Slovo starosty
Vážení občané,
tak tu máme podzim, konec prázdnin, konec letních dovolených. Dětem a studentům začal další nový
školní rok. My dospělí jsme si užili
dovolenou a opět se zařadili do pracovního procesu. Bohužel poslední
roky našich životů jsou protkány
spoustou negativních událostí.
Nejdříve přišel COVID, pak válka na Ukrajině, a s tím související
zdražování energií, inflace aj. Když
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se nad tím člověk zamyslí, tak neví,
čemu má vůbec věřit. Můžeme se
v takovém množství informací vůbec orientovat?
Já myslím, že to ani nejde. Chybí
nám nadhled nad věcmi, uvědomění si, co je správné a co není,
a podle toho si vytváříme svůj pohled na věc. Chybí nám víra v ty, co
známe! Pokud si nejsme jisti, tak
bychom se měli ptát a zjišťovat informace z různých zdrojů, a ne si

vytvářet pravdu svoji, protože tak
bychom si to přáli, a proto je to
pravda!
Pokusme se věřit v „selský“ rozum,
přijímat věci tak, jak jsou a navzájem si pomáhat, protože to občané
obcí dělají, a to dělá venkov venkovem.
Poklidný letošní podzim Vám
všem ze srdce přeje
Váš starosta Václav Bujáček
foto Zdeněk Odstrčilík
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BRIGÁDNICI NA OBCI
Každoročně obec přes prázdniny dává možnost studentům si přivydělat v rámci brigády. Letošek tomu
nebylo jinak, přihlásilo se asi 20 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!

STAVBY V OBCI
Jak jsme avizovali, a i rozpočet obce na rok 2022
tomu odpovídal, tak jsme letos realizovali jen
stavby, na které jsme získali dotaci nebo ty, které
jsi, můžeme provést sami. Většina je již provedena
anebo se dokončují.

2. Lávky pro pěší - obnova 2 lávek přes místní
vodoteč - potok Nivnička – první lávka je za
školou a druhá u kaple sv. Cyrila a Metoděje
- lávky jsou dokončeny, užívány a připravuje se
oprava zbývajících
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení, vodovodu a chodníku – dolní konec
- tato stavba ještě probíhá – vodovodní řád
je již položen, probíhá výměna obrubníků
u hlavní cesty, dále bude následovat chodník,
veřejné osvětlení a položení optického kabelu

OBECNÍ OKÉNKO

1. Napojení cyklostezky na parkoviště u zemědělského družstva
- stavba je již hotova, zkolaudována a již využívána

4. Výstavba zvonice na „Vinohrádkoch“
- i tato stavba se už pomalu dokončuje – probíhá úprava vnitřních prostor a okolí zvonice
Dále se nám podařilo získat dotaci na vybudování lesní cesty „Březina“ a rekonstrukci dalšího
úseku vodovodního řádu – úsek č. VIII. Tyto
stavby bychom chtěli realizovat v příštím roce.
A chtěli bychom dále pokračovat v opravách lávek přes potok „Nivnička“. V těchto případech se
nám podařilo uzavřít kupní smlouvu na pozemky s Povodím Moravy, kde některé z lávek jsou
ukotveny. Tyto pozemky jsme odkoupili, tedy
již nic nebrání v postupném pokračování jejich
renovace.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
KONANÉ 23.09. – 24.09.2022
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Uherské Hradiště
Počet volených
Počet
Okrsky
členů
volebních
celkem zpr.
v%
zastupitelstva
obvodů
9

1

1

Kandidátní listina

OBECNÍ OKÉNKO

STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ

2

abs.

v%

881

510

57,89

510

4 244

Počet Přepočtený zá- Přepočtené
Počet Podíly
kandi- klad dle počtu % platných
mandátů hlasů
dátů
kandidátů
hlasů

1 492 35,16

9

4 244,00

35,15

3

X

SDRUŽENÍ OBČANŮ
PRO OBČANY

915 21,56

9

4 244,00

21,55

2

X

3

KDU-ČSL
s podporou nezávislých

901 21,23

9

4 244,00

21,22

2

X

4

Sucholozští nezávislí

936 22,05

9

4 244,00

22,05

2

X

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – VÝSLEDKY
Kandidátní listina

Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

číslo název

4

100,00

Hlasy

číslo název
1

1

Obec: Suchá Loz
Voliči
Volební
Vydané
Odevzdané Platné
v sezúčast
obálky
obálky
hlasy
namu
v%

Politická Hlasy
Navrhující
příslušstrana
věk
nost
abs. v %

Pořadí
zvolení

3

KDU-ČSL s podporou nezávislých

3

Beníčková Hana Mgr.

