 
hned směr bunkry. Už po cestě 
k  tomu největšímu – dělostře-
lecké tvrzy Hůrka jsme míjeli 
bunkry, ke kterým se bohužel 
nedalo dostat. V  Hůrce jsme 
měli prohlídku v podzemí s vý-
kladem, která trvala dvě hodi-
ny. V podzemí bunkru bylo jen 
6 stupňů. Po prohlídce a obědu 
nás oslovil starší pán (skaut ně-
kde od Brna) a nabídl nám další 
prohlídku po okolních bunkrech 
s jeho výkladem. Dokonce nám 
domluvil soukromou prohlíd-
ku „řopíku“, kde se kluci mohli 
vyfotit u různých zbraní. Po pří-

tem byly Rataje (= areál Lubná). 
Po cestě do Ratají potkali něko-
lik skupinek lapků, kterým se 
museli vyhnout.

V  Ratajích zjistí, že městská 
hlídka objevila a  porazila sku-
pinku lapků, která měla jejich 
věci a dovezli je do města). Večer 
byly děti pozvány k  oslavnému 
ohni s místním rychtářem, který 
je přivítal a přiřadil je jako páža-
ta k  jednotlivým rodům – Paní 
z  Dubé, Pernštejna, Talmberka, 
Rožmberka, Šternberka a Lipé.

Takto začal náš letošní skaut-

chodu do klubovny si kluci udě-
lali večeři – gulášovou polévku 
a špagety s boloňskou omáčkou. 
S Tomem jsme se shodli, že tak 
dobrou gulášovku a  špagety 
jsme dlouho neměli. Po večeři se 
část kluků se mnou ještě vydalo 
najít v  Králíkách několik kešek 
(pro neznalé – celosvětová hra 
hledání pokladů) a  druhá část 
hráli deskovky.

V neděli nás čekala mše svatá 
v místním kostele. Po mši násle-
dovala snídaně, balení a  cesta 
domů. 

Při výpravě kluci hledali keš-
ky, připravovali si sami jídlo, 
učili se orientace v  mapě a  do-
zvěděli se zajímavé informace 
o historii pevnostní oblasti.

Pavel Cícha – Pól

ský tábor, který se nesl v duchu 
středověku. Letos jsme měli tá-
bor jen jeden, ale byl na 11 dní 
a  bylo nás na něm 85 (včetně 
vedoucích). Děti si vyráběly ry-
tířskou zbroj – meč a štít a taky 
si zkusili sešít část svého obleku. 

Zhruba v půlce tábora nás če-
kala výprava mimo tábor. Letos 
byla trochu jiná, než bývala. Malí 
skauti a  skautky šli na výpravu 
do Uherského Brodu. Po cestě 
se byli koupat v aquaparku a pak 
přespali v  klubovně brodských 
skautů. Na druhý den je čeka-
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ského a pak cesta zpět na tábor. 
Po cestě si stihli uvařit v kotlíku 
oběd. Starší skauti se vydali na 
delší cestu. Čekala je třídenní vý-
prava. Měli za úkol navštívit tři 
body. Zříceninu hradu Zuvačov, 
zámek Nový Světlov a  nakonec 
zříceninu Starý Světlov.

Na tábor za námi dorazi-
li šermíři, kteří dětem ukázali 
středověkou zbroj a  taky tech-

niku s mečem. Tyto dovednosti 
pak následně využili v závěrečné 
bitvě, při které získali zpět stří-
bro a meč, které jim ukradli na 
začátku tábora.

Poslední den s  námi letos 
prožili i malí benjamínci (před-
školáci a  prvňáčci). Prožili 
s  námi táborovou mši svatou, 
ukázali jsme jim, jak to na tá-
boře funguje a zahráli si s námi 
i  nějaké hry. Poslední den nás 

navštívili ze záchranné stanice 
Hluk a ukázali nám pár dravců. 
Následovala slavnostní večeře 
a  vrchol celého tábora – slav-
nostní oheň.

