Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok je téměř za námi, Vánoce, Nový rok a hurá do roku 2019. Jak si budeme rok 2018 pamatovat?
Tak určitě extrémní sucho, které nás poslední roky trápí čím dál tím více. Ale i přes velké sucho, to byl
velmi úrodný rok – tolik ovoce se už neurodilo hodně dávno. Dále proběhly prezidentské volby a volby
do obecních zastupitelstev. Tímto bych Vám všem chtěl jménem nového zastupitelstva poděkovat za Vaši
důvěru, a slíbit, že se budeme dále snažit posunout naši krásnou vesničku zase o něco dál.
Přeji nám všem, abychom si vychutnali tu pravou vánoční atmosféru, užili si rodinu, přátele a zamysleli
se nad tím, zda při celoročním shonu věnujeme dostatek času tomu, co je v životě důležité.
RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ A VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2019!!
Váš staro-nový starosta Václav Bujáček

Akce, které nás čekají:
5. 1. Tříkrálová sbírka - farnost
14. - 15. 12. Starosucholožské Vánoce v muzeu
6. 1. Tříkrálový koncert – Plkotnice a hosté v kostele
16. 12. Skautská vánoční besídka v obecním sále
sv. Ludmily v Suché Lozi
24. 12. Roznášení Betlémského světla – skauti
19. 1. Farní ples v Bánově
27. – 28. 12. Výstava Betlémů v kostele sv. Ludmily
16. 2. Obecní ples v Suché Lozi
30.
12.
Živý
Betlém
v
Bystřici
pod
Lopeníkem
Sucholožský masopust s pochováváním basy 1
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OBEC INFORMUJE
PROSBA O POMOC
S ÚKLIDEM SNĚHU

NAŠE OBEC V ČÍSLECH
V ROCE 2018
Počet narozených dětí v roce 2018:

OBECNÍ OKÉNKO

Počet zemřelých v roce 2018:

2

16
9

Počet občanů na začátku roku 2018:

1146

Počet občanů na konci roku 2018:

1167

Počet občanů přihlášených v roce 2018:

16

Počet občanů odhlášených v roce 2018:

27

Milí občané, letošní zima se pomalu začíná ozývat, proto bych Vás chtěl poprosit, jestli byste i pro
letošní zimu udržovali chodníky před svými domy.
I když se nám podařilo zakoupit malo-traktorek, není v silách obce, aby během noci, kdy hustě
sněží, odklidili ihned sníh na našich 3,2 km chodníků a ze všech obecních komunikací.
Za vaši pomoc jako důkaz toho, že jsme skutečně obcí lidí, kteří žijí v jedné společnosti, Vám
mnohokráte děkuji. Starosta obce Václav Bujáček

