Slovo starosty
Milí spoluobčané,
začal nám podzim, předposlední část letošního roku. Podzim je nejbarevnější období roku – krásně zbarvené listí a nádherný
pohled na přírodu našich „Bílých Karpat“.
Vše se již pomalu připravuje na zimu, a příroda se chystá na zasloužený odpočinek.
A to si myslím, že je i v našem životě velmi důležité – odpočívat. Hlavně v dnešní
uspěchané době, si najít každý den, aspoň
chvilku pro sebe, dělat to, co mě baví, protože pokud vidíme hned ráno, když vstáváme,
před sebou jen povinnosti a práci, která nás
čeká a nemáme se na co těšit, tak ta „unavující“ nálada nás provází celý den.
Proto zkusme každé ráno, když vstaneme, zapřemýšlet, na co se dnešní den těšíme,
a z toho mít radost.
Poklidný letošní podzim Vám všem přeje
Váš starosta
Václav Bujáček

Akce, které nás čekají:
17. 11. Lampiónový průvod – skauti
23. 11. Kateřinská zábava
7. 12. Pečení perníčků v místní knihovně v Suché Lozi
11. 12. Česko zpívá koledy – ZŠ a MŠ Suchá Loz
14. 12. Sucholožské Vánoce v muzeu
24. 12. Roznášení Betlémského světla
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5. 1. Živý Betlém
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NAUČNÁ STEZKA „KOLEM SUCHÉ LOZE
ZA POZNÁNÍM HISTORIE“
pan Josef Berka v roce 2017, ve spolupráci s paní
Evou Gazdíkovou, která se podílela na grafickém
zpracování panelů. Panely byly vytištěny panem
Vaculou z Korytné.
viz. obrázek

OBECNÍ OKÉNKO

V září letošního roku 2019 obecní zaměstnanci
upevnili po obci 10 panelů naučné stezky, kterou
se mohou místní, ale i přespolní seznámit se zajímavostmi a historií Suché Loze. Naučná stezka
je propojená a bude k ní vytvořena brožura s mapou a popisem míst. Tuto naučnou stezku vytvořil

BRIGÁDNICI NA OBCI
Každoročně obec přes prázdniny dává možnost studentům si přivydělat v rámci brigády.
V letošním roce tomu nebylo jinak. Přihlásilo se asi 15 zájemců, kteří vykonávali různé práce
– hrabání potoka, čištění v lese, vyžínání pasek, opravy oplocenek větrolamů, stavební práce
s našimi zaměstnancemi, údržba veřejné zeleně v parcích, čištění chodníků, nátěry lávek, odpočinkových bodů.
Všem těmto brigádníkům patří velké díky!
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Návrhová část

REKONSTRUKCE
VODOVODU,
CHODNÍKŮ
A VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
– II. ETAPA

Říjen 2019
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Jsme velmi rád za to, že
jsme se dali do postupné rekonstrukce vodovodu, chodníků a veřejného osvětlení,
a letos probíhá již třetí rok této
obnovy. Navíc se nám daří získávat aspoň nějakou část na
tyto rekonstrukce z naší MAS
Východní Slovácko. I letos
jsme podali žádost o další část,
kde bychom měli získat dotaci
cca 1.000.000,- Kč a realizace
by měla začít v březnu 2020.
Bude se jednat o ulici od „Bánova“. Zde to bude velmi komplikované, protože inženýrské
sítě jsou zde velmi blízko sebe.
Opět se budeme tyto rekonstrukce provádět, snad to půjde, pomocí řízeného protlaku, abychom co nejvíce vjezdů
a chodníku k Vašim rodinným
domům zachovali.
Určitě jste si všimli, že probíhají práce na výsadbě II. etapy větrolamů. Tato výsadba by
měla být ukončena do konce
roku. Zatím vše probíhá podle plánu, takže by se to mělo
stihnout. Dále jsme vysazovali i biocentrum nad ulicí
„Lánem“ – zde to slouží nejen
jako biocentrum, ale i pro odhlučnění obchvatu. Proběhnou
ještě výsadby podél několika odvodňovacích járků, cest
a cyklostezky. Taktéž jde zatím
vše dobře.
starosta
Václav Bujáček
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OBECNÍ OKÉNKO

Výkresová část
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Co se událo ve školních lavicích
od školy. Letos ho našli Nelinka Janigová a Robinek Mahdal. Tento klíč musí předat paní ředitelce
v den zahájení školního roku, a tak začnou povinnou školní docházku. Celé páteční odpoledne 30.
srpna zpříjemnily maminky velmi dobrým občerstvením. Nakonec jsme si připili dětských šampaňským na úspěšnou první třídu.

Zahájení školního roku
Školní rok jsme zahájili 2. září 2019 tradičně
v tělocvičně za přítomnosti žáků, nových prvňáků, jejich rodičů, pana starosty, pana faráře a také
pana poslance Petra Gazdíka. Páťáci připravili vel-

mi zajímavý a vtipný program. Všichni se seznámili
s organizací letošního školního roku a potom následovalo pasování nových prvňáků panem starostou.
Letos jich zasedlo do školních lavic 11. Všem přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.