47 NK

BEZPP 130 14,42

2

1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1

Bujáček Václav Bc.

39 STAN

STAN

345 23,12

1

2

SDRUŽENÍ OBČANŮ PRO OBČANY

1

Cícha Pavel Ing.

34 NK

BEZPP 126 13,77

1

1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3

Gazdík Petr Mgr.

48 STAN

STAN

210 14,07

2

4

Sucholozští nezávislí

7

Horňák Pavel

57 NK

BEZPP 154 16,45

2

4

Sucholozští nezávislí

1

Mahdal Zdeněk

59 SD-SN

BEZPP 217 23,18

1

1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2

Maliňáková Marie

43 STAN

BEZPP 165 11,05

3

2

SDRUŽENÍ OBČANŮ PRO OBČANY

2

Podolan Petr Bc.

43 NK

BEZPP 126 13,77

2

3

KDU-ČSL s podporou nezávislých

1

Špačková Ludmila Ing.

61 KDU-ČSL BEZPP 208 23,08

1
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SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V LETECH 2022–2026
Ve středu 19. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání Výbor pro kulturní a sportovní záležitosti:
zastupitelstva naší obce. Starostou obce byl zvolen do funkce předsedy výboru: Ing. Pavel Cícha
Václav Bujáček a místostarostou obce pan Zdeněk do funkce členů výboru:
Bc. Stanislava
Guryčová
Mahdal. Další členové zastupitelstva jsou předsedové jednotlivých výborů.
Kateřina Bujáčková
Výbory a jejich členové jsou:
Finanční výbor:
funkce předsedy výboru: Ing. Ludmila Špačková
funkce členů výboru:
Eva Odstrčilíková
Eva Machalíková
Kontrolní výbor:
funkce předsedy výboru: Bc. Petr Podolan
funkce členů výboru:
Ing. Tomáš Barát
Vladislav Švehlík

Výbor pro stavební záležitosti:
do funkce člena výboru:
Mgr. Petr Gazdík
do funkce členů výboru:
Josef Čubík
Pavel Horňák ml.
Výbor pro životní prostředí a zemědělství:
do funkce předsedy výboru: Pavel Horňák
do funkce členů výboru:
Bc. Josef Berka
Bc. Marek Procházka

OBECNÍ OKÉNKO

Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti:
Výbor pro občanské záležitosti:
do funkce předsedy výboru: Marie Maliňáková
do funkce předsedy výboru: Mgr. Hana Beníčková
do funkce členů výboru: Eliška Smetanová
do funkce členů výboru:
Zdeňka Mahdalová
Mgr. Hana Máčalová
Bc. Stanislava Hanzlíčková

Pavel Horňák, Hana Beníčková, Zdeněk Mahdal, Marie Maliňáková, Václav Bujáček, Ludmila Špačková,
Petr Gazdík, Pavel Cícha, Petr Podolan
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SPOLEČNÝ PROJEKT TŘÍ PARTNERŮ OBEC STARÁ
MYJAVA, OBEC PORIADIE A OBEC SUCHÁ LOZ
Poriadie
příspěvek ERDF
národní financování
spolu účast žadatele
celkem

134 894,52 EUR
15 869,94 EUR
7 934,98 EUR
158 699,44 EUR

Výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras
zlepšujících přístup a propojení kulturních pří- Suchá Loz
rodně významných lokalit v přeshraničním regi- příspěvek ERDF
národní financování
onu, včetně doplňkové infrastruktury.
spolu účast žadatele
celkem
Stará Myjava
EÚ (EFRR)
příspěvek ERDF
446 460,52 EUR
národní financování 52 524,76 EUR
státní rozpočet
obce
spolu účast žadatele 26 262,39 EUR
celkem
525 247,67 EUR
celkem:

152 141,92 EUR
8 949,52 EUR
17 899,06 EUR
187 990,50 EUR
733 496,96 EUR
77 344,22 EUR
52 096,40 EUR
862 937,58 EUR

OBECNÍ OKÉNKO

„Rozvoj siete cyklistických ciest pod Velkou
Javorinou“, kód projektu NFP 304020X206, podpořeného z OP Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika 2014 – 2020
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Co se událo ve školních lavicích …
Cesta za klíčem školy
Ve středu 31. srpna v podvečer se naši prvňáčci
vydali společně s rodiči na tradiční „Cestu za klíčem
školy“. Úkolem každého dítěte bylo získat pět různých klíčů. Samozřejmě to nebylo tak jednoduché.
Děti musely poznat některé rostlinky a živočichy,
v jídelně třídily plodiny na ovoce a zeleninu, vyprávěly některou z našich pohádek, vyzkoušely si, jak
zdatní jsou ve florbalu, v tělocvičně zdolávaly překážkovou dráhu. Po splnění všech disciplín získali
prvňáci indicii, kde mají klíč od naší školy hledat.
Letos truhlu s klíčem objevila Rozárka, klíč musela
přes noc hlídat a ve čtvrtek ráno jsme jím symbolicky otevřeli naši školu.
Věřím, že se tato „cesta“ dětem moc líbila a budou na ni ještě dlouho vzpomínat.
Mgr. Helena Vítková

V družině se o naše žáky starají paní vychovatelka Anna Adamcová, Mgr. Jitka Malá a asistentka pedagoga Lenka Janíková.
Náboženství vyučuje paní Marie Kubišová, Mgr.
Hana Beníčková a pan farář Mgr. Jiří Putala.
Škola nabízí svým žákům zájmové kroužky, mezi
které patří folklorní soubor Slatinka, florbal, kroužek Informatiky, hru na flétnu a také doučování.
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Divadlo paní Horákové
Paní
Horáková
a její divadélko je pro
naší školu již tradice.
I tento rok nás navštívila a potěšila pohádkou „Jonáš a velryba“,
„Motýl a mrak“ a „Jak
zajíček přechytračil
Zahájení školního roku 2022/2023
1.září se začalo v rodinách s dětmi ozývat „Hola, lišku“. Na konci předhola, škola volá“ a určitě už všichni věděli, že začí- stavení nás naučila
ná nový školní rok. Většina žáků už znala, jak to ve pár slov ve znakové
škole chodí, na co se mohou těšit, ale pro prvňáčky řeči.
Třeba její předstaa jejich rodiče to bylo velký krok do další etapy jejich
vení zaujalo někoho z žáků natolik, že se za pár let
života.
Tak jako každý rok přivítala paní ředitelka všech- vydá ve stopách paní Horákové, vystuduje herectví
ny žáky, jejich rodiče, pana starostu, pana faráře i za- a bude nám také každoročně zpříjemňovat začátek
městnance školy a seznámila je s organizací školní- školního roku pěknou pohádkou.
Mgr. Stanislava Němcová
ho roku 2022/2023. Tato akce se konala v tělocvičně
školy, kde proběhlo i pasování prvňáčků, kterého se
Prezentace celní správy ze Zlína 22. 9. 2022
ujal pan starosta Bc. Václav Bujáček za asistence paní
Naši školu navštěvuje žákyně Sandra Fadljeviředitelky Mgr. Hany Máčalové a třídní učitelky Mgr.
čová, která se nám pochlubila, že její dědeček, pan
Heleny Vítkové.
Horňáček, pracuje na celní správě ve Zlíně.
1. ročník 15 žáků Mgr. Helena Vítková
Paní ředitelka pana Horňáčka oslovila, a ten nám
2. ročník 18 žáků Mgr. Eva Gazdíková
domluvil s panem Janišem, vedoucím celní správy ve
3. ročník 11 žáků Mgr. Stanislava Němcová
Zlíně, návštěvu naší školy spojenou s ukázkou jejich
4. ročník 11 žáků Mgr. Hana Beníčková
práce. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé aktivity
5. ročník 9 žáků Mgr. Hana Máčalová
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celníků a dozvěděli se zajímavosti o nelegálním doAdélka Pokorná píše:
vozu různých zakázaných věcí do naší republiky.
V úterý 27. 9. 2022
Dětem z MŠ i žákům ze ZŠ se tento projekt velmi jsem došla k obecnílíbil a už se všichni těšíme na další jejich návštěvu.
mu úřadu a koupila
Anna Adamcová jsem si vstupenku na
akci Suchá Loz plná
strašidel. Celkem bylo
8 stanovišť: poznávačka pohádek, trefit míček do branky, vylovit
z písku dva předměty,
trefit se do dýně, slalom s dýněmi na kolečkách, přeskakovat
šňůrky s rolničkou,
poznat ovoce a zeleninu, hodit ducha do kýblu. U Chovanců jsem si dala
zmrzlinu – příchuť borůvkovou. V cíli jsem dostala
Adolf Dudek – Pohádkové malování v obec- malou odměnu. Koupila jsem si špekáček a byla tam
i cizí kočka, která také chtěla ochutnávat. Nakonec
ním sále
Známý český ilustrátor dětských knih, Adolf Du- byl ohňostroj, a pak dom.
Vzpomínáte rádi? Víte, jak dlouho už probíhá
dek, navštívil naše žáky s interaktivním vzdělávacím
pořadem, ve kterém se děti nejen dozvěděly, kdo je tato akce? Kdy byl první ročník?
Suchou Loz plnou strašidel začalo pořádat podle
to ilustrátor, jak tvoří knihy, ale také si samy vyzkouvzoru
obce Modrá u Velehradu skautské středisko
šely, jak je snadné kreslit pohádkové postavy. Pan
Dudek dodával dětem odvahu, sebevědomí a moti- (2005), a pak akci převzala naše škola. Za tu dlouvoval je k vlastnímu kreslení a čtení pohádkových hou dobu jste v obci mohli vidět nápaditou výzdobu
knih. Celý výchovně-vzdělávací pořad byl hravý, a také různé pojetí strašidelné trasy – po obci, v obecstrhnul nejen děti, ale i dospělé k mnoha činnostem ním sále. Dokonce jsme s dětmi hráli i divadla!
Ještě jednou děkujeme všem, kteří si našli čas
a pohladil dětskou duši.
Mgr. Eva Gazdíková a vyzdobili si prostranství před svým domem. Bez
Vás by se tato akce nemohla podařit a návštěvníci
naší obce by neměli co obdivovat. DĚKUJEME!
Mgr. Hana Beníčková