CO SE NÁM PODAŘILO A CO PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
4. Prodloužení inženýrských sítí – lokalita dolní
a) Rok 2018 v číslech - dodavatelsky
konec – plynovod a kanalizace
1. Rekonstrukce budovy krasu
Termín zahájení:
srpen 2018
Termín zahájení:
únor 2018
Termín dokončení:
září 2018
Termín dokončení:
srpen 2018
Celkové náklady:
530.000,Celkové náklady:
6,5 mil Kč
(financováno z rozpočtu obce)
(financováno z rozpočtu obce)
Stručný popis akce: prodloužení trasy plynovoStručný popis akce: kompletní rekonstrukce budu a kanalizace pro výstavbu nových rodin. domů
dovy – nová střecha, izolace sklepů, vybudování
3 obecních bytů, společenských prostor, archivu,
5. Rekonstrukce páteřní polní komunikace „Losy“
kancelář hajného
Termín zahájení:
duben 2018
Termín dokončení:
listopad 2018
2. Přístřešek na fotbalovém hřišti
Celkové náklady:
cca 17.000.000,- Kč
Termín zahájení:
květen 2018
Stručný popis akce: kompletní rekonstrukce páTermín dokončení:
srpen 2018
teřní polní komunikace „LOSY“
Dotace ve výši:
1.000.000
– dotace poskytnuta z POV Zlínského kraje
6. Pumptracková dráha
Spoluúčast obce:
2.479.172,- Kč
Termín zahájení:
červenec 2018
Celkové náklady:
3.479.172,- Kč
Termín dokončení:
říjen 2018
Stručný popis akce: vybudování přístřešku v areDotace ve výši:
400.000,álu hřiště pro různé společenské akce v obci
– dotace poskytnuta z MMR ČR
Spoluúčast obce:
180.000,- Kč
3. Rekonstrukce komunikace a vybudování parCelkové náklady:
580.000,- Kč
kovacích míst u bytových domů č. p 74 a č. p.
Stručný popis akce: využití navozené zeminy pro
297
vybudování „Pumptrackové dráhy“ včetně zázemí
Termín zahájení:
srpen 2018
Termín dokončení:
říjen 2018
7. Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště
Dotace ve výši:
750.000,Termín zahájení:
duben 2018
– dotace poskytnuta z MMR ČR
Termín dokončení:
květen 2018
Spoluúčast obce:
1.597.376,- Kč
Dotace ve výši:
631.526,Celkové náklady:
2.347.376,– dotace poskytnuta z MMR ČR
Stručný popis akce: rekonstrukce komunikace a
Spoluúčast obce:
270.654,- Kč
vybudování parkovacích míst u BD č. p. 74 a č. p.
Celkové náklady:
902.180,- Kč
297
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Stručný popis akce: došlo ke kompletní výměně budovy – vysekání elektřiny, kompletní kabeláž,
povrchu víceúčelového sportoviště, k vybudování montáž vypínačů, zásuvek, rozvaděčů, světel.
nového oplocení a tenisové stěny
4. Elektroinstalace přístřešku v areálu fotbalo8. Vybudování odpočinkových bodů
vého hřiště
Termín zahájení:
červen 2018 - kompletní kabeláž přístřešku – tahání kabelů,
Termín dokončení:
srpen 2018 montáž vypínačů, zásuvek, rozvaděčů, světel.
Dotace ve výši:
82.000,– dotace poskytnuta z MZE ČR 5. Oprava podia v areálu fotbalového hřiště
Spoluúčast obce:
35.000,- Kč - byla provedena opět kabeláž elektřiny na podiu,
Celkové náklady:
117.000,- Kč nová fasáda, podbití střechy, nátěry aj.
Stručný popis akce: vybudovali jsme dva odpočinkové body u „Solařek“ a u rozhledny
6. Veřejné osvětlení komunikace a parkoviště
u bytových domů č. p. 74 a č. p. 297
9. Fasáda na kostele
- vykopání a položení kabelů, stožárů, zapojení
Termín zahájení:
červen 2018 světel aj.
Termín dokončení:
srpen 2018
Spoluúčast obce:
obec se podílela na opra- 7. Kácení stromů a výsadba nových stromů
vě materiálně – dodávka vody, provedla drobné v areálu fotbalového hřiště
zednické opravy, nátěry dřevěných rámů oken aj., - došlo k vykácení některých stromů, které by ohrofinančně byla fasáda placena Farností Bánov
žovaly při pádu větví na budovy v areálu. Dále bylo
vysázeno 13 okrasných stromů podél fotbalového
10. Výkup pozemků pro novou zástavbovou zónu hřiště a 9 ovocných stromů za kabinami.
Termín zahájení:
červenec 2018
Termín dokončení:
listopad 2018 8. Příprava území pro vybudování PumptrackoCelkové náklady:
cca 2.000.000,- Kč vé hřiště
Stručný popis akce: došlo k vykoupení pozemků - byly vykáceny dřeviny a keře v této lokalitě,
pro novou zástavbovou zónu – jedná se o vykou- zpevněna polní komunikace, výsadba trávníku aj.
pení pozemků ve výměře cca 5 ha
9. Vyčištění odvodňovacího kanálu a vybudování mostku – lokalita u bytovek
b) Rok 2018 v číslech – svépomoci (samostatně) - došlo k vyčištění odvodňovacího kanálu a most1. Dobudování mostků na polní komunikaci k ků za rodin. domy u bytovek včetně vybudování
myslivecké chatě a vyčištění odvodňovacích ka- nového mostku napojení na hlavní odvodňovací
nálů u této komunikace
kanál kolem komunikace do „Losů“.
- dobudovali jsme nové mostky pro odvod vody –
odbagrování starých mostků, zašalování,
10. Oprava polních cest k myslivecké chatě a na
zabetonování, položení betonových prahů, zemní „Čtvrtě“
úpravy, vyčištění odvodňovacích kanálů
- pomocí techniky byla opravena, vyspádována
a zpevněna polní cesta k myslivecké chatě. Polní
2. Bourací práce – rekonstrukce bytového domu cesta k lokalitě na „Čtvrtě“, byla zpevněna recykč. p. 290
látem a opět pomocí techniky upravena, vyspádo- zaměstnanci obce provedli některé bourací vána a zpevněna.
práce u výše uvedené rekonstrukce – vybourání
oken, některých příček aj.
11. Oprava plotu u vodojemu
- byla dokončena rekonstrukce oplocení vodojemu
3. Kompletní elektroinstalace budovy krasu – č.
p. 290
12. Přesun plotu pro rozšíření polní komunikace
- byla provedena kompletní elektroinstalace této – Vinohrádky
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- byl předělán plot a brány pro rozšíření polní ko- a pokud vyřizování povolení půjde dobře, chtěli
bychom vybudovat sítě do již v roce 2019. Finanmunikace v lokalitě „Vinohrádky“
cování stavby bude placeno z prodeje pozemků
Včetně těchto prací samozřejmě museli zaměst- pro rodin. domy.
nanci zvládnout každoroční, řekl bych již „tradiční“ práce – sečení trávy, příprava hodů, opravy na 4. Výsadba dalších biocenter – u „Pumptrackoobecních budovách, vodovod, veřejné osvětlení, vé dráhy“
1. 3. 2019
práce v obecním lese, opravy a půjčování obecní Předpokládaný termín zahájení:
techniky a spoustu dalších prací, proto bych chtěl Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2019
2.000.000,- Kč
všem moc poděkovat, za tuto jejich činnost, pro- Celkové náklady:
Dotace.
2.000.000,- Kč
tože díky jejich šikovnosti ušetří obec ročně statidotace je získána z OPŽP ČR
síce korun!!
Stručný
popis
akce:
Moc Vám za to díky!
Jedná se o výsadbu dalších biocenter – u „Pumptrackové dráhy“ a u „Lánu“.
Co připravujeme v roce 2019
1. Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení
a vodovodu – lokalita, víceúčelové hřiště – směr Dále připravujeme opravu všech autobusových
zastávek, lávek přes potok, výsadbu větrolamu
hřbitov – lán – chráněný dům
Předpokládaný termín zahájení:
1. 3. 2019 v nové ulici Záhumenice – Padělky a vybudováPředpokládaný termín dokončení:
30. 6. 2019 ní dětského hřiště v této ulici, vybudování parku
Celkové náklady:
cca 8.000.000,- Kč na stanicí záchranné služby, revitalizace nádrže
„Losy“, mokřad „U průtníku“. Je toho spoustu, co
Stručný popis akce:
Obec získala dotaci na rekonstrukci chodníku a ve- máme připraveno, ale záležet bude hlavně na fiřejného osvětlení ve výše uvedené lokalitě. Dotace nanční situaci obce.
byla přislíbena ve výši cca 3, 5 mil Kč, a to přes
Uvidíme, jak se nám bude dařit v žádostech o doMAS Východní Slovácko. Když už budeme
rekonstruovat chodníky a veřejné osvětlení, udě- tace a co všechno ještě zvládneme udělat v roce
2019.
láme přitom i rekonstrukci vodovodu v těchto
lokalitách. Předpokládáme i položení několika
chrániček pro otické kabely aj.
2. Výsadba II. etapy větrolamů
Předpokládaný termín zahájení:
1. 3. 2019
Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2019
Celkové náklady:
cca 10.000.000,- Kč
Dotace:
cca 8.500.000,- Kč
– dotaci poskytne OPŽP ČR
Stručný popis akce:
Dojde k výsadbě dalších větrolamů – budou dokončeny výsadby všech podélných větrolamů.
Opět
budou mít šířku 20 m, budou oploceny – tentokrát
již pevným pletivem 5 x 5 cm a ke každé sazenici
bude dáno hnojivo pro rychlejší a lepší růst dřevin
a keřů.
3. Nová zástavbová zóna
Předpokládaný termín zahájení:
1. 5. 2019
Předpokládaný termín dokončení:
30. 9. 2019
Celkové náklady:
18.000.000,- Kč
Stručný popis akce:
Připravujeme projekčně novou zástavbovou zónu,
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Rekonstruovaná budova „Krasu“ č. p. 290

Parkoviště a komunikace u bytovek
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Elektroinstalace „krasu“ - zaměstnanci obce
Páteřní polní komunikace do „Losů“

Odpočinkový bod „Solařky“

Oprava podia zaměstnanci obce

Oprava polních cest, mostků a příkop k mysl.
chatě a na Čtvrtě

prosinec 2018
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Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Čištění příkop k mysl. chatě - zaměstnanci obce

Posunutí plotu pro polní cestu - Vinohrádky
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ODPADOVÝ SYSTÉM OBCE
Systém už nám běží více než rok a jsem velice
rád, že je zapojeno už přes 90 % domácností. Někteří třídí více, někteří třídí méně, ale i přesto díky
Vám, obec letos – tedy za rok 2018, uspořila cca
150.000,- Kč. Tuto částku vrátíme Vám občanům
na poplatcích za odpad v roce 2018. Samozřejmě
každému, podle jeho zásluh za třídění. Chci Vám
za to moc poděkovat!
A abychom se posunovali ještě dále, budeme
dále evidovat i odpady, které se vyvážejí na sběrný dvůr. Tedy každá domácnost dostane kartičku,
která bude načítána i na sběrném dvoře. Bude to

i pro další posun ve třídění – aby to bylo ještě
spravedlivější, a i pro evidenci odpadů na sběrném dvoře, kterou musíme provádět – dnes se
provádí tak, že správkyně si to zapisuje do sešitu.
Dále pokud budete mít doma věc, která ještě
funguje nebo se dá pořád pro svou činnost používat – funkční televizi, skříň, brusle aj., budete
moct dát fotografii této věci na internet, a pokud
se budete někomu tato věc hodit, tak si ji bezplatně od Vás odveze – tedy nebude vznikat žádný odpad a ti, co budou tento systém využívat, budou
opět zvýhodněni.

STAROSTOVO PODĚKOVÁNÍ

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

Na závěr letošního roku bych chtěl moc poděkovat všem těm, kteří se nějakým způsobem zasluhují o jakékoli dění v obci a naši obec reprezentují i navenek. Jsou to všechny spolky – nebudu
je raději vyjmenovávat, abych na někoho nezapomněl – jejich vedoucí, členové, příznivci, aj., a musím poděkovat i jejich rodinám, které je podporují
a tolerují jejich činnost!! Moc Vám všem děkuji!!