Slavnosti vína
První týden v září jsme jako každoročně vyrazili na Slavnosti vína do Uherského Hradiště. Můžu
napsat, že tato akce je úžasná, a proto jsme byli
rádi, že nás pan starosta pozval. Počasí
nám moc nepřálo,
ale to nás neodradilo. Před vystoupení
jsme si se souborem
Slatinka zašli do výborné cukrárny, kde
jsme se zahřáli čajem a ochutnali dobré zákusky. Slatinka
jako vždy nezklamala. Vystoupení bylo
zábavné a pestré
a děti i paní učitelka

Hana Beníčková měla zasloužený úspěch. Jako hudební doprovod byly klávesy, na které hrála Katka
Beníčková. Nemalý dík patří i našim paním kuchařkám, které nám i upekly výbornou sekanou.
Chutnala všem krojovaným účastníkům sucholožského zastoupení na slavnostech.
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Cesta za klíčem školy
Abychom se lépe seznámili s dětmi 1. ročníku a jejich rodiči a zase naopak, aby děti a rodiče
poznali náš pedagogický sbor a paní kuchařky, již
několik let pořádáme Cestu za klíčem školy. Děti
navštěvují různá místa spojená s životem školy, plní
na stanovištích různé úkoly a nakonec hledají klíč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Scénické čtení „Vznik ČSR 1918 Velezrada se
trestá“
Hlavní hrdinka příběhu, dvanáctiletá Bára, se
zásluhou svého kouzelného atlasu ocitne v posledních měsících 1. světové války. V tomto scénickém
čtením dovedli herci Slováckého divadla vyprávění až do okamžiku prvních oslav vzniku svobodné
Československé republiky. Scénické čtení z publikace „Vznik ČSR 1918 Velezrada se trestá“ mimo
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Suchá Loz plná strašidel
Podzim v Suché Lozi si už nedovedeme představit bez dýní
a strašidel. I letos tomu nebylo jinak. Počasí nám vyšlo, stanoviště
se strašidly byla zajímavá, hudba
hrozivá a občerstvení snad všem
chutnalo. Ohňostroj, který zařídil
pan starosta, byl nádherný a celou
akci ukončil. O naši bezpečnost se
nám postarali místní hasiči, a pro-

jiné upozorňuje diváky na existenci celé řady knih
historičky a spisovatelky Veroniky Válkové, která
své čtenáře atraktivně provází různými historickými časy i prostory. Autor: Veronika Válková Režie:
David Vacke Čtou a hrají: Tereza Hrabalová, Jiří
Hejcman a David Vacke
Našim žákům i pedagogům se toto scénické čtení velmi líbilo.

to jim moc děkujeme. Moc
děkujeme také všem sponzorům, kteří nás podpořili. Za
získané peníze si pořídíme
na školní zahradu houpačku.
Děkuji všem organizátorům
a strašidlům na stanovištích
za jejich pomoc.
Také výzdoba před domy
byla jako vždy úžasná. Moc
děkuji.
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jektu. Letos jsme se rozhodli zasadit další strom.
Dětské hřiště za školou se pyšní dalším stromem
- jinanem dvoulaločný. Zároveň jsme dětské hřiště a prostory v okolí školy uklidili, vyhrabali část
listí a větviček, zametli chodníky apod. Před školou jsme zasadili nové květiny - narcisy a tulipány.
Věříme, že uvedenými aktivitami naše školní ani
domácí péče o svět kolem nás nekončí. Žáci ZŠ si
mohli také zakoupit tričko pro podporu projektu,
a navíc dostali náramek a placku 72 hodin. Zase za
rok se budeme těšit na další aktivity prospěšné pro
naše okolí.

Projekt Kakao na stromech
V pátek 11.10. jsme měli ve škole Projektové vyučování. Letos jsme se zapojili do projektu
Kakao na stromech. Nezůstali jsme pouze u vyvěšení plakátů o kakau. V pátek 11. 10. si žáci 5.
ročníku připravili scénku a stanoviště, která se týkala kakaa. Žáci ostatních ročníků si mohli zkusit
vyrobit kakaový bob, přenášeli poslepu kakaové

kuličky, vytvářeli návrh na bonboniéru, kreslili
znak čokolády Orion, ochutnávali různé druhy
čokolády a kakaa. Někteří rodiče nám připravili
na ochutnávku různé druhy čokoládových dobrot, za což jim velmi děkujeme. Na závěr jsme si
společně i s mateřskou školou zazpívali písničku
Mléčný bar. Děkujeme všem, kteří nám pomohli
tento projekt realizovat.

Říjen 2019
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Projekt 72 hodin – dobrovolnická akce
Chcete udělat něco pro své okolí? Jste tady
správně.
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých
lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní
změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání
jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé
podněty pro smysluplné trávení volného času.
Opět po roce jsme se zapojili i my do tohoto pro-
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til akvárium a také nám ukázal, že i se sumcem
Archeoskanzen Modrá a Živá voda
Ve čtvrtek 10. 10. jsme se vypravili na exkur- a vyzou velkou se dá pomazlit. Byla to moc hezzi do Modré u Velehradu. Počasí nám přálo. Při ká a zajímavá exkurze.
příjezdu jsme v dálce viděli hrad Buchlov i Barborku a věže velehradské baziliky. Rozděleni
na dvě skupiny jsme navštívili Archeoskanzen
Modrá a Živou vodu. V archeoskanzenu byly
zajímavé stavby z doby Velké Moravy. Seznámili jsme se s životem v době Cyrila a Metoděje,
zastříleli si z luku a ochutnali placky, které byly
ve své době velkou pochutinou. Nedílnou součástí byl i stánek s předměty, který jsme nesměli
vynechat. Paní průvodkyně v Živé vodě seznámila žáky s různými druhy ryb, které u nás žijí.
Velkým zážitkem byl potápěč, který zrovna čis-
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Přírodovědný kroužek při základní škole
V letošním školním roce vznikl nový kroužek, který má naše
žáky seznamovat s přírodou v praxi a zároveň se budeme připravovat na přírodovědnou soutěž Zlatý list, která proběhne asi v květnu
roku 2020. Na prvních schůzkách jsme čistili sucholožskou říčku
Bystřičku a zkoumali zbytky kvetoucích rostlin na louce.
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Plavání žáků 1. a 2. ročníku