Suchá Loz plná strašidel 27. 9. 2022
Čtvrťáci a páťáci mají společnou hodinu slohu
a tady si také píší deník, kde si zaznamenávají, co
v průběhu školního roku zažili, a tak měli malou památku na školní léta v Suché Lozi.
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Výukový program – Šaty rostou na louce
„Osobo, neviděla jste tudy jít děti?“
„Pleju len.
„Osobo, já se ptám, jestli jste tudy viděla jít děti?“
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Až vypleju a uzraje budem trhat. Budem drhnout semeno a pak len močit. Po vymočení prostírat
a v peci sušit. Po vysušení budem třít a po vytření
vochlovat. Pak nadívat na kužele a příst. A soukat
a potom tkát pěkné plátno.“
Určitě se vám už vybavuje název pohádky, ze které je tento zkrácený úryvek.
A některé z těchto prací si naši žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistili jsme, že to dříve opravdu
nebylo jednoduché, než si člověk mohl obléct košili,
šaty nebo kalhoty. Seznámili jsme se s vochlí, lamkou, vřetánkem, kolovratem. A na jednoduchém
stavu jsme si utkali malý náramek nebo záložku.
Také jsme zjistili z čeho lze soukat nitě. Nejjemnější bylo hedvábí, viděli jsme krajku utkanou z kopřiv, pevnou látku z konopí a pokud chtěla středověká
paní nové lněné šaty, nejdříve je nechala obnosit služebnou – lněná látka tak hezky změkla a byla příjemná.
Pokud se chcete dovědět další zajímavosti o tom,
jak dříve lidé žili, zajeďte si do Skanzenu Rochus.
Stojí to za to!
Mgr. Hana Beníčková