Tábor je završení skautského 
roku, a i letos si myslím, že jsme 
ho završili tak, jak se patří – my 
i děti si z něj odnášíme nespočet 
zážitků, na které budeme ještě 
mnohá léta vzpomínat.

Pavel Cícha – Pól
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Sezóna 2022/2023 bude trošku jiná 
pro naše mužstvo mužů.  Nyní je ve 
skupině 14 mužstvem z důvodu udělá-
ní pouze dvou skupin okresní soutěže, 
místo tří, jak to bývalo poslední roky. 
Čeká nás tedy více zápasů a  zápasů 
i s těžšími soupeři např. Březová nebo 
Záhorovice, které sestoupili z vyšší tří-
dy. Tak snad navážeme na jarní část se-
zóny 2022/2023 a bude se dařit.

U mužstev přípravky a žáků bude 
vše, jak bylo, jen došlo k některým tre-
nérským změnám, protože nám tre-
néři žáků skončili. Tímto bych chtěl 
panu Antonínovi Horňákovi a  panu 
Antonínovo Čubíkovi moc poděkovat 
za jejich činnost, ochotu a  práci pro 
náš fotbalový klub.

Mužstvo žáků bude v  současnosti 
trénovat pan Mgr. Vojtěch Král, kte-
rý trénoval naši přípravku, a mužstvo 
přípravky bude mít nového trenéra. 
K  panu Liborovi Slaběňákovi se při-
pojí pan Ing. Petr Gregárek.

Sokol Suchá Loz – sezóna 2022/2023
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SDH SUCHÁ LOZ

Možná je to znamení z  hůry, nebo jen shoda 
náhod, ale od dubna do července se naše činnost 
nesla v duchu technických výpomocí s farností :-)

Na Boží hod velikonoční 17. 4. 2022 jsme byli 
požádáni o  pomoc při přípravě Agapé pro naše 
spoluobčany po mši svaté. Postavili jsme stan a sto-
ly, kde byli posléze připraveny pochoutky ke slav-
nostní hostině, po 40denním půstu, které napekli 
a přinesli naši spoluobčané. 

Dále jsme se podíleli na úklidu kostela sv. Lud-
mily po malířských pracích.

Bezesporu nejvýznamnější akcí pro celou obec 
se staly primice našeho rodáka Josefa Biernáta, kte-
ré proběhly 2. 7. 2022, kde nám bylo ctí se taktéž 
podílet na spoluorganizace tohoto slavnostního 
dne. Hlavním úkolem našich členů bylo řídit a or-
ganizovat dopravu a příprava zázemí pro televizní 
stanici Noe.

Abychom nezapomněli, že jsme hasiči, byl nám 
v  neděli 17. 7. 2022 nahlášen výskyt požáru nad 
přehradou. Jednalo se o požár hromady štěpky ne-
daleko pláže. Na pomoc nám přijela jednotka SDH 
z Bánova a profesionální jednotka z Uh. Brodu. Po-
žár byl naštěstí brzy uhašen a my si mohli nadále 
užívat teplého letního víkendu. 

Tímto apelujeme na naše spoluobčany, aby se 
vyvarovali různého pálení klestí, vypalování trav 
z důvodu nadměrného sucha.

Na závěr bychom chtěli našim spoluobčanům 

popřát hezký zbytek léta a poklidné prožití Sucho-
ložských hodů.

Členové SDH Suchá Loz
zdroj: www.hasici.suchaloz.cz
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Spolek vdaných žen Plkotnice
Návštěva penzionu Berdina v Suché Lozi

Zpívání u česnekářky v Bánově
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Výlet do Prahy
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Taky se vám někdy stává, že 
ve změti každodenních zážitků 
hledáte nějaký smysl? Co vám 
tím chce Bůh, básník život nebo 
všeobjímající vesmír sdělit?