Sprinterský víceboj v Uherském Brodě 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Říjen 2019
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15 dovedností: Co má umět předškolák k zápisu?
Dnes to vezmeme ryze prakticky. Co přesně má
umět předškolák, než se vydá k zápisu a od září do
první třídy? Patnáct dovedností může do jisté míry
předvídat školní zralost a zajistit, že se dítě nebude
v první třídě ani nudit, ani zbytečně trápit. Jdeme na
to! Pamatujte si ale, že všechno se ještě vyvíjí a dítě má
stále půl roku na to všechno dohnat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

R a Ř je ještě v toleranci: V předškolním věku už
učitelky v mateřské škole i dětští lékaři bazírují na
tom, aby dítě nejrůznější řečové vady mělo rozpoznané a na jejich nápravě pracovalo, ale obecně se má za
to, že takové to „ráčkování“ je ještě v normě a mnoho
logopedů pracuje s těmito dětmi i v rámci první třídy
základních škol. Na některých školách mají i školní
logopedy, nebo speciální kroužky po vyučování, takže není třeba se obávat…

ji překonat a naučit se, že za tato slůvka vám rozhodně nikde nikdo hlavu neutrhne.
Pamatovat si viděné: Pexesa nejlépe rozvíjí tuto
schopnost. Něco vidíme, pak se to schová a my si pamatujeme, kde to bylo. Rozvíjení tohoto typu paměti
a orientace je tou nejlepší předškolní přípravou.
Pamatovat si slyšené: Stejně tak je dobré, když
dítě umí vyprávět něco, co právě slyšelo. Pohádku,
informaci. Schopnost pamatovat si a potom interpretovat a vlastními slovy vyprávět slyšené je velmi důležitá pro školní zralost.

Umýt, učesat a obléct! Tak tohle by mělo dítě
zvládat samo: Alespoň to nějaké té svému věku přiměřené míry. Účes nebude dokonalý, boty se možná
ještě za chvíli rozvážou, ale samostatné umytí a obsloužení se na wc je samozřejmostí. Hlavně toto jsou
Soustředění: Co je pro školu velmi důležité, je dovednosti, které se budou ještě dopilovávat v období
soustředění. Alespoň chvíli by se dítě mělo umět sou- od zápisu do prvního září.
středit na jednu věc i v rušném nebo hlučném proKde bydlím a jak se tam dostanu?: Mít základní
středí. Jednoduše, umět odfiltrovat „odpadní“ zvuky
(ulice, ruch domácnosti) a zabrat se plně do činnosti. povědomí o tom, kde žiju, co je okolo mého bydliště
a jakým způsobem se tam dostanu, patří také k důleVpravo, vlevo: Kde je vpravo a kde vlevo – tohle žitým vědomostem. A také, co dělat, když se ztratím,
je velmi dobré už spolehlivě ovládat. Jistou nesrovna- za kým jít, komu zavolat a jak si bezpečně pomoci.
lostí může být také to, když si dítě plete bříška písmen
Časová orientace: Děti by už měly v předškolním
„d“ a „b“, což může naznačovat nějakou z poruch učevěku
mít i časovou orientaci v pojmech „dnes“, „zítní, ale v předškolním věku je na diagnózy ještě brzy.
ra“, „včera“. A také jak se střídají roční období a čím se
Ještě má více než rok na nápravu!
každé vyznačuje a v jakém ročním období se zrovna
Motorika: Umět nakreslit kruh, čtverec, navlé- nacházíme, jaké bude následovat apod…
kat korálky: Z jemné motoriky, kterou by dítě mělo
Znát barvy! Tohle se děti učí celou školku. Znát
ovládat, lze vyjmenovat nakreslení kruhu, čtverce,
barvy
už asi umíte, takže bez obav můžete ke školnírovné čáry a vlnovky. Z těch jemnějších prací je fajn,
když dítě umí navlékat korálky nebo drobné tvary le- mu zápisu.
pit na papír a pracovat s prostorovou představivostí.
Předčíselné představy: Alespoň v hrubých záklaSprávný úchop tužky: Na to dbají už učitelky ve
školce, ale doma na to taky dohlédněte. Je dobré už
mít osvojený správný úchop tužky, nejlépe se učit na
trojbokých pastelkách a tužkách, protože odchylky se
pak už v první třídě, ne-li déle, jen velmi špatně odstraňují a přeučují.

dech by dítě mělo umět počítat alespoň do pěti a umět
rozeznávat rozdíly mezi větším a malým množstvím.
Víc se s tím trápit nemusíte. Přesněji to už naučí matematika.