Meziškolní víceboj ve Vlčnově
Žáci naší školy se zúčastnili meziškolního víceboje, který pořádala ZŠ Vlčnov. Soutěžili v disciplínách:
běh na 60 metrů, vytrvalostní běh, hod kriketovým
míčkem a skok z místa a s rozběhem. Každou školu
zastupovalo osmičlenné družstvo složené z žáků 2. –
5. ročníku (z každého ročníku jedna dvojice – chlapec a dívka). Naši zástupci přivezli 3. místo v me-
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ziškolním víceboji v kategorii družstev 2. – 5. tříd.
Blahopřejeme.
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Projekt 72 hodin
Co je to projekt 72 hodin? Je to dobrovolnická
aktivita, která se v ČR koná již po deváté. Aktivita,
která pomáhá druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti,
dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších
pozitivních účinků.
Cílem tohoto projektu je přesvědčit mladé lidi, že
stačí jen 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.
My jsme se rozhodli, že budeme uklízet kolem
Projekt Výstava na stromech, tentokrát o kávě školy, a také na školní zahradě. Chceme, aby kolem
Když se řekne káva, všichni si představíme vý- nás bylo čisto a útulně.
borný lahodný nápoj pro dospělé. Ve škole jsme si
Mgr. Eva Gazdíková
také připravili o kávě celý projekt. Na přípravě se
podíleli žáci 5. ročníku. A co si připravili? Nejdříve
to byla reklama na kávu. Potom jsme si řekli něco
o pěstování kávy, a pak se děti rozešly po třídách,
kde na ně čekaly různé dílny. V první třídě lepili žáci
kávová srdíčka, ve třetí třídě zase malovali zrnka
kávy kávou, ve čtvrté třídě si vystřihli hrníček, který
museli vyzdobit kousky papíru. A nejlepší to bylo ve
druhé třídě, kde byla kavárna. Tam děti ochutnaly
různé druhy káv a výborné zákusky. Tyto lahodné
sladkosti nám připravily maminky. Moc děkujeme.
Bylo co ochutnávat.
Na chodbách školy jsme udělali také výstavku
Měsíc září v 1. třídě
různých druhů káviček, mlýnků na kávu, kávových
Čas letí jako voda a naši prvňáčci už mají měsíc
šálků a podšálků, a také konviček.
A tak jsme kávu chutnali všemi smysly. Pili jsme ve škole za sebou. Myslím, že to byl měsíc „oťukáváji, voněli k ní, zkoušeli, jak jsou kávová zrníčka tvr- ní“ a poznávání něčeho nového. Letos se učíme číst
metodou Sfumato. Každé ráno se s dětmi zdravíme
dá, poslouchali zvuk
básničkou. Máme také svého třídního kamaráda
kávy při nalévání do
(maňáska) papouška Oskara, který se učí s námi
hrníčku a porovnávali
a každý víkend se o něj stará některý z prvňáčků.
barvu různých druhů
V měsíci září jsme se dostali na ostrov obra Olivera,
káv. Myslím, že se nám
hráli jsme hru Na ovečky a vlka, další týden se z nás
projekt vydařil a všichstali hadi a každý den jsme pořádně sssssssssssyčeni si ho užili.
li. Zahráli jsme si také na strašidla. Další týden nám
Mgr. Hana Máčalová
paní pošťačka přivezla balík se spoustou věcí začínajících na písmeno B - bonbóny, botu, batoh, balónek, bublifuk, barvu, Barbie, baterku, brouka, brýle, berušku, bubínek, brčko, budík…. Děti na hřišti
skotačily s nafukovacími balónky, pouštěly bubliny
z bublifuku. Nakonec jsme si společně upekli malé
bábovky. V matematice už dokážeme počítat do pěti,
navlékáme korálky, srovnáváme věci do řady, trénujeme pravolevou orientaci. Snažíme se i ve psaní,
trénujeme různé uvolňovací cviky, dokonce už umíme napsat číslici 0. Písmeno U vykouzlilo na našich
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tvářích Úsměvy, Utíkali jsme, Upalovali, Učili jsme
Plavání žáků 2. a 3. ročníku
se, Umývali si Ušpiněné rUce. Na konci týdne září
V letošním roce jezdí na plavecký kurs žáci 2. a 3.
na nás čekala přehlídka úžasných účesů. Doufám, že ročníku na plavecký bazén Delfín do Uherského Brodu.
jsou děti spokojené a užívají si to stejně jako já!
Mgr. Helena Vítková