V  jednom týdnu mě oslovil 
pan spisovatel, který píše o  na-
šem kraji do své nové knihy. Chtěl 
navštívit naše muzeum a dozvě-
dět se něco o  našem rodákovi 
Josefu Adamcovi. Během našeho 
rozhovoru jsem se snažila pocti-
vě zodpovědět vše, co o něm vím, 
mluvili jsme o vydání jeho knihy 
Kouzelná píšťala, o  všech zají-
mavostech, které můžeme v jeho 
knihách najít atd. Během rozho-
voru mě napadla myšlenka, jak 
více přiblížit tohoto „našeho spi-
sovatele“ současné generaci. 

Josef Adamec je rodák ze Su-
ché Loze a je autorem dvou lite-
rárních děl – Zlomený kruh (za 
který získal cenu Melantrichu) 
a  Kouzelná píšťala. Většinu své-
ho života strávil ve Zlíně, kde byl 
mimo jiné profesorem na střední 
škole. Za války byl vězněn v kon-
centračním táboře a  jako prak-
tikující křesťan byl perzekuován 
komunistickým režimem.

Svá literární díla psal v  době 
od druhé světové války do se-
dmdesátých let 20. století. V jeho 
knihách převažuje úchvatný po-
pis okolní krajiny, z kterého mů-
žeme cítit lásku k tomuto místu. 
Vždyť už jen název, Kouzelná 
píšťala, je synonymem pro hvíz-
dání větru, kterým je naše oblast 
tak typická.

Jeho knihy jsou ale také plné 
příběhů lidí. Těch, kteří tu ve ves-
nici opravdu žili a snažili se uživit 
sebe i své blízké, strávit spolu vol-
ný čas a bavit se.

Druhý den ráno jsem náho-
dou otevřela článek o  čínském 
památníku, který měl být původ-

ně kavárnou a  apartmány s  vý-
hledem. Byl to velmi zajímavý 
příběh architekta, kterému byl 
zadán projekt „revitalizace“ vo-
dárenské věže. Během přípravy 
tohoto projektu mu onemocněla 
žena a on si uvědomil, že mno-
hem důležitější než zadání deve-
loperů, jsou příběhy obyčejných 
lidí, kteří tu věž stavili a pracovali 
v ní. V blízkosti věže bylo regu-
lační potrubí na vodu, které se 
v minulem století málem protrh-
lo a  mohlo zatopit celou oblast. 
Ale nestalo se tak. Jedna zaměst-
nankyně si toho všimla a ústí po-
trubí zatarasila vlastním tělem. 
Postupně se k ní přidali další děl-
níci, a  tak se zabránilo neštěstí. 
Architekt tedy nakonec přestavěl 
vodárenskou věž do podoby pa-
mátníku, který připomíná osudy 
těchto lidí.

A tak mě napadlo, že Adamco-
vy knihy jsou pro nás pomníkem 
obyčejných lidí. Těch, kteří byli 
též nuceni dělat hrdinské skut-
ky v nelehkých časech. Zejména 
v  období mezi první a  druhou 
světovou válkou v Suché Lozi.

Současným čtenářům se může 
někdy zdát, že v jeho popisu pří-
běhu je málo vzrušení a akce, pr-
voplánového zaujetí dějem, který 
je tak typický pro soudobou lite-
raturu. Nebo čistota a spisovnost 
jazyka, která se v dnešním spiso-
vatelské slohu téměř nevyskytuje 
a mnohdy je nahrazena obecnou 
češtinou. Někomu také může va-
dit obsah jeho děl. Oslava míst-
ních povětrnostních podmínek, 
která dodnes způsobuje škody na 
majetku, narušení kvalitní orni-
ce – sprašové hlíny, kterou máme 
my, kteří bydlíme v blízkosti polí, 
lidově řečeno, až doma na sedač-
ce. Na závadu by mohl být i  sa-
motný obsah příběhů a také cha-

rakteristika postav, která někdy 
působí rozvláčně, a proto je třeba 
se na četbu plně soustředit.