Psaní písmen: S velkou pýchou se děti u zápisu
mohou podepsat. Ještě to s písmeny není tak horké,
Dovednosti pohybové! Aneb, aby nám to na tě- ale znát alespoň některá, a zejména ta, ze kterých se
locviku šlo! Výskok, skok přes švihadlo, hod, běh… skládá moje jméno – to proč ne, že? Někdy k tomu
vedou děti už učitelky v mateřské škole a dá se tu již
však to znáte. Mrštnost a hbitost se cení.
lehce poznat, kde třeba díky zrcadlovému otáčení pís„Dobrý den, děkuji, prosím, na shledanou“ men, mohou být v budoucnu problémy.
Základní pravidla slušného chování by měla být už
https://www.chytraopicka.cz/a/15-dovednosti-cov malíčku. Chápeme stydlivost, ale sem tam je dobré
-ma-umet-predskolak-k-zapisu
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Tak se opět hlásíme po prázdninách ve školičce
- Přivítali jsme se s novým kamarádem „ diri- - Samozřejmě, že nás ve školce nejvíce baví hragentem Notičkou“, který nás bude provázet
ní (foto 1a, ab), ale protože chceme být zdraví
všemi činnostmi, hlavně hudebními, po celý
a zdatní, přihlásili jsme se do sokolského projekškolní rok.
tu: „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“

- Také zdravá strava nám určitě není cizí. Připravili jsme si výborný šípkový sirup, mrkvový salát
a upekli jablkové růžičky z listového těsta.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Říjen 2019
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- Na Suchou Loz plnou strašidel jsme vyřezávali dýně

MATEŘSKÁ ŠKOLA

- Rádi si divadlo zahrajeme „O řepě“, ale také
k nám divadélko „Šikulka“ zavítalo

12

- Děti ze školy si připravily projekt „Kakao na
stromech“ a přizvaly i nás.
Mňam – to jsme si i pochutnaly :).

- A když nám venku začalo pořádně foukat, tak
jsme našeho dráčka nemohli nechat zahálet.
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Říjen 2019

Skautské středisko Suchá Loz
Jako každý rok i letos skauti zapalovali hody, ale
nekonalo se to u skautské chaty Podhorky, jak bývalo zvykem, ale přímo u kostela sv. Ludmily, který
letos slavil 20 let od svého posvěcení. Před zapalováním se skauti a jiné děti a dospělí účastnili mše
svaté se zaměřením na děti, a potom už se před
kostelem sedělo, besedovalo, jedlo a pilo a čekalo se

na slavnostní zapálení
ohně. Když se začalo
stmívat, přišla i samotná chvíle, na kterou
všichni čekali. Čtyři skautky (symbol 4
světových stran) přišly
se zapálenými loučemi (fakulemi) k slavnostnímu ohni a při
vstoupení do kruhu
oheň zapálily ve jménu
pravdy, lásky, přátelství
a míru. Ostatní se drželi za ruce okolo ohně
a zpívali píseň „Červená se, line záře“. V průběhu
dalšího programu měli skauti nachystanou prezentaci fotografií ze skautského tábora na Lubné a Šimon Šupina se svým bratrem Pavlem prezentaci ze
setkání skautů na světovém Jamboree v USA.

Skautky a skauti nám stále dorůstají do roverského věku (15 – 18 let) a stále se vzdělávají
a za to jsme moc rádi, jelikož se již podílí také
na vedení družin. V letošním roce se roverky
z dívčího oddílu přihlásily na čekatelské kursy a jeden vedoucí složil vůdcovskou zkoušku.
Blahopřejeme!!!
Na začátku letošního školního roku vznikly
dvě nové družiny a to Benjamínci (děti předškolního věku a 1. ročník) a družina skautek
v Bánově. V letošním roce se uskutečnil skautský sněm v našem středisku a po dlouhých letech
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konala královská svatba našeho
bratra Šimona Krále s Gabčou
na Velehradě. Všem novomanželům přejeme všechno nejlepší
na společné cestě životem.

SKAUT

Letos se také „roztrhl pytel“ oženil Jirka Piše, potom v čerse svatbami našich vedoucích venci Karel Smetana s Nikčou
skautů. Jako první se v květnu Praussovou a na závěr se v září

dochází ke střídání generací ve vedení střediska.
Vůdcem střediska byl zvolen bratr Pavel Cícha
a jeho zástupcem bratr Šimon Šupina. Na sněmu nový vůdce střediska Pavel Cícha poděkoval
bývalému vedení Rostislavovi Beníčkovi a Evě
Gazdíkové za jejich dlouholetou práci pro středisko.
V neděli 13. 10. přišly děti i s rodiči a příbuznými na tradiční drakiádu, která se konala na
kopci na Vinohrádkách. Povětrnostní podmínky byly úžasné a drak letěl každému účastníkovi. Všichni byli odměněni diplomem.
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Rozpis schůzek našeho skautského střediska:
den

Suchá Loz - klubovna

Bánov - klubovna

Draci (5.-9.třída)
pondělí

18 - 19 hod.

SKAUT

Pól Cícha
úterý

středa

Včeličky (2. - 4. třída)

Rysové - mladší

17 - 18 hod.

17 - 18,30 hod.

Terezka Beníčková. a Lída Čubíková

Pavel Bařina, Honza Vranka

Žabičky (5. - 6. třída)

Štíři - starší

16,30 - 18 hod.