• Příprava kupních smluv, darovacích smluv,
směnných smluv, nájemních smluv, smlouvy
o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene
• Pomoc s vyhledáváním pozemků
• Poradenství v oblasti stavebního zákona
• Poradenství při komunikaci s jinými úřady
• Pasporty drobných staveb

PRONÁJEM OBECNÍ TECHNIKY
A OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA TYTO CENY:
Obecní technika:
a) obecní traktor
b) obecní vlečky
c) obecní traktor a vlečka
d) obecní automobil Peugeot

e) obecní lešení

- 1 MH - 600,- Kč
- 1 MH - 200,- Kč
- 1 MH - 800,- Kč
- 1 km - 10,- Kč - bez řidiče
- 1 km - 13,- Kč - s řidičem
- minimální taxa je 300,- Kč
- 1 den - 20,- Kč – přesná cena se určí dle množství

PRONÁJMY OBECNÍCH BUDOV:
a) pronájem obecní kuchyně
b) pronájem obecního sálku
c) pronájem obecního vybavení

- 2.500,- Kč + energie
- 1 den - 500,- Kč + 500,- energie
- stůl - 10,- Kč/ks
- židle - 5,- Kč/ks
- nádobí z obecní kuchyně - do 100 ks - 50,- Kč
- nad 100 ks - 100,- Kč
Pozn. pronájem kuchyně, obecního sálku a vybavení zajišťují pracovníci Obce Suchá Loz, kontakt:
tel.572 646 821, e-mail: obec@suchaloz.cz. V případě poškození nebo rozbití zařízení je nájemce povinen
uhradit škodu pronajímateli v plné výši.
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VÝSLEDKY VOLEB

Výsledky prezidentských voleb v naší obci
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Suchá Loz
1. kolo
2. kolo

Okrsky
počet zprac.
1
1
1
1

v%
100,00
100,00

Voliči
v seznamu
871
866

Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly
1
Topolánek Mirek Ing.
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
*7
Zeman Miloš Ing.
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
+) postupující kandidát

Vydané
obálky
607
630

Volební
účast v %
69,69
72,75

Navrhující
strana
Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři
Občan

Odevzdané
obálky
607
630

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP

1. kolo
hlasy
8
26
127
1
3
2
288
30
120

Platné
hlasy
605
629

% platných
hlasů
99,67
99,84

2. kolo
%
hlasy
1,32
X
4,29
X
20,99 X
0,16
X
0,49
X
0,33
X
47,60 377
4,95
X
19,83 252

%
X
X
X
X
X
X
59,93
X
40,06

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Kandidátní listina
číslo
1
1
1
1
2
2
3
3
3

název
SNK Suchá Loz
SNK Suchá Loz
SNK Suchá Loz
SNK Suchá Loz
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Sucholožští nezávislí
Sucholožští nezávislí
Sucholožští nezávislí

Kandidát

poř.
číslo
1
2
3
4
2
6
1
2
3

Hlasy
Navrhující Politická
příjmení, jméno, tituly věk
strana
příslušnost abs. v %
Bujáček Václav Bc.
Gazdík Petr Mgr.
Smetanová Eliška
Beníček Rostislav Bc.
Špačková Ludmila Ing.
Velecký Josef
Velecký Zdeněk
Mahdal Zdeněk
Horňák Pavel

35
44
39
43
57
65
58
55
53

STAN
STAN
NK
NK
KDU-ČSL
KDU-ČSL
SD-SN
NK
NK

BEZPP
STAN
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP

386
293
264
179
226
125
250
242
222

19,83
15,05
13,56
9,19
23,54
13,02
19,20
18,58
17,05

Pořadí
zvolení
1
2
3
4
1
2
1
2
3
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Všechny kandidátní listiny

Celkem zobrazeno kandidátů: 9

ZASTUPITELSTVO OBCE NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Zleva:
Bc. Rostislav Beníček, předseda kontrolního
výboru
Pavel Horňák, předseda výboru pro kulturní
a sportovní záležitosti
Ing. Ludmila Špačková, předsedkyně finančního výboru
Eliška Smetanová, předsedkyně výboru pro
občanské, sociální a zdravotní záležitosti
Mgr. Petr Gazdík, místostarosta obce
Bc. Václav Bujáček, starosta obce
Zdeněk Velecký, místostarosta obce
Josef Velecký, předseda pro životní prostředí
a zemědělství
Zdeněk Mahdal, předseda pro stavební výbor
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OBECNÍ OKÉNKO

OTÁZKY NA STAROSTU
1. Sucho a obec Suchá Loz
– připravuje obec nějaké opatření?
Určitě všude slyšíme o suchu. A ano i naší obce se to velmi týká. Určitě sami vidíme, že
spotřeba vody díky životnímu
stylu velmi roste. Lidi se i 3 x
denně sprchují a téměř každý
třetí domek má bazén. Bohužel
je napuštěn pitnou vodou z vodovodního řádu, a to je špatně.
Obec proto připravuje vyhlášku,
která bude stanovovat množství odebrané vody na osobu
a den, a to v měsících kdy již
bude vody málo. Ti, kteří vody
odeberou více než bude povo-

leno, budou za vodu platit ne
40,- Kč, ale bude to v řádech sto
korun za odebraný m3. Podrobnosti se ještě připravují a ovšem
budete včas informováni.
2. Parkování aut na chodnících – co s tím bude obec dělat?
Další problém dnešní doby.
Již to není tak, že je na rodinný
domek 1 nebo 2 auta, ale již každý člen v rodině má auto. A co
s tím? Tak občané budou muset
parkovat na svých vjezdech, ve
dvorech, na podvrátí, prostě ve
svém domě. Ano je to potom
problém, že musí nejprve vyjet
dvěma auty a až potom svým a

znovu auta zaparkovat, ale jinak
to nejde. Mohou ještě občas využít obecní parkoviště – u obce,
u družstva, u minerální vody
„Slatina, u chráněného domu,
ale převážně musí parkovat ve
svém domě. Pokud tomu tak
nebude, budeme muset oslovovat polici, a bude se pokutovat.
Nejvíce mně udivuje, že někteří
občané mají sice volný vjezd, ale
stejně zaparkují na chodníku –
nechápu proč?
A musíme se to naučit už
teď. Obec připravuje postupně
všechny chodníky rekonstruovat a tam to již nebude možné
vůbec.

MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

Ekologické aktivity mikroregionu
Východní Slovácko
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Mikroregion Východní Slovácko je dobrovolný svazek 6 obcí – Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz a Vlčnov,
které se v r. 2005 rozhodly založit společnou organizaci za účelem všestranného rozvoje a spolupráce členských obcí. Jednou z těchto oblastí je
i ochrana životního prostředí, kde mikroregion
realizoval několik projektů, které bychom Vám v
tomto článku rádi představili. Převážná část projektů souvisí s odpadovým hospodářstvím obcí,
další se zaměřuje na hospodaření s vodou.
1) Kompostování na Východním Slovácku 2012
Snaha o snižování množství směsného komunálního odpadu je dlouhodobým úsilím našich
obcí. Jednou z možností je předcházet jeho vzniku, např. kompostováním biologicky rozložitelného materiálu, a to ideálně přímo v místě, kde
vzniká, tzn. na pozemcích jednotlivých zahrad
u rodinných domů. V roce 2012 se mikroregion rozhodl podat žádost o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na pořízení 1251
ks kompostérů o objemu 900 l a 600 l. Žádost
v hodnocení uspěla, takže mikroregion získal
dotaci 2 050 000,- Kč na realizaci projektu, jehož
celkové náklady činily 2 278 000,- Kč. Po výbě-

rovém řízení byly tedy nakoupeny kompostéry,
které získaly přihlášené domácnosti do bezplatné výpůjčky s následným převodem do vlastnictví po uplynutí 5 let.
2) Kompostování na Východním Slovácku 2016
Po realizaci prvního projektu jsme ze strany
občanů registrovali zájem o další kompostéry, proto se snažil mikroregion připravit nový
projekt a v příhodné době opět požádat o evropskou dotaci. Nová žádost byla podána v roce
2016, uspěla a v následujícím roce bylo nakoupeno a zapůjčeno občanům 1542 ks kompostérů o objemu 1100 l. Jako doplněk projektu
jsme pořídili 12 ks elektrických drtičů větví,
které obce na požádání půjčují svým občanům.
Hodnota projektu činila 4 936 000,- Kč, dotace
4 194 000,- Kč.
3) Odpadové hospodářství
Vznik odpadů a jejich likvidaci řeší všechny
obce ve vyspělém světě, kam se samozřejmě řadíme také my. Nejlevnější odpady jsou ty, které
vůbec nevzniknou. Hierarchie nakládání s odpady je tato: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (např.
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3.1) Už v roce 2013 a 2016 jsme se snažili
společným postupem ve výběrovém řízení a v
cenových poptávkách najít výhodnější cenové podmínky provádění služeb v odpadovém
hospodářství, což se tehdy nepodařilo, a to z
důvodu nezájmu konkurentů o vstup do nové
oblasti.
3.2.) V roce 2017 se 5 našich obcí rozhodlo změnit systém svozu směsných komunálních odpadů (SKO - popelnice) a separovaných
složek kom. odpadů, změnit systém fakturace
služeb a současně přitom motivovat občany
k odpovědnému nakládání s odpady. Výsledkem mělo být snížení množství těchto odpadů,
snížení finančních nákladů a zvýšení zájmu
občanů o tuto problematiku. Zapojení občanů do MESOH (motivační a evidenční systém
odpadového hospodářství) by mělo pak občanům přinést snížení poplatků za odpady. Obce
zpracovaly a schválily změny vlastních systémů
nakládání s odpady (obecní vyhlášky), připravily technické zajištění pro fungování adresné
evidence odpadů (s využitím čárových kódů)
a mikroregion koordinovaně provedl 2 cenové
poptávky tak, aby od 1.7.2017 byl možný přechod na nový systém:
• Poptávkové řízení na nákup 2800 ks nových odpadových nádob 110 l, 120 l, 240 l.
Do té doby byl zaužívaný pronájem popelnic
od firmy Rumpold UHB, kdy nájemné činilo
u menších popelnic 120,- Kč bez DPH ročně.

prosinec 2018

Společnou poptávkou se podařilo zajistit dodavatele kvalitních nádob za cenu 390,- Kč bez DPH
(120 l). Při předpokládané životnosti popelnic
min. 10 let je ekonomická výhodnost jasná.
• Poptávkové řízení na služby svozu, využití
a likvidace SKO a separovaných odpadů. Po vyhodnocení předložených nabídek byla vybrána
firma SUEZ Využití zdrojů, a.s., která se bez problémů přizpůsobila nově nastavenému systému
a nabídla nejvýhodnější cenu.
3.3.) V letošním roce jsme společně provedli
nové poptávkové řízení pro rok 2019 na služby
svozu, využití a likvidace SKO, separovaných odpadů, objemných odpadů a biologicky rozložitelných odpadů. Kritériem hodnocení byla opět
cena nabízených služeb a znovu se ukázala jako
nejvýhodnější nabídka od firmy SUEZ Využití
zdrojů, a.s.
3.4.) Výsledky zavedených změn – meziroční
srovnání 2016 a 2018 za 5 zapojených obcí VS
(sumarizace a průměr za obce Bánov, Bystřice
pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz):
2016
2018
Celkové množství SKO – směsný komun. odpad (t)
1580
1168
Průměr roční produkce SKO na 1 občana (kg)
186
138
Celkové náklady na SKO, papír, plasty a sklo (Kč)
4 628 000,- 3 400 000,3.5.) Dalším společnou výzvou je řešit nakládání s dřevěným odpadem, objemným odpadem
a biologicky rozložitelným odpadem.

MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

energetické), odstranění (skládkování, spalování). Při nakládání s odpady je třeba tuto hierarchii uplatňovat, nicméně aplikace v praxi je
velmi obtížná. Přesto se snažíme dílčími kroky
situaci řešit. Náklady na odpadové hospodářství
obcí jsou už v současné době vysoké a vzhledem k očekávanému vývoji (razantní navýšení
poplatků za skládkování až zákaz skládkování)
by se mohly v budoucnu dále prudce zvyšovat.
Co tedy mikroregion, resp. jeho obce proti tomu
podnikají ?
- Hledáme cesty vedoucí ke snižování množství
nevyužitelného odpadu.
- Chceme zdokonalit separaci využitelných
druhů odpadů.
- Snažíme se najít ekonomicky nejvýhodnější
řešení při svozu, využívání a likvidaci.
- Postupujeme koordinovaně, protože skupina
dokáže více než jednotlivec.

4) EKOFOND 2017; EKOFOND 2018
„Změna klimatu“ – to je pojem, který v posledních letech slýcháme stále častěji a bohužel
spíše v negativních souvislostech. Nepříjemným
dopadem těchto změn jsou mimo jiné dlouhá
suchá období, kdy dešťové srážky během roku
nejsou dost vydatné a rovnoměrně rozložené
tak, aby množství vody obsažené v půdě bylo dostatečné pro zdravý růst vegetace, která tím velmi trpí. Současně se také snižuje hladina spodní
vody. Na většině našeho území zatím ještě nepociťujeme nedostatek pitné vody – zatím.
Mikroregion Východní Slovácko se rozhodl
v rámci svých možností soustředit se na problém
sucha a jako první dostupný prostředek byla
zvažována možnost pořízení menších akumulačních nádrží na dešťovou vodu, které by pro
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70. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUCHÉ LOZI
10

zalévání vegetace postupně mohl využívat snad
každý majitel domu se zahradou. Řada z vás
už jistě nějakým způsobem dešťovku zachytává
a používá pro zalévání, ale zcela určitě je tu ještě
velký prostor pro rozšíření této užitečné praxe.
Východní Slovácko se proto v r. 2017 a v r.
2018 rozhodlo založit finanční fond, ze kterého
byly občanům poskytovány dotace na pořízení akumulačních nádrží s min. objemem 1 m3.
Výše dotace byla stanovena na max. 1000 Kč
a současně na max. 50 % pořizovacích nákladů
1 nádrže. Z EKOFODU jsme podpořili instalaci
celkem 150 nádrží, přičemž alokované finanční
prostředky umožňovaly podporu více než dvojnásobku. V případě zájmu občanů VS hodláme
v podporách pokračovat i v budoucích letech.
Jestliže uvažujete o pořízení nádrže, prosíme
o sdělení předběžného zájmu, a to buď na Vašem
OÚ nebo přímo manažerovi VS – Milan Bauka,
tel. 604 164 264, milanbauka@seznam.cz.
5) Manažerské řízení ekologických projektů
Ve spolupráci s Místní akční skupinou Východní Slovácko pomáhal mikroregion Východní Slovácko také při projektové přípravě, dotačním řízení a realizaci výstavby sběrných dvorů
v Suché Lozi a v Korytné, kde tyto projekty byly
dotovány z Operačního programu Životní pro-