Akce, které nás čekají
• Prosinec - Česko zpívá koledy
Opět se po roce potkáme před naším kostelem
a společně si zazpíváme tradiční české koledy.
• 20.12. Vánoční besídka
Žáci školy si připraví pásmo k Vánocům.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Operační program Jan Amos Komenský
31. 8. 2022 jsme ve škole ukončily Šablony III
a hned 1. 9.2022 jsme začali čerpat dotaci pod názvem Šablony I v ZŠ a MŠ Suchá Loz. Celková částka
dotace činí 1 026 039Kč. Účelem dotace je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility
znevýhodněných skupin. Projekt je zaměřen na
vzdělávání pracovníků v MŠ, ZŠ a ŠD.
Dále z těchto prostředků budeme čerpat na školní asistentku v MŠ a ZŠ.

Poděkování
Během školního roku máme v základní škole
a mateřské škole spoustu akcí, o kterých vás informujeme na našich internetových stránkách. Akce
v hojném počtu navštěvují nejenom
občané a děti Suché Lozi, ale také lidé a děti
z okolních vesnic a měst. Každá taková akce dá
spoustu příprav a zajištění její organizace. Například
akce Slet čarodějnic a Suchá Loz plná strašidel by
se neobešly bez pomoci Vás přátel školy. Hasiči pomáhají při zajišťování bezpečnosti, maminky a naše
bývalé žákyně zase pomáhají na stanovištích s plněním úkolů pro děti, rodiče a naši příbuzní nám
zase grilují klobásy a špekáčky. A všichni na závěr se
podílí také na úklidu. Spousta rodičů naše akce také
sponzoruje. Ze sponzorských darů kupujeme dětem
různé odměny a sladkosti. Vám všem patří obrovské poděkování, za to, že nám pomáháte. Děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Hana Máčalová, ředitelka školy

Říjen 2022
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Zprávičky ze školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

I v novém školním roce 2022/2023 se nám
Mnoho legrace jsme zažili s panem ilustrátoškolička hezky zaplnila dětmi, které už v prvních rem dětských knížek Adolfem Dudkem.
dnech toho stihly hodně zažít.
Tady jsou prostřednictvím fotek jen malé střípky zážitků ze začínajícího podzimu:)
Tento školní rok nás bude všemi okamžiky
provázet skřítek STROMÍNEK a bude nás seznamovat (mimo jiné) s mnoha listnatými i jehličnatými stromy v našem okolí.
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Shlédli jsme už dvě divadelní představení: jak
máme chránit naši přírodu a jak správně stolovat.

Navštívili nás pracovníci celní správy a vyprávěli nám o jejich práci.
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Vyjeli jsme si na výlet do přírodního skanzenu
Také jsme se dobře připravili na Suchou Loz
ROCHUS v Mařaticích a dozvěděli jsme se, jak to plnu strašidel – vydlabali jsme si dýně a vyrobili
bylo za starých časů našich prababiček a pradě- strašidýlka.
dečků.

Povídali jsme si
o podzimním ovoci
a také ochutnali, co vše
je možné z něj připravit:)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Říjen 2022
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

A takto je nám dobře ve školce:)
Bc. Martina Horňáková, vedoucí učitelka
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Příměstský tábor 2022