Při bližším pohledu nás však 
Josef Adamec může inspirovat 
k  tomu, abychom naši krajinu 
a  vše s  ní spojené vnímali jako 
krásný dar. Nechali se „naladit“ 
na tóny oné kouzelné píšťaly a její 
zvuk považovat za svého přítele. 
Aby pak, kamkoliv ve světě pů-
jdeme, a možná nám něm někdy 
nebude lehko, vnímali její zvuk 
nebo pohlazení větru na zátylku 
jako pozdrav z domova, který je 
stále s námi. 

Příběhy lidí nás mohou roze-
smát, můžeme se z nich i poučit, 
udělat si vlastní obraz o tom, jak 
se těm lidem žilo, jaké měli sny 
a touhy a někdy i to, jak málo se 
jejich a naše osudy liší. I když už 
je jiná doba.

Vnímat sílu obyčejných lidí.  
To považuji za důležité v jakéko-
liv době. Způsob života a média 
nás mohou ovlivňovat skuteč-
nostmi, které se výrazně odlišují 
od života obyčejných lidí. Jako by 
to byla společenská norma. V po-
litice, v  běžném i  ve společen-
ském životě. Dovolím si tvrdit, 
že abychom si udělali názor na 
to, kam se naše společnost ubírá, 
je potřeba se podívat na druhou 
stránku lidského bytí. Protože 
my, obyčejní lidé kterékoli doby, 
jsme také aktéři tohoto děje, ne 
pouhými diváky. Stejně jako lidé, 
kteří žili sto let před námi. 

Zlomený kruh i  Kouzelnou 
píšťalu najdete v  naší Obecní 
knihovně.  Můžete si vytvořit 
svůj názor sami.

Přeji Vám příjemnou četbu    
Marie Vaculová

P.S: Novinky v Obecní knihovně 
očekávejte na podzim.

Pomník obyčejným lidem
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Neděle probíhala ve slavnost-
ním duchu. Já jsem měl 1. sv. přijí-
mání a má mladší sestra oslavu pá-
tých narozenin. Sešla se celá rodina. 
Svaté přijímání se konalo v kostele. 
Měl jsem kroj, svíci, která se zapalu-
je jak u sv. přijímání, tak na křtiny. 
Mše se mi líbila. Po mši se jelo na 
skautskou chatu, kde byl oběd a po-
tom oslava. Dostal jsem kancionál, 
peníze, sladkosti a křížek. Den jsem 
si užil. (Michael Cícha)

V 10:30 začínal kostel. V průvo-
du jsem šla první. A pak to všechno 
začalo. Jak jsme nesli obětní dary, 
tak jsem nesla svíčku. U 1. sv. při-
jímání jsem dostala hostii a  víno. 
Pak jsme se fotili celá naše třída 
i s rodinami. A potom šel každý na 
svoji oslavu. Na oslavě jsem dostala 
od kmotřičky ručně vyřezávaného 
anděla s růženínem, od tety Monče 
krásný dort a hezké dárky od ostat-
ních. Celý den byl nádherný. (Nela 
Janigová)

Na své 1. sv. přijímání jsem se 
moc těšil. Ráno mě maminka ob-
lékla do kroje. Potom se celá rodina 

Moje 1. svaté přijímání – úkol našich třeťáků:
vydala do kostela. Mše byla moc 
krásná. Nejvíce se mi líbila společ-
ná modlitba kolem oltáře, při kte-
ré jsme se drželi za ruce. Byl jsem 
překvapen, že mešní víno je tak ky-
selé. Celou slavnost jsme zakončili 
obědem u nás na zahradě. (Robin 
Mahdal)

Ráno přišla teta a  oblékla mě 
do kroje. Pak jsme odjeli do kostela 
na mši svatou. Po mši jsme se fotili 
a potom jeli na Savary. A tam jsem 
dostala mnoho dárků a dort. Osla-
va byla zajímavá tím, že jsme sle-
dovali hokej a vyhráli jsme. (Sofi e 
Drábková)

Šli jsme průvodem do kostela, 
tam na nás čekala naše rodina. Při 
mši svaté každý z  nás nesl obětní 
dar. Při svatém přijímání jsme do-
stali hostii. Líbil se mi vyzdobený 
kostel. Zpěv naší scholy. A ještě se 
mi líbil můj kroj.