17 - 18,30 hod.

Kačka Beníčková, Sabka Horňáková

Tony Vystrčil, Adam Rapant

Tygři (2. - 4. třída)
18 - 19 hod.
Pól Cícha

čtvrtek

pátek

Benjamínci (MŠ a 1. třída)

Holky Bánov - skautky a světlušky

16 - 17 hod.

16 - 17 hod.

Maruška Čubíková a Marťa Beníčková

Terka Gazdíková, Anička Machalíková

Berušky (7. - 9. třída)
17 - 18,30 hod.
Terka Mahdalová -Veverka, Romča
Vystrčilová

Dívčí oddíl bude mít jednou za 3 měsíce oddílovou schůzku v pátek v 16 hod.
Roverský kmen bude mít schůzku jednou za měsíc. (členové:Kačka B., Terka B., Romča, MaruškaVeverka, Terka G., Sabka, Lída, Marťa B., Anička, Tom B., Honza N., Josef Č., Adam R., Ivan V., Pavel B.,
Honza V., Tony, David, Denis Ch.)
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Papežské misijní dílo v Suché Lozi

Říjen 2019

věc, která je opravdu potřebná a tím nás také činí lepšími,
spravedlivějšími a soucitnějšími v tomto světě. A také dáváme příklad lidem kolem sebe,
hlavně svým dětem, že dávat
a nezištně pomáhat je možné.
A je to radostné a trvalé. Že to
je samozřejmost.
A to je podle mě víc než, že
jsme vybrali nejvíc peněz z celé
farnosti. A že ten dal tolik peněz
a ten jen tolik peněz. Ne! Každý z Vás měl možnost ukázat,
že v sobě nosí kousek Boha. To,
co ho převyšuje a činí ho lepším.
A za to vám všem ze srdce děkuji, a ať vám to Bůh oplatí.
Pozn: Na misijní koláč se
v naší milé obci vybralo 13.358
korun.
Marie Vaculová
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KNIHOVNA

I když je v Suché Lozi sbírka
na Papežské misijní dílo již tradicí, která úspěšně funguje, vždy je
předem pečlivě plánujeme. Je to
stanovení datumu, jak bude akce
probíhat, jakou zvolíme propagací a také, co bude předmětem
prodeje. Jak víte některé ročníky
byly ve znamení výrobků, v poslední době volíme pečené výrobky, protože díky nim je možné do
díla zapojit mnoho místních hospodyněk. Mimo tuto činnost se
ale každý rok zamýšlím nad smyslem tohoto jednání a hledám
kolem sebe odpovědi. A nechci
se smířit s pouhým…napečeme,
prodáme, a hlavně vybereme
moc peněz…
Myslím si, že tato akce je
mnohem víc. Máme možnost
obdarovat, dát na konkrétní
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KNIHOVNA

Youtubering a moderní knihovna
Často se k nám dostávají zprávy o tom, že
číst knihy už je přežitek, že všechno najdeme na
internetu a většina knih už je zfilmovaná, tak je
možné je i shlédnout. Tak proč se snažit?!
Kupodivu navzdory těmto názorům a různým podprahovým spekulacím kniha, stejně
jako křesťanství, zůstává oblíbeným duchovním zážitkem, jehož účinek je trvalý. Co já vidím jako upadající a tím pádem potřebné napravit, je sdílení z četby. Takové to…já jsem
četl tohle a tohle, je to velice zajímavé přečti
si to taky a budeme si o tom povídat … To, co
dřív fungovalo na vesnici v zimě, když se sousedé setkávali, půjčovali si knihy a diskutovali
o nich. Moje babička mi vyprávěla, když jsem
byla malá, že chodily i s prababičkou Kristýnou
k „Luksovým“, kde měli vlastní čtenářský kroužek. I tehdy v osmdesáti letech o tom mluvila
s nadšením. Jak ráda bych byla v té době!
Dnes je naše společnost v tomto ohledu sice
více sekularizovaná, proto vítám možnosti využití internetu pro diskusi o knihách. Na Youtube, Instagramu i Facebooku najdete mnoho

videí, které se zabývají četbou literatury. Ráda
bych vás seznámila s jednou čerstvou youtuberkou a zároveň knihovnicí, kterou mám tu čest
znát a spolupracovat s ní již mnoho let. Výjimečná je v tom, že má obrovský knižní přehled
a potenciál vybírat knihy, které jsou kvalitní,
čtivé a zároveň vstřebatelné, i pro širokou čtenářskou veřejnost. Je to člověk, který nejenom,
že informuje, ale také pružně reaguje na podněty a je vstřícná k diskusi. Tato videa natáčí
ve svém volném čase nejen pro své čtenáře, ale
i pro každého, kdo má knihy rád.
Jmenuje se Dagmar Vaďurová, první díl jejího seriálu o nových knihách najdete v tomto
odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=j2TMJDdN4S0
Ten, kdo má předsudky ohledně naivity
a nízkého věku youtuberů může být v klidu,
tato skvělá youtuberka je v tom nejlepším věku
a propaguje knihy zvláště pro dospělé. Já její
velké ochoty využívám, protože naplní jednotlivých dílů je literatura, kterou najdete i v naší
knihovně a můžete si ji přijít bezplatně půjčit.