středí.
V budoucích letech bychom se velmi rádi zapojili také do přípravy a realizace projektů zaměřených na vodu v krajině, např. budování malých vodních nádrží v Bystřici pod Lopeníkem,
Bánově či v Korytné. Po ukončení komplexních
pozemkových úprav jsou zde příznivé vstupní
podmínky.
6) Východní Slovácko jako zaměstnavatel
Mikroregion Východní Slovácko v roce 2018
započal realizaci dvouletého projektu na podporu pracovních příležitostí, který prostřednictvím
Místní akční skupiny Východní Slovácko získal
podporu z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 3 792 000,-Kč. Podstatou projektu
je vytvoření 9 pracovních míst – pracovníci odpadového hospodářství a údržby veřejné zeleně
obcí, jejichž mzdové náklady, vzdělávací kurz
a pracovní poradenství jsou hrazeny převážně
z podpory OPZ.
Děkujeme všem občanům mikroregionu Východní Slovácko za jejich zájem a spolupráci při
realizaci všech společných aktivit, nejen ekologických. Věříme, že se nám i v budoucnu bude
dařit hledat a uskutečňovat nové užitečné projekty.
Fotodokumentace:
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Co se událo ve školních lavicích
Cesta za klíčem školy
V pátek před zahájením školního roku si paní
učitelky připravily pro budoucí prvňáky „Cestu
za klíčem školy“. Děti i jejich rodiče se seznamují
s paní učitelkami a prostředím školy a jeho okolí. Děti plní různé disciplíny a na závěr musí najít
klíč od školy, který předávají na slavnostním zahájení školního roku paní ředitelce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
3. září jsme slavnostně zahájili nový školní
rok. Našim hostem byl pan starosta Bc. Václav
Bujáček, který slavnostně pasoval naše prvňáky. Do našeho kolektivu jsme přivítali 11 prvňáků.

Suchá Loz plná strašidel
V září se opět konala velká akce Suchá Loz plná
strašidel. Vy, kteří se pravidelně zúčastňujete, už
víte, že nejdříve se svými dětmi navštěvujete různá stanoviště rozmístěná po vesnici, kde děti plní
úkoly pod dohledem strašidel. Za splněné úkoly
dostávají
odměny. Potom si večer
zpříjemníme grilovaným špekáčkem
nebo klobáskou. Na
závěr byl perfektní
ohňostroj, který připravil pan starosta.
Všem sponzorům a
organizátorům akce
moc, moc, moc děkujeme.
Výlet do Skanzenu Strážnice
Všichni žáci základní školy navštívili Skanzen
ve Strážnici. Seznámili se se starým způsobem života a zvyklostmi doby našich prarodičů.

Slatinka na Slavnostech vína v Uherském Hradišti
Každoročně nám začátek školního roku zpříjemňují Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Ani
letos tomu nebylo jinak. Folklorní soubor Slatinka a její příznivci se i letos zúčastnili slavnostního krojovaného průvodu a odpoledne vystoupily děti s paní učitelkou Hankou Beníčkovou
se svým programem na Mariánském náměstí.
Všichni byli moc šikovní a jejich program se
moc líbil.

prosinec 2018
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Žáci 4. a 5. ročníku na exkurzi v Bystřici pod
Lopeníkem
Abychom lépe poznali okolní vesnice našeho
kraje, vydali jsme se s žáky 4. a 5. ročníku pěšky
do Bystřice pod Lopeníkem navštívit jejich muzeum. S radostí jsme přijali pozvání pana Libora
Velana, který nám ukázal způsob zpracovávání
ovoce v dřívějších dobách. Sami žáci si posbírali
jablka, vylisovali z nich šťávu a připravili křížaly.
Vše, co zpracovali, si také odnesli sebou v balíčku,
který si sami naplnili. Zároveň jsme si prohlédli
muzeum a výstavu kočárků a panenek.

Oslava 100 let Československé republiky
Toto významné výročí jsme začali projektem ve
škole. Nejdříve jsme se přihlásili do soutěže o vytvoření českého rekordu Nejvíc vyvěšených vlajek
České republiky.
V úterý 23. 10. 2018 si žáci 5. ročníku připravili
pro ostatní žáky projekt k oslavám 100 let republiky. Seznámili je s významnými osobnostmi, poukázali na významné informace o České republice.
Na 6 stanovištích mohli splnit určitý úkol - poznat
státní symboly, složit puzzle, vyrobit si ,,mávátko“,
vyrobit si barevnou čepičku, vyzdobit si hrníček
nebo talířek a navrhnout vlastní design známky.
V pátek 26. 10. 2018 jsme v Kulturním sále
v Suché Lozi oslavili významné výročí naší republiky. Po úvodním slovu pana starosty a pana faráře
se představili se svým programem děti mateřské
školy a žáci základní školy. Program písněmi obohatily také Plkotnice, a pak už jsme s lampióny vyrazili k místu, kde byla zasazena lípa, náš národní
strom. Nechyběl slavnostní přípitek a celou akci
završil krásný ohňostroj.
Byly to velmi příjemně strávené chvíle. A završením akce byla kniha a získaný certifikát, za účast
na podílení českého rekordu Nejvíc vyvěšených
vlajek České republiky. Přibližně jsme vystavili
kolem 1 000 vlajek.

Projekt 72 hodin
Cílem tohoto projektu je zapojit mladé lidi
a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali
mnoho. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět
kolem sebe.
Potom si více všichni vážíme prostředí, ve které žijeme. A to také provedli žáci a děti naší školy při úklidu našeho okolí. I když jsou ještě malí,
uklidili školní zahradu a prostory za školou a na
dětském hřišti. Možná, že teď, když půjdou a uvidí papírek na zemi, tak jej hodí do koše, protože
už ví, jak těžké je hrabat a zametat.
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A prvňáčci jsou čtenáři Slabikáře!
Děti 1. ročníku už zdárně přečetly Živou abecedu, a proto jim byl slavnostně předám Slabikář.
Této slavnosti se zúčastnili jejich rodiče a také
paní učitelky. Děti ukázaly, co se od začátku školy naučily. Odměnou byl sladký zákusek a nový
Slabikář.

Fotogalerie z dalších proběhlých akcí školy
5. ročník – výlet do Prahy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3. ročník – návštěva místního muzea

4. ročník – dopravní hřiště v Uherském Brodě

4. ročník – návštěva sv. Mikuláše s družinou

prosinec 2018
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Začátek školního roku v mateřské škole
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Tak se nám podzim překulil do mrazivé zimy
i v naší školičce. Ale letošní podzimní dny byly tak
hezké, že jsme si jich do sytosti užili. A tady máme
pár okamžiků zachycených na fotečkách.
Na začátku školního roku nás vítal Večerníček,
aby nás seznámil s pohádkami, které nás budou
provázet celým školním rokem.
Učíme se s pohádkami a moc rádi hrajeme
divadlo. Návštěva místní knihovny – téma: Večerníčky. K podzimu patří i úklid zahrady, připravení krmítek i vyrábění draků, dlabání dýní na
akci Suchá Loz plná strašidel. V listopadu jsme si
povídali o svatém Martinovi na bílém koni a také
mezi nás přijel. A chmury zaháníme cvičením pro
zdraví a tancem pro radost.
Začátek prosince nám zpestřil příchod sv. Mikuláše s andílkem a hodným čertem.
Požehnané vánoční svátky přejeme a hlavně
zdraví v nadcházejícím roce 2019.
Paní učitelky a děti z MŠ Suchá Loz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
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SKAUT