Zajímavost: Pan farář hrál na 
konci mše svaté na kytaru písničku 
a  my jsme zpívali. (Martin Podo-
lan)

V neděli jsem měla 1. sv. přijí-

mání. Celá naše třída byla v kroji. 
Bylo nás 8. Jak byl konec mše zpíva-
li jsme Laudato si. Pak jsme se fotili 
a jeli do hradiště na oběd. Dostala 
jsem od rodičů kancionál, náušni-
ce, sochu Panny Marie, andělíčka 
a plno dalších dárků. (Adéla Pokor-
ná)

Všichni jsme se hezky oblék-
li. Vzala jsem si svíčku. Měli jsme 
dobrý oběd. Dostala jsem zlatý ře-
tízek a kokina. (Amálie Chovanco-
vá)

Sluníčko krásně svítilo a já jsem 
se šla nastrojit do slavnostního kro-
je. Do kostela jsme vcházeli průvo-
dem s  rodiči a  k  tomu nám hrála 
dechová hudba. Celý kostel byl 
krásně vyzdobený kytičkami. Kaž-
dý jsme drželi svíčku, kterou jsme 
během dne zapalovali. Pak to při-
šlo! Otec nám každému vložil do 
úst Eucharistii namočenou ve vínu. 
Všechno bylo velice krásné a slav-
nostní! Po mši bylo velké focení 
a odchod rodin na slavnostní oběd. 
Dárků a peněz jsem dostala fůru!!! 
Děkuji všem!!! (Tereza Velecká)
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Služba jáhnů (z řeckého diako-
nos „služebník“) má svůj původ 
v  prvotní církvi. Pro péči o  po-
třebné bylo tehdy vybráno sedm 
mužů a jejich poslání bylo potvr-
zeno vkládáním rukou apoštolů 
a  modlitbou (Sk 6). Nejznámější 
z nich je sv. Štěpán. 

V katolické církvi je jáhenství 
prvním stupněm svátosti svěcení 
(jáhen  – kněz – biskup). Asi od 
5. století začalo být vnímáno jako 
předstupeň kněžského svěcení, 
tradice trvalého diakonátu (já-
henství) byla obnovena v  minu-
lém století. Dnes se tedy můžeme 
setkat s  jáhny, kteří toto svěcení 

V sobotu 18. června se farníci z Bánova, Suché 
Loze a Bystřice pod Lopeníkem vydali na jáhenské 
svěcení Zbyňka Krále, rodáka z Bánova, do kated-
rály sv. Václava do Olomouce. Naše olomoucká ar-
cidiecéze dostala po sobotním svěcení osm nových 
jáhnů z  rukou biskupa Antonína Baslera. Sedm 
jáhnů tuto službu přijalo natrvalo. Tomuto slavnost-
nímu okamžiku předcházelo nejen teologické studi-
um, ale i před léty daný souhlas jeho ženy Aničky. 
Dojemná byla část obřadu, kdy manželky trvalým 

Kněžské svěcení, které v sobotu 25. června 2022 
dopoledne v olomoucké katedrále sv. Václava udělo-
val arcibiskup Jan Graubner, přijali čtyři kandidáti: 
Josef Biernát, rodák ze Suché Lozi, Pavel Fiala, Lukáš 

Jáhenství

Jáhenské svěcení 18. 6. 2022 v Olomouci

Kněžské svěcení 25. 6. 2022 v Olomouci
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kněžství, ale také s  tzv. trvalými 
jáhny. Trvalý jáhen může být že-
natý a podmínkami k této službě 
jsou: teologické studium, tříletá 
duchovní formace, souhlas man-
želky, doporučení místního fa-
ráře a také minimální věk 35 let. 
V roce 2013 bylo v katolické církvi 
po celém světě asi 43.000 trvalých 
jáhnů.