FARNOST

Rozhovor s P. Jiřím Putalou,
novým knězem naší farnosti
Výměny kněží jsou neodmyslitelnou součástí každé farnosti. Výměny však mají svá nepsaná
pravidla. Základní vize zní: „Tak jako apoštolové
nezůstávali na jednom místě, tak i kněží jsou posíláni po čase jinam.“
V červenci letošního roku proběhla i v naší farnosti výměna a přišel k nám nový kněz P. Jiří Putala, proto jsem položila Otci Jiřímu pár otázek do
našeho občasníku.
Milý Otče Jiří, mohl byste se prosím našim
čtenářům krátce představit?
Pocházím z obce Hovězí na vsetínsku (to se
dobře pamatuje) Mám pět starších sourozenců,
kteří už mají své rodiny, z rodičů mám už jen maminku. Původně jsem vyučený elektromechanik,
po vojně jsem čtyři roky pracoval, než jsem šel
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studovat teologii - dva roky v podniku Mez Vsetín trochu omezit. Rád si také zazpívám v dobré společa dva roky jako ošetřovatel v Charitě Vsetín.
nosti, nebo něco přečtu.
Už to budou tři měsíce, co jste zde ve farnosti.
Vzpomenete si na nějakou veselou historku, o kterou byste se s námi rád podělil?
No, je docela čerstvá. Byl jsem po křtinách pozván na oběd, který byl výborný. A pak když jsem se
zvedl, že půjdu domů, zjistil jsem, že nemám boty.
Jsem velmi vděčný hostitelům, že neřekli: “jsme říkali, že se nemáte zouvat” Ukázalo se, že v mých botách odešel pradědeček dítěte… takže se mi naštěstí
během 15 minut vrátily.
Neměl byste pro naše čtenáře na závěr nějaké
povzbuzení?
Asi spíš přání. Přeju všem čtenářům otevřené
srdce, aby dokázali vidět, to vše dobré a pěkné kolem
nás. Myslím, že je toho Bohu díky dost, jen si to někdy necháme zastínit tím špatným.

FARNOST

Jak dlouho jste již knězem, a co Vás vedlo
k tomu se knězem stát?
Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 2001. U mě
to bylo tak, že jsem nad svým životním povolání během dospívání moc nepřemýšlel. V té době jsem nevěděl, čím budu a myslel jsem si, že vím, čím nebudu
- nebudu knězem. Ale dopadlo to nakonec vše jinak.
Vliv na to měla společenství, do kterých jsem po vojně chodil, ale rozhodující byla pouť do Medžugorje
v roce 1991. Tam se mně poprvé Bůh zvláštní způsobem dotkl a pak už to byla jen otázka času. Trvalo
mi to dva roky, než jsem to dokázal přijmout :-) Přípravu ke kněžství jsem začal v roce 1994.
Než jste přišel k nám, ve kterých farnostech jste
působil?
V rámci jáhenské roční praxe jsem byl v Otrokovicích, jako kaplan pak rok v nedalekém Slavičíně.
Samostatně jsem byl nejprve čtyři roky administrátor v Postřelmově na Šumpersku a třináct let farářem v Chropyni, Břestě a Kyselovicích. Nějakou
dobu jsem také dojížděl do Žalkovic.

Přejeme a vyprošujeme Vám dary Ducha svatého, zdraví a také misijního ducha apoštolů Slovanů, abyste zde v naší farnosti prožíval radost
a spokojenost.

Máte nějaký koníček nebo nějakou zálibu
mimo kněžské poslání?
Rád chodím na pěší poutě, nebo se protáhnu na
kole, jen jsem to po problémech s kolenem musel

Děkuji Vám za rozhovor.
Eva Gazdíková

Spolek vdaných žen Plkotnice
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členy vládního vojska k partyzánům. Před blížící se zimou utekli
do Švýcarska, odtud dále do Anglie, kde se potkal i s budoucí královnou Alžbětou.
V Anglii Alois Dubec nastoupil pilotní výcvik u RAF. Ten však
musel přerušit s koncem války
a bez maturity jej nemohl v Československu dokončit. Absolvoval tedy armádní topografický
kurz, ale po únoru 1948 odešel
na doporučení svého nadřízeného do stavebnictví, kde pracoval
jako kopáč. V roce 1968 využil
situace a emigroval do Švýcarska,
kde nadále pracoval na stavbách

jako geometr. Také se tam oženil
se svou dřívější družkou. Domů
do vlasti se natrvalo vrátil v roce
1996 a žil v Luhačovicích.
Za službu vlasti Alois Dubec dostal několik vyznamenání
včetně Záslužného kříže náčelníka vojenské kanceláře prezidenta
nebo Záslužného kříže Československé obce legionářské. V roce
2016 dostal od prezidenta nejvyšší státní vyznamenání – Řád
Bílého lva.
Se strýčkem Lojzíkem jsem
měly možnost se naposledy setkat v červnu 2019, kdy jsme
s ním oslavili jeho 96. narozeni-
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PLKOTNICE