Mikulášský jarmark - fotogalerie
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Krátce od myslivců
né to chování osob odpovědných na odpovědných státem
placených místech. Ale dnes už
jsou opatření odvolána a v dané
lokalitě se už můžou chovat i domácí prasátka.
U ostatní zvěře letošní rok
byl vcelku příznivý, hodně teplý,
většinou beze srážek, myslivci
i roznášeli do svých napájecích
zařízení vodu, protože ty místní járky ve většině roku byly bez
vody. Když procházíte dnes revírem, setkáte se s větším počtem
pobíhajících zajíčků, kterých je
oproti minulým létům v revírů
více znát. Je to i důsledek několikerého vysazování koupených
zajíců k osvěžení zaječí populace
v naší honitbě. Lovit ve volnosti
ještě letos nebudeme. Opět se naskýtá možnost odlovu v sadech
italského podnikatele, kde zaječí,
srnčí a i dančí zvěř má zde dobré úživné i pobytové podmínky.
Daří se jí zde dobře v rozmnožování. Nepronásleduje ji zvýšená
zemědělská mechanizace, je pod
sítěmi chráněna před nepřáteli
shora, klid a dostatek potravy. To
vše dokazuje, že pokud má zvěř
dobré životní podmínky, tak se jí
velmi dobře daří.
U srnčí zvěře ještě letos odlov
omezujeme, stavy nejsou ještě

takové, jak je potřeba v našem
revíru. U zvěře dančí jsou stavy
uspokojivé, odlov probíhá podle
státem stanovených počtů. Horší je to ale u bažantů, a ještě horší je to u koroptví.
Letošní lovecká sezóna začala, naháňky v lese nebudou, divočáci nejsou a chodit ve větším
počtu osob po lese znamená narušovat klid srnčí i dančí zvěři.
A pokud je to častěji, tak si zvěř
hledá tišší stávaniště. Mimo odlov je teď nejdůležitější krmení
zvěře, protože přirozené potravy
s nastávající zimou ubylo.
Do doby vánoční přejí myslivci všem našim občanům klid,
pohodu jak na těle, tak i na duši,
zdraví a do Nového roku jen to
nejlepší. Přejeme sobě i ostatním, aby příští rok byl ve všech
oblastech lidské činnosti lepší
než rok letošní!
-ek

Podzimní část fotbalových zápasů je za námi. V rámci reorganizace zanikly IV. třídy a jsou pouze
okresy.
Sezónu jsme začali s 15 hráči. Již tradičně za nás hrají kluci z Nivnice – Ondra Plesner, Zdeněk
Krajčovič, Lukáš Straňák, Pavel Pražan a Matěj Kandrnál ze Šumic. Podařilo se nám získat z Nivnice
ještě jednoho výborného hráče – Lukáše Kašpárka, a z Havřic Jonáše Kunčara. Kluci do týmu velmi
dobře zapadli. Bohužel nám začátek sezóny nevyšel vůbec dobře. Dlouhodobě se zranil náš střední
záložník – Ondra Plesner, další z hráčů základu, byli pracovně mimo republiku, tedy několik úvodních
zápasů jsme hráli v nekompletní a různě kombinované sestavě. I přesto se nám podařilo zabrat a několik posledních zápasů jsme vyhráli. I když se nacházíme na 8. místě tak na 3. místo ztrácíme 1 bod, na
2. místo 2 body a na 1. místo 7 bodů. Snad bude jaro lepší a podaří se nám poskočit výš.

prosinec 2018

Sucholožské listy - OBČASNÍK

TJ SOKOL

Atletiko Sokol Suchá Loz – sezóna 2018/2019

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BŘEZINA

Rok 2018 se pomalu ale jistě
blíží ke svému závěru. Rok končící číslem 18 pro český národ je
významným to rokem. V minulosti roky končící tímto číslem
znamenaly významné dějinné
zlomy. I letošní rok byl takovým,
ale malým rokem zlomovým.
Volby ve státě znamenaly zvrat,
kdy se do čela státu dostávají
úplně nová neznámá uskupení
a strany a uvidíme, co přinese
pod jejich vedením dění v tomto státu. Nechme politiku těm
prozíravějším a fundovanějším.
V myslivosti po delší době byl
vyhlášen klid zbraní a odvolány
opatření k odlovu zvěře černé,
kdy zlínský kraj, hlavně však oblast okolí Zlína byly zamořeny
vysoce nakažlivou nemocí – africkým morem prasat. Nákaza,
která nebyla u nás do dnešních
dnů nikde diagnostikována,
a nebyla ani řádně vysvětlena,
jak se do těchto prostorů dostala. Je podivné i to, že v případech
jakéhokoliv zamoření nemocí,
bylo vždy okamžitě nařízeno co
největší tlumení - odstřelu dané
zvěře v dané lokalitě. V tomto
případě ale odpovědní pracovníci zakázali na dosti dlouhou
dobu odstřel a tím i snižování
možných šiřitelů nákazy. Podiv-
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Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orel Uh. Brod
Podolí
Bystřice pL
Komňa
Bojkovice B - Pitín
Záhorovice
Přečkovice
Suchá Loz
Žítková
St. Hrozenkov
Rudice
Korytná

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
6
5
5
5
5
6
5
3
3
2
1

3
1
3
3
3
3
0
2
4
2
1
1

1
4
3
3
3
3
5
4
4
6
8
9

37:9
19:19
31:15
29:16
28:19
22:15
24:26
21:19
15:20
16:20
12:39
7:44

24
19
18
18
18
18
18
17
13
11
7
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TJ SOKOL

Mužstvo žáků po loňské sezoně opustila řada posil, do mužstva přibyli nový hráči, kteří se potupně
zapracovávají. Žáci v polovině sezony jsou na 7. místě. Došlo i ke změně trenérů – mužstvo po dlouhé
době opustili trenéři – Radek Baný a Radek Vítek, kterým bychom chtěli za jejich dlouholetou činnost
moc poděkovat!!!!
Na jejich místo nastoupili trenéři nový – Antonín Čubík a Antonín Horňák – těm přejeme, ať se daří
a kluci ať poslouchají.
Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bojkovice B - Pitín
Popovice
Hradčovice
Újezdec
Havřice
Orel Uh. Brod
Suchá Loz
Březová
Vlčnov
Rudice
Záhorovice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
6
6
5
4
4
3
2
1
0