Původním posláním jáhnů 
byla především péče o  potřebné, 
tj. i  dnes mohou pracovat v  této 
oblasti, ale také jako vojenští nebo 
nemocniční kaplani. Při  boho-
službách čtou evangelium, mohou 

jáhnům oblékaly liturgický oděv. Poděkování vysvě-
cených jáhnů směřovala do rodin, farností a všem, 
kteří se zasloužili o  tuto významnou událost. Po 
skončení hrála před katedrálou cimbálová muzika 
a na zúčastněné čekalo pohoštění v podobě koláč-
ků nejrůznějšího provedení podle lokalit, z kterých 
jáhni pocházeli a slivovice. K přijetí této služby gra-
tulujeme a  přejeme Boží požehnání a  dary Ducha 
svatého! 

farníci

Gelnar a František Šary. P. Biernát bude jako kaplan 
sloužit v Bystřici pod Hostýnem, P. Fiala v Hranicích 
na Moravě, P. Gelnar ve Valašských Kloboukách a P. 
Šary v Bílovicích.

kázat, křtít, oddávat, pohřbívat 
a vyučovat. Pokud nejsou zaměst-
náni přímo na faře, vykonávají 
jáhenskou službu ve farnosti ve 
„volném čase“.  Jáhen prakticky 
dělá téměř to, co kněz, jenom: 
neslouží mši sv. (může vést bo-
hoslužbu slova), nezpovídá a také 
neuděluje pomazání nemocných. 

Liturgickým oděvem  jáhna 
při  bohoslužbě je alba (dlouhá 
bílá tunika), na které má štolu, 
ale na rozdíl od kněze ji nosí šik-
mo přes levé  rameno  a  sepjatou 
na boku (jako šerpu). Může také 
nosit dalmatiku, roucho s rukávy 
podobné ornátu.



28 Sucholožské listy - OBČASNÍK Srpen 2022

FA
RN

O
ST

Kněžské svěcení 25. 6. 2022 v Olomouci
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V sobotu 2. července 2022 slavil P. Josef Bier-
nát v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi svou Pri-
miční mši svatou. Velké poděkování všem, kteří 
pomohli připravit tuto krásnou slavnost, která 
byla velkou událostí pro obec i farnost. Od čer-

• odhadujeme, že primiční mši svatou navštívilo 
zhruba 1200 poutníků

• 65 kněží
• 45 ministrantů
• 15 řádových sester
• přímý přenos TV NOE na youtube kanálu su-

choložského kostela sledovalo 2 tisíce diváků
• během dne i dodatečně jsme rozdali 1200 pri-

mičních brožur
• hasiči zaparkovali přibližně 250 automobilů 

a jeden autobus
• na občerstvení jsme vydali 1400 řízků, 500 

porcí gulášů, 5 000 vdolečků

Primice P. Josefa Biernáta

Fun facts

vence byl P. Josef jmenován kaplanem v Bystřici 
pod Hostýnem. P. Jožkovi přejeme k jeho službě 
Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu 
Panny Marie. 

P. Jiří Putala

• v pohostinství se vypilo 1200 piv a 600 limonád
• po obědě zmizelo za pár minut 30kg zmrzliny 

v šesti různých příchutích a 500 šálků kávy
• do organizace se aktivně zapojilo více než 50 

dobrovolníků z řad farníků a různých spolků. 
Jenom na páteční fi nální přípravy přišlo ráno 
zhruba 30 dobrovolníků, což nás velmi mile 
překvapilo, měli jsme s  tím příjemné staros-
ti a  už během dopoledne byla velká část pří-
prav hotova. Svědčí to o úžasné sounáležitosti 
a dobré atmosféře v celé farnosti – všem VEL-
KÉ díky!