V červenci zemřel válečný veterán a náš dlouholetý kamarád
Alois Dubec, rodák z Vlachovy
Lhoty na Valašsku. Alois Dubec
se narodil 28. června 1923 ve Vlachově Lhotě na Valašsku. Rodina
měla malé hospodářství, vzorem
mu byl starší bratr, který byl četníkem na Podkarpatské Rusi. Ten
mu také v roce 1941 poradil, aby
vstoupil k vládnímu vojsku a vyhnul se tak totálnímu nasazení.
Alois Dubec tak skutečně nastoupil k útvaru do Týna nad Vltavou,
v roce 1944 pak byl odvelen do
severní Itálie. Zde po krátké době
přešel spolu s několika dalšími
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PLKOTNICE

ny v Dubravčicích u Prahy. Jeho
zdravotní stav už tehdy nebyl dobrý, ale přesto nás velice vřele přivítal a bohatě uhostil. Již tehdy jsme
tušily, že toto setkání je poslední
a měly jsme možnost se s ním na
závěr dne rozloučit i s jeho oblíbenými písněmi. Byl to člověk, který miloval život. Bude nám chybět, ale bude žít v našich srdcích
i vzpomínkách.
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Na hody se nám podařilo požehnat naše CD „Písně malované
Východním Slováckem“ v rámci
programu „Vitajte v Lózi“. K této
příležitosti jsem pozvaly okolní
pěvecké sbory – Hútek z Báno-

va, Mužáky z Korytné a Tetičky
z Dolního Němčí a náš dětský
soubor Slatinku. Program byl
opravdu pestrý. CD nosič nám
požehnal P. Jiří Putala a u všeho
byli zástupci obce Suchá Loz s panem starostou a místostarosty.
V našem pásmu jsme představily
pár písní z CD nosiče a mezi písněmi přednesl texty spisovatele
Josefa Adamce o rodné vsi herec
Slováckého divadla Pavel Šupina.
Závěr patřil společné písni „Aby
nás pán Bůh miloval“.
Slavnosti vína letos skoro celé
propršely, ale i přes nepřízeň počasí jsme si užily úžasnou atmosféru, která v Uherském Hradišti
v tento den panuje. Je pravda, že
do průvodu už některé tetičky
nechodí, ale vždycky se k nám
zařadí před vstupem k pódiu
a posílí zástupce ze Suché Loze.
V programu jsme vystupovaly
jako první, protože naše další kro-
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ky směřovaly do Šumic na Dřínkové hody, kde jsme byly v ten
den pozvané. V Šumicích bylo
veselo, tak jak na hody. Program
byl bohatý i s módní přehlídkou
na závěr. Nejvíce nás překvapily
řízky se salátem, které jsme dostali na občerstvení. Byly velké jako
jeden talíř a výborné. Šumičané
to prostě umí. Obdivovaly jsem
také krásně zrekonstruované staré
domy – muzea.

Na konci září se v Bystřici pod
Lopeníkem vařila povidla, a i Plkotnice přišly na lízačku.
Zapsala Eva Gazdíková
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SUCHOLOŽSKÉ HODY - POŽEHNÁNÍ CD

PLKOTNICE
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Vzpomínky na rodáka
Josefa Adamce
Výstava „Vzpomínka na
rodáka Josefa Adamce“ se
uskutečnila v rámci sucholožských hodů v místním muzeu
a rodném domě pana Josefa
Adamce. Tato výstava se stala
putovní, jelikož nyní ji můžete
shlédnout v muzeu v Bystřici
pod Lopeníkem.
Tato výstava byla k příležitosti 80. let od nacistické
okupace (1939) a uzavření
českých vysokých škol. Vyhlášením protektorátu Čechy
a Morava, který se stal podle
výnosu nacistického vůdce
Adolfa Hitlera součástí německé Třetí říše, začalo jedno
z nejtemnějších období české historie – pronásledování
Židů, zatýkání a popravy skutečných i domnělých odpůrců režimu, uzavření vysokých
škol a odvlečení kolem 1200
vysokoškolských studentů do
koncentračního tábora v Sachsenhausen či nucené práce
obyvatel protektorátu pro Říši.
Přichází doba národní tragédie a poroby, rok 1939. Vzniká hnutí studentského odporu, jehož se stává Josef Adamec
aktivním členem. Samozřejmě
následuje perzekuce, pronásledování studentů a uvěznění
celé skupiny v koncentračním
táboře Sachsenhausen – Oranienburk za činnost v této organizaci (1939 – 1940).
Tvrdé a nelítostné zacházení s uvězněnými, poměry ve
vězeňských celách popisuje v pěti krátkých povídkách
z tohoto prostředí (Epilog
prodloužený v čase, První
Vánoce, Hranice věku, Rok
a den a Nejvyšší obraz), kte-
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ré na něm zanechalo stopu na
celý život.
Napsali o Josefu Adamcovi:
Josef Adamec byl primusem
naší třídy. Docházel do školy
až ze Suché Loze a všem nám
imponoval moudrým přístupem k životu nejen tím, že psal
už tehdy básně březinovského
ladění, ale sliboval i spisovatelskou kariéru.
Jeho román Zlomený
kruh, vydaný v r.1946, zachytil problémy studentů i kolorit vesnického života v kraji
Komenského. Bohužel útrapy
fašistického vězení zabránily
uplatnit vše to, co sliboval jeho
opravdový talent.
(Vzpomínal a napsal PhDr.
J.Beneš, CSc., bývalý spolužák
k 90.výročí gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě v článku ve Slovácké Jiskře
„Vzpomínání a poděkování“.
Na spisovatele Josefa Adamce vzpomíná bánovský rodák
dr. Matěj Švehlík:
Spisovatel Josef Adamec,
o tři roky mladší, docházel
ze Suché Loze s námi, bánovskými studenty do gymnázia
v Uherském Brodě, takže se
pilně zúčastňoval společných
diskuzí, aby nám cesta lépe
ubíhala. Vzpomínám proto
rád na léta našeho studentského mládí, kdy jsme jako mladí „adepti“ vědy, zvaní „přespolňáci“ docházeli do střední
školy dvě desítky kilometrů,
za každého počasí, a to, dokud
nejezdil autobus, pěšky.
Bylo to v tomto kraji neblahé putování v zápase s přírod-
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ními živly, kdy jsme museli na
příklad za zimy století v r.1929,
překonávat až dvoumetrové
závěje. Přesto jsme byli i přes
nesnáze velmi tvrdého života šťastni prožitky radostného
mládí, když jsme my přespolňáci mohli na jaře přinést profesoru Matějíčkovi první jarní
sněženky a pochlubit se svým
profesorům, že jsme poprvé
slyšeli zpívat skřivánka.
Celý tento rozmach studentů z bánovska zachytil, se
všemi denními příhodami, ve
svém románu Zlomený kruh,
který je oslavou našeho studentského mládí. Na osudech
svém a dvou bratrů, kteří koncem první světové války ztratili živitele rodiny, svého otce.
Ústřední příběhem je osud
rodiny Machalových, líčí zajímavě tehdejší svět s výstižným kouzlem vesnického života a koloritem rázovitých
zvyků na slováckých dědinách
na nejvýchodnějším cípu Moravského Slovácka.
Jak ve své první knize, tak
i vlastně v jejím pokračování
Kouzelná píšťala, líčí svou klukovskou republiku v dolním
konci své rodné obce Suché
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Loze, v podhůří Bílých Karpat,
kde prožíval se svými kamarády své radostné dětství.
Těžký tu byl život soukromých zemědělců, kde jarní
větry braly prsť z osetých polí,
téměř v předjaří každý rok
a půdu často splavoval příval.
Proto mladí lidé raději odcházeli za výdělky do světa. Na