0
1
2
2
3
2
0
2
0
0
0

0
1
2
2
2
4
6
5
8
9
10

91:9
48:5
53:8
45:12
35:17
43:24
36:27
44:27
16:79
8:80
4:135

30
25
20
20
18
14
12
11
6
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A jsem velmi rád, že mužstvo přípravky se po roce fungování velmi dobře funguje i dále. Je velmi
potěšující pohled na fotbalové hřiště, když tam běhá přes 50 dětí několikrát týdně
Velký dík patří trenérům přípravky, kteří se tohoto nelehkého úkolu velmi dobře ujali – Liborovi
Slaběňákovi, Mgr. Vojtovi Královi a Václavovi Hanzlíčkovi.
Hřiště tento rok dostalo hodně zabrat, a to díky suchu – vypadalo to tam jak na poušti. Proto se
snažíme připravit projekt pro zavlažování hřiště a získat na ni nějakou dotaci. Ale to uvidíme v příštím
roce, zda se nám to podaří.
Jinak jsme ani na hřišti nezaháleli – každoroční vyhrabávání a provzdušňování trávníku, vysekání
járku vedle hřiště, a za práci hospodáře – František Vítek st. – sečení trávy, údržba budov, lajnování
hřiště atd., a Radky Velecké – úklid budov, praní a příprava dresů, jim patří velké poděkování!
A ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám nějakým způsobem v naší činnosti pomáhají, ať to
jsou trenéři, hráči, členové výboru, ti co během zápasu prodávají ve stánku, nebo u klobásek, pomezní,
chlapi u vstupného, no prostě všem ještě jednou velký dík!!
A samozřejmě děkujeme i našim fanouškům!
Za všechny členy Sokola Suchá Loz přejeme všem spokojené Vánoce, štěstí, zdraví a vše nejlepší do
nového roku 2019!
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Pečení olip v našem muzeu
stolům a popíjejí čaj nebo kávu
a mlsají olipy. Dostalo se nám velké pochvaly a starší pamětníci začínají vzpomínat. Většinou na babičky, které jim olipy pekly, když
byli malí. Začíná pršet, ale nikomu to nevadí. Všichni dál sedí
a vyprávějí si spolu. Různí lidé,
různé generace. Olipy se zkouší
dělat děti. Je to pro ně velká zábava. Nakonec pomáhají dělat olipy
všem, kteří přišli. Po delší době se
někteří zvedají a odcházejí s otázkou, kdy bude příští ročník.
Bylo nám s Vámi dobře. Děkujeme všem zúčastněným a hlavně
Magdě a Jaroslavovi, se kterými
vše fungovalo bez chyby.
Marie Vaculová
a Jitka Grajová
j

KNIHOVNA

Často se na mně obracejí mladé ženy s prosbou o zapůjčení
knih s původními recepty z tohoto kraje. Proto jsme se i s Jitkou
Grajovou, mimochodem velmi
šikovnou kuchařkou, rozhodly,
že ukážeme, jak se olipy dříve
pekly. Jitka nachystala vařené
a nastrouhané brambory, mouku
a já trnky a mák. A pak už to jelo
jako po másle. Rozpálit plotnu
a jdeme dělat těsto, jemné vláčné,
které lze rozválet do tenké placky. Tu pak dáváme na rozpálenou
plotnu a teplé potíráme máslem
a pak trnkami a sypeme mákem.
Zavineme a skládáme na talíř.
A už se blíží návštěvníci. Nejdříve
si prohlížejí kuchyni a komentují
postup a pak si sedají venku ke

Jak se starat o zdraví v zimě

prosinec 2018

Pár tipů na to, co dělat s medem, kromě slazení čaje:
Poruchy trávení
Med dodává energii a nezatěžuje trávicí soustavu, dokáže povzbudit činnost střev při zácpě a
naopak zklidnit pohyb střev při
neinfekčních průjmech. Dextriny v medu hojí poraněnou
sliznici. Pravidelné pití vlažné
medové vody ráno nalačno dokáže vyléčit nebo alespoň snížit
intenzitu a frekvenci trávicích
potíží a zklidňuje celý trakt.
Vředy v trávicím traktu –
med urychluje hojení žaludečních nebo dvanáctníkových vře-

dů. Stejně jako u poruch trávení
se užívá medová voda.
Nachlazení – lipový nebo
jiný čaj s medem vyvolává pocení, po němž klesá teplota a následuje ozdravná fáze. Látky obsažené v medu zkapalňují hlen
v průduškách a usnadňují tak
jeho vykašlávání. Léčbu pak završí hojivé dextriny, které tlumí
bolest zanícených sliznic. Med
pomáhá nejen při chřipce, angíně nebo zápalu průdušek, ale i při
léčbě závažných a déletrvajících
plicních onemocnění.
Střevní paraziti – proti parazitům ve střevech užíváme

Sucholožské listy - OBČASNÍK

OREL

Jistě se všichni shodneme na
tom, že zima by měla být obdobím klidu. Jak pro přírodu, tak
i pro nás. Je jasné, že to nejde
hned a hlavně vždycky. Tak bych
Vám ráda napsala pár tipů, jak si
zimu alespoň zpříjemnit. Dnes
nebudu psát nic o bylinkách. Ty
teď odpočívají a sbírají sílu na
jaro. Samozřejmě ti, kteří mysleli na zimu, mají zásoby bylinek.
Ať už ve formě sušených směsí,
nebo oleji, cukru a co je nejvíce
vítané, v alkoholu!
Pokud nic takového nemáte,
ještě pořád si můžete na zimu pořídit jednu zázračnou věc. MED.
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OREL

denně lžičku šťávy z křenu, smíchanou se dvěma lžičkami medu
nebo jemně nasekaný česnek
a dvě lžičky medu nebo propolisovou tinkturu smíchanou
s vlažnou vodou a medem.
Ideálem je také spojení medu
a skořice. Používá se jako lék
v mnoha zemích světa.
Artritida – připravíme si
pastu z jednoho dílu medu
a dvou dílů vlažné vody a přidáme čajovou lžičku mleté skořice.
Touto pastou masírujeme postižené části těla – bolest by měla
přejít do 15 minut.
Vypadávání vlasů – vyrobte si pastu z horkého olivového
oleje, jedné lžíce medu a jedné
lžičky skořice. Doporučuje se
aplikace před sprchováním. Nanést pastu, nechat 15 minut působit a smýt teplou vodou.
Zánět horních cest dýchacích
– med se skořicí tlumí zánět a bolest. Používá se jako sladidlo do
plicních čajů, samostatně s más-

lem nebo rozmixovanou cibulí.
Cholesterol – ve dvou deci
teplé vody rozmícháme dvě lžíce
medu a lžičku skořice. Užíváme
dvakrát denně (ráno a večer).
Dlouhověkost – čaj s medem
a skořicí bývá užíván jak elixír
dlouhověkosti. Jeho příprava je
jednoduchá: čtyři lžíce medu
a lžíci mleté skořice a zalijeme
třemi šálky teplé vody (40 stupňů Celsia) a dobře promícháme.
Elixír se pije třikrát denně, vždy
po 600 ml. Přispěje k tomu, že
vaše pokožka bude krásná, jemná a zachová si pružnost, čímž
se zpomalí známky stárnutí.
Kožní infekce – směs medu
a skořice nanášet na místa postižená ekzémem. Dokáže ale zahojit i
pásový opar a další kožní infekce.
Chronická únava – ve vodě
o teplotě 40 stupňů Celsia smícháme lžíci medu a lžičku skořice
a nápoj pijeme několik dní vždy
kolem třetí hodiny odpoledne.
Kombinace medu a skořice se do-

poručuje jako doplňková léčba.
A na závěr tip na zimní „domácí relax“ pro ty, které netrápí žádné neduhy nebo si prostě
chtějí užít provoněný domov –
opravdu ekologicky a levně!
Vánoční vůně
Na sklenici o objemu 100 ml
budete potřebovat.
- Sklenici na vůni
- Slunečnicový olej
- 100 % éterický olej (použijte
jakoukoliv vůni, kterou máte
rádi)
- 8 – 10 obyčejných špejlí
Sklenici naplníme do tří
čtvrtin objemu slunečnicovým
olejem, přidáme asi 40 kapek
éterického oleje, kdo nemá rád
intenzivní vůni, přidá méně.
Nakonec vložíme špejle.
Pozn. Když se vám bude zdát,
že vůně vyprchává, stačí vyměnit špejle, přidat trochu éterického oleje a promíchat.
Krásnou zimu!
Marie Vaculová