Martin Machalík
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Milí farníci,
říká se, že se člověku v posled-

ních okamžicích pozemského 
života promítne zrychleně celý 
život. Nevím, jestli je to pravda, 
ale jsem přesvědčen, že Vaše pří-
tomnost na primiční mši svaté 
mi připomněla různé okamžiky 
mého životního příběhu. 

Děkuji Pánu Bohu za rodi-
nu, do které mi dal se narodit 
19. července 1989. Cestu k Pánu 
jsem postupně hledal a  nachá-
zel díky naší farnosti. Věřím, že 
patroni našich kostelů mi ji po-
máhali vytyčit – pod ochranou 
sv. Martina jsem přijal svátosti 
křtu, eucharistie i biřmování. Sv 
Ludmila mi pomohla zaslech-
nout volání ke kněžství a od sv. 

Josefa jsem se učil důvěřovat 
Pánu, i když nerozumím všemu, 
co se děje.

Velkou část životní cesty mě 
doprovázeli spolužáci a  učite-
lé – od sucholožské a  bánovské 
základní školy přes Obchodní 
akademii v  Uherském Hradišti 
a zlínskou Univerzitu Tomáše Bati 
až po teologickou fakultu na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci.

Na mé stezce životem hledám 
společně s mými skautskými bra-
try a  sestrami nejvyšší Pravdu 
a  Lásku. Oceňuji také pracovní 
zkušenosti, které mi dali spolu-
pracovníci v  několika fi rmách 
a tým v Rajnochovicích.

Nádherný rok jáhenské služ-
by na Arcibiskupském gymnáziu 

v Kroměříži se naplnil a dne 25. 
června jsem v  Olomouci přijal 
kněžské svěcení. Primiční mši 
svatou jsem sloužil 2. července 
v  kostele svaté Ludmily, ve své 
rodné vesnici, za živé a  zemřelé 
dobrodince, obzvláště za vaše ro-
diny.

Při pohledu zpět vidím spous-
tu důvodů k  vděčnosti. Lidé, se 
kterými mi Pán dal kráčet kratší 
či delší úsek života, jsou pokla-
dem, kterým mne Pán obda-
roval. Také já si přeji darovat se 
Bohu a  lidem, a  tak se stát tím, 
kým skutečně jsem. 

Kéž to společně zvládneme – 
k tomu Vám žehnám a o modlit-
bu prosím Váš novokněz.

P. Josef Biernát
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• P. Martin Talaja, vysvěcen 1786 (†)
• P. Josef Večerek, vysvěcen 1850 (†)
• P. František Borák, vysvěcen 1935 (†)
• P. Ludvík Matucha, vysvěcen 1936 (†)
• P. Ferdinand Střelec, vysvěcen 1942 (†)
• P. Rudolf Remigius Janča OFM, vysvě-

cen 1944 (†)
• P. Miroslav Vašina SDB, vysvěcen tajně 

v 60. letech (†)
• P. Josef Beníček, vysvěcen 1988
• P. František Beníček, vysvěcen 1994 (†)
• P. Vojtěch Ondráček, vysvěcen 1994
• P. Miroslav Horňák, vysvěcen 2005
• P. Josef Biernát, vysvěcen 2022

• František Beníček, vysvěcen 1994 (†)
• Zbyněk Král, vysvěcen 2022

• Vilém Vakrčka, 19. – 20. století (†)
• františkánka S. M. Augustina Anna Beníčková, sliby 

1957
• cisterciačka S. M. Michaela Ludmila Boráková, sliby 

1995
• cyrilka S. M. Františka Ludmila Kadlčíková, sliby 2001
• karmelitka S. M. Anežka Veronika Kandrnálová, sliby 

2001

Kněží pocházející z naší 
farnosti

Trvalí jáhni pocházející z naší far-
nosti

Řádové sestry a bratři s věčnými /
slavnými sliby z naší farnosti

Při mši svaté jsme děkovali Pánu Bohu, nyní 
chci poděkovat Vám. 