jaře k obdělávání cukrovky na
Hané, nebo do sousedních krajů na Slovensku, nebo na žně
do Rakous.
A Palo, náš první autor tohoto kraje, jehož blížící se desáté výročí úmrtí vzpomínám,
slyší v závěru svou kouzelnou
píšťalu – hlas své rodné země,
který mladým lidem ukládá

své dary do základů jejich života, aby čerpali z poezie mládí pro celý život.
Tento nadaný a statečný rodák z podhůří Bílých Karpat se
nedožil plného rozletu kraje,
na který bývalo vždy vzpomínáno.

Psaní matce
Už nemůžeš střežiti dny moje,
od kolébky obzory rostoucí zřít jsi nenavykla,
marně clonilas vidiny, když spadly závoje,
když zemi větrem zrno poslalas, bolest nezanikla.
Světlý paprsku, nad hlavou mou,
chvěla ses bez přestání,
stala ses modlitbou,
již země nebi dá vždy při svítání.
A přišel podzim, paprsek slábne.
S úžasem chodíš po dětských šlépějích,
To muž už odešel. Ó čas se táhne,
porůznu jsou zkřehlá dvě srdce v závějích.

Ó, to je život, matko, krutý čaroděj,
jež přízraky posílá v sen,
obraz v zrcadle tříští nejraděj.
Vládce víru zkouší záhadným břemenem.
A tichnu, bolesti hráze jsou zdviženy.
Jsem tu přikován, tvá sousta slzou jsou svlažena
a oči těžknou prškou den za dnem.
A já, paprsku, stín tebou na zemi vržený,
Ty duše životní modlitbu za syna změněná,
ó, k tobě se vrátím s pozdravem!

Mluvím k tobě, paprsku listopadový,
už v krátkých dnech třeseš se zesláble
a čas hrozí zavalit tě tmou,
divizno zčernalá, vichr ti odpoví,
když steskem šeptáš na mezi vyprahlé,
za padlým druhem, za květy prchlými dálavou.
Hle k oknu přistoupíš. Kam jen zašel syn?
Naděje jdou jak sen zahnaný dnem,
léto pryč, v modlitbu se měníš, vím,
tiše se zavlníš nad naším domem.
Modlíš se bolestná, do dáli bys chtěla,
kde osud spoutal mně poutem zkovaným,
na mrazu stojím, a duší zachvěla,
vidina paprsku za obzorem krutě zamřížovaným.
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Přijde podzim
Když hasne léto na nivách,
za vsí si usedám v tichu,
poslouchat budu tíži a tišiny,
z dálky přivátých okamžiků.
Těžce dýchá země, když hasnou vůně.
A tam pod lesy, tam pod lesy,
rokliny rostou a temné stíny,
večer na ruce stromů se zavěsí.
A žár už neroztaví našich žil,
ó, pryč je, pryč je.
Spal tento čas v dálavách,
unaven je svět … Ticho po bitvě …
Dědiny klečí v spásných modlitbách,
když slunce zacházejí spálená.
A lesy svůj stesk nebi obětují,
prosí o čas a lásku, jak srdce schýlená.
Když hasne slunce na nivách,
duše se toulá v dýmech, a stará touha,
přes smutky času vyrostlé v obzorech,
mosty si do dáli buduje zdlouha.

Čerpáno ze soukromé sbírky pana Josefa Gregárka ze Suché Loze.
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