PLKOTNICE

Spolek vdaných žen Plkotnice

20

Pokaždé, když se blíží konce roku, tak se člověk začíná otáčet zpět, na jeho začátek a začíná
hodnotit, co vše se povedlo a kolik jsme toho za
ten celý rok dobrého udělali. I v našem spolku
čas velmi rychle utíká. Na začátku roku se plánují
vystoupení, v průběhu roku jich hodně přibude
a na konci roku si říkáme, jak jsme to všechno jen
mohly stihnout? A tak se to každý rok opakuje
a my zpíváme a poznáváme nové kraje a nové lidi
a je nám společně moc dobře.
V letošním roce jsme oslavily 40., 60. a 70. narozeniny našich členek, čepily jsme nevěstu, zpívaly
jsme na svatbě a vystupovaly jsme v Bystřici pod
Lopeníkem, v Horním a Dolním Němčí, v Rožnově
pod Radhoštěm, v Buchlovicích, v Uherském Hradišti, v Huštěnovicích a v Jablonce na Slovensku.
V Suché Lozi jsme vystupovaly na masopustu při
pochovávání basy (téma: Slunce, seno, jahody), při
otevírání přístřešku u fotbalového hřiště na hody
(téma: Lázeňské paničky) a při oslavách 100. výročí
naší republiky (téma: Návštěva stoleté dámy).
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J. Addison napsal, že radost vstupuje do našeho
života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. Myslím, že rok 2018 byl naplněn velkou radostí.
Ráda bych poděkovala všem, kdo nás jakýmkoli způsobem podporovali v naší spolkové činnosti. Velké poděkování patří zástupcům Obce Suchá
Loz a zástupcům Stavební firmy Navláčil ze Zlína.
Požehnané Vánoce plné opravdové radosti, štěstí a lásky a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti Vám přeje
Eva Gazdíková a Plkotnice

PLKOTNICE
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FARNOST
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ZAMYŠLENÍ
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ZAMYŠLENÍ

Sucholožští vojáci padlí v 1. světové válce
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Na konci října proběhla
v kulturním sále přednáška pana
Václava Polanského, rodáka
z Podhorského mlýna, o padlých
sucholožanech kteří položili život ve Velké válce za rakouského
císaře Františka Josefa. Tato přednáška vycházela z jeho dlouhodobého pátrání po osudech těchto
mužů, mezi nimiž byl i jeho otec,
Klement Luks.
Základním seznamem je
památník padlých vojáků v 1.
světové válce, který se nyní nachází v parčíku za ZŠ směrem
ke hřbitovu. Při bádání se zjistilo, že na pomníku chybí několik jmen a naopak u některých jmen se o vojenské službě
a úmrtí vojáka nedochovaly
žádné informace.
Vojáci ze Suché Loze, kteří
bojovali pod znakem rakouské
orlice, válčili na Italské a Ruské frontě. I na těchto frontách
přebíhali čeští a moravští vojáci
k nepříteli, kde později tvořili
legie. Proto se nezřídka stáva-

lo, že naši vojáci bojovali proti
sobě.
Cesta k válce začala již na
počátku 20. století. Hlavními
důvody byl neustále rostoucí
nacionalismus, francouzský revanšismus, Britská obava z rostoucí námořní síly Německa,
což potenciálně ohrožovalo její
hegemonii na světových trzích,
ekonomický a mocenský růst
Německa, který však nemohlo přetavit ve vznik vlastní koloniální říše, protože výnosné
kolonie v Asii a Africe již byly
obsazeny jinými evropskými
státy a vzniky a důvody vzniku
mocenských spolků v Evropě.
Rozbuškou se stal atentát na
následníka rakouského trůnu
Františka Ferdinanda d’Este 28. června 1914 v Sarajevu.
Přestože se Rakousko-Uhersko
snažilo v nastalém politickém
zmatku situaci řešit tvrdě, ale
mírově, bylo postupně Německem donuceno k vojenskému
útoku 28. července 1914.
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Konflikt byl vyvolán Trojspolkem – Německem, Rakousko-Uherskem a Itálií (která ovšem vyhlásila neutralitu), proti
kterému se postavily státy Trojdohody – Francie, Velká Británie a carské Rusko. Roku 1915
se doposud neutrální Itálie přidala na stranu Trojdohody.
Válka trvala dlouhé 4 roky
a probíhala po celém světě.
Námořní boje proběhly v Pacifiku, u jižní Ameriky nebo
u Indie. Pozemní válka se udála v Africe, na Blízkém východě. Nejkrvavější boje probíhaly
v Evropě na třech frontách – Západní (Německo proti Francii
a Británii), Východní (Rakousko
a Německo proti Rusku) a Italské (Rakousko proti Itálii).
Válka byla ukončena 11. listopadu 1918. Hlavními důvody byly zapojení USA do války
na straně Trojdohody, čímž se
převážily misky vah na jejich
stranu a naprosté ekonomické,
materiální i vojenské vyčerpání
Německého císařství. Během
tohoto konfliktu bylo mobilizováno na 60 miliónů vojáků.
Udává se, že zemřelo 10 miliónů vojáku, přibližně dalších
20. miliónů bylo zraněno, na
7 miliónů bylo nezvěstných.
Během války byl na území
budoucí Československé republiky vytvořen 1. československý odboj. Na domácí scéně pod názvem Maffie – jejíž
předsednictvo tvořili E. Beneš,
K. Kramář, A. Rašín, J. Scheiner
a P. Šámal. Zahraniční odboj
vedli T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a E. Beneš.
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Kateřinská zábava

ZAMYŠLENÍ

Blahopřání
Dne 22. prosince 2018 se dožívá krásných 90.ti let pan František Gazdík ze Suché
Loze. S upřímným stiskem ruky a pomyslnou kytičkou v ní, přejeme jubilantovi hlavně co nejvíce zdraví, aspoň trochu štěstí každý den a hodně lásky od svých nejbližších.
Smích nechť pokrývá jeho ret, ještě do mnoha dalších pohodových let. Srdečně přeje
Marie Cinková z Karlových Var a připojují se synové Drahoš a Radek s rodinami

Zamyšlení nad 100. výročím vzniku republiky
Slavíme 100 let vzniku naší
republiky. Připomínáme si celou řadu historických mezníků
a událostí, které v nás vzbudily
vzpomínky na vyprávění našich dědů a babiček. V každé
takové vzpomínce je patřičná
nostalgie a dávka hrdosti nad
tím, co náš národ dokázal.
I v chudých poměrech naši
předkové dokázali vychovat děti
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a předat jim les a pole v lepším
stavu, než je přebírali. Často dokázali přinést i oběť nejvyšší – to
připomínají pomníky padlých v
obou světových válkách, které
stojí téměř v každé obci. To, že
dnes žijeme v míru a v dostatečném materiálním zajištění, je zásluha obětavosti našich předků.
Díky nim jsou pro nás pravdivá slova naší hymny „… a to

je ta krásná země, země česká,
domov můj …“. Přejeme nám
všem, a hlavně mladší generaci,
aby dokázala být hrdá na svou
zemi, aby naši vlajku používala
častěji než jen při zápasech hokejové reprezentace a hlavně,
aby byla ochotná případných
obětí v zájmu budoucnosti našeho národa.
Redakce Sucholožských listů
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Fotogalerie k 100. výročí vzniku republiky
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