Na první místě děkuji své blízké i  širší rodině. 
Mamince a  tatínkovi za to, že mi dali ži-
vot a  snažili se mě vychovat, jak nejlíp uměli. 
A také děkuji své sestře Aničce.

Děkuji těm, kteří se celí dali Pánu – řeholním 
sestrám, kněžím, bratřím jáhnům a bohoslovcům. 
Za jejich obětavou službu, kterou jsem mnohokrát 

Poděkování za primiční slavnost
pocítil. A také za jejich příklad naplněného života. 
Velké díky patří hlavním koncelebrantům primiční 
mše: 

Otci Petru Bulvasovi děkuji za jeho otevřené 
srdce, otci Lukáši Jamborovi za životní přátelství, 
otci Jiřímu Pospíšilovi za příklad síly klidu a ticha, 
otci Petru Vrbackému za duchovní i  lidskou for-
maci v teologickém konviktu, otci Petru Káňovi za 
nádherný společný rok na Arcibiskupském gymná-
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Milý Jožko, ještě jednou bych ti chtěl jménem skautského střediska poblahopřát k cestě, kterou 
ses vydal. Heslem skautů je „Buď připraven“ a my jsme si jistí, že na tuto cestu jsi připraven. Chce-
me abys věděl, že u nás máš vždy dveře otevřeny a vždy tě moc rádi uvidíme kdykoliv budeš mít 
cestu kolem. Pavel Cícha, vůdce střediska

Milý otče Josefe, když z obce vzejde kněz, je to pro obec radost i velká čest. Je to známka fungují-
cího společenství i Božího požehnání. Jménem zastupitelstva obce Vám přeji na Vaší pouti kněžské 
vytrvalost a sílu. Vždy s důvěrou, s ním překonáte všechny překážky. Vždyť Bůh je láska a nelze žít 
bez lásky. Petr Gazdík, místostarosta obce

Sobota 20. 8. 2022 
- 13:30 pobožnost u kaple sv. Rocha 

Neděle 21. 8. 2022
- 10:15 vychází průvod od kaple sv. Rocha
- 10:30 hod. hodová mše sv. v kostele sv. Ludmily, slouží P. plk. Jaro-

slav Kníchal, hlavní kaplan AČR  
P. Jiří Putala, farář

ziu v Kroměříži a otci Jiřímu Putalovi za jeho na-
slouchající srdce pastýře a důvěru.

Upřímně děkuji také svým učitelům, spo-
lužákům, studentům, představeným konviktu 
a kněžského semináře, spolupracovníkům a přáte-
lům, se kterými kratší či delší dobu jdu životem.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě primice:  farníkům a  obecním úřadům 
z Bystřice pod Lopeníkem, Bánova a Suché Loze, 
mým skautským bratrům a  sestrám, Plkotnicím 
a  dalším folkloristům, hasičům, nohejbalistům, 
dobrovolníkům, kteří se starali o  výzdobu, jíd-
lo, úklid a  organizační zajištění, ministrantům, 

Přání pro primicianta

Hody v Suché Lozi 

kostelníkům, schole farní i  z  AGéčka, dechovce 
a  cimbálovce, fi remním sponzorům a  pracov-
níkům TV Noe za zprostředkování přenosu.
A všem, které jsem nejmenoval, ale oni ví. A hlavně 
– Pán Bůh o nich ví.

Na závěr chci opět zástupně za ty všechny po-
děkovat jednomu člověku, který téměř před rokem 
souhlasil s tím, že bude mým koordinátorem pri-
mice a on i jeho rodina nesli na svých bedrech tuto 
tíhu.  Martine, z  celého srdce Ti upřímně děkuji. 
Přál bych všem tady takové spolupracovníky, jako 
jsi Ty.

P. Josef Biernát
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Příprava na primici

Slavnostní liturgický průvod od rodného domu primicianta
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Pohoštění a posezení před kulturním sálem
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Primiční mše svatá v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi
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