Říjen 2022

Drakiáda na Vinohrádkách
Skauti oprášili své dráčky a draky
a přišli v neděli 9. 10. na tradiční drakiádu na Vinohrádky. Počasí se obzvláště vydařilo,
foukal mírný vítr a většina draků vzlétla. Byl zde
k dispozici ohýnek na opečení špekáčků. Nechyběla
dobrá nálada!
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Z pohádky do pohádky
Po loňské vydařené premiéře skautského příměstského tábora, jsme se rozhodli, že jej uspořádáme i letos. Co jsme ovšem nečekali, byl enormní
zájem o příměšťák.
I když jsme zvýšili kapacitu z loňských 16 na 20
míst, nestačilo to. Už po necelých 24 hodinách bylo
plno, a tak jsme ve finále rozšířili tábor na 25 účastníků, přičemž v záloze čekalo dalších 8 náhradníků.
8.srpna v 7:30 ráno, jsme se sešli u skautské chaty,
kde nás přivítali Mach a Šebestová a poté, co jsme se
trochu seznámili, přečetl nám František z kouzelné
školky, jakožto host Macha a Šebestové, první pohádku, a to O perníkové chaloupce. Rázem jsme se
ocitli v samotné pohádce a macecha nás vyhnala do
lesa na jahody. Po obědě jsme zjistili, že nám ježibaba ukradla Františka, a tak jsme se ji vydali hledat do
perníkové chaloupky. Po jejím nalezení, kousek od
nové Zvonice, jsme svedli souboj s ježibabou, dobili
perníkovou chaloupku, ovšem ježibabě se podařilo
i s Františkem utéct do jiné pohádky. Pomocí kouzelného sluchátka a pohádkových postaviček, jsme
je pronásledovali různými pohádkami. V úterý
jsme je hledali v pohádce O Koblížkovi, ve středu ve
Zlatovlásce, ve čtvrtek jsme se díky tajnému vzkazu
od Františka dostali na výcvikovou základnu superhrdinů, kde jsme prošli výcvikem a v pátek jsme je
konečně našli, v pohádce Madagaskar. Do finálové
bitvy jsme se vydali v přestrojení za hlavní hrdiny,
a to lva Alexe, osla Martyho, hrošici Glorii a žirafu
Melmena.
Po tuhém boji s čarodějnicí, která tentokrát měla
i pomocníky, se nám podařilo zvítězit a získat tak
Františka zpátky. 5 dnů plných dobrodružství jsme
zakončili malou, oslavnou diskotékou. Doufáme, že
si všechny děti užili krásných 5 dnů v pohádkách
a těšíme se zase za rok!
Holeš alias Šimon Král
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Sokol Suchá Loz – sezóna 2022/2023
dlouhodobě mimo hru. Občas
tedy musíme požádat o výpomoc
starší kluky z přípravky, nicméně
výsledky jsou zatím vynikající
(viz tabulka).
V obou kategoriích velmi rádi
uvítáme nové hráče (i hráčky)!
Zejména u malých dětí to není jenom o fotbale, ale i o pohybu jako
takovém, který je v dnešní virtuální době velmi potřeba. Pokud stále váháte, jestli je pro vaše dítě fotbal vhodným sportem, klidně se
přijďte na některý z tréninků podívat. Nezávazně. Nic se u nás neplatí. Přípravka trénuje v pondělí
a ve středu od 17:00, žáci ve stejný
čas vždy v úterý a ve čtvrtek. Zatím na hřišti, zhruba od listopadu
se přesuneme do tělocvičny.
Muži začali podzim sérií šesti

vítězství v řadě a nyní figurují na
druhém místě, když získali z devíti zápasů 21 bodů. Před sezónou
jsme opět posílili o jednoho hráče
z Nivnice, kterým je Martin Krajčovič. V této kategorii tedy nedostatkem hráčů netrpíme. Co nás
však trápí je tréninková morálka.
Rovněž je velká škoda, že nemáme družstvo dorostu a nedaří se
nám do týmu zapojovat domácí
odchovance, kteří buď skončili po
absolvování žákovské kategorie,
anebo odchodili dorost v některé
ze sousedních obcí, ale do A-týmu
se již nepřipojili. Bez přespolních
hráčů bychom dnes neposkládali ani základní jedenáctku. To
bychom do budoucna moc rádi
změnili.
Mgr. Vojtěch Král

SOKOL

Podzimní část sezóny 2022/23
sice ještě neskončila (na bilancování je tedy brzy), tak přinášíme
alespoň průběžné výsledky našich
družstev.
V mládežnických kategoriích
proběhly před sezonou drobné
personální změny na pozici trenérů, a jak přípravce, tak žákům
se zatím daří velmi dobře. Nejmenších dětí chodí na tréninky
cca 12 – 15, odehrály zatím čtyři zápasy, přičemž u přípravek
se výsledky nezapisují a tabulky
nevedou. U žáků se dlouhodobě
potýkáme s nízkými počty hráčů.
Nejedná se o ojedinělý problém,
celá naše soutěž se hraje pouze
na polovinu hřiště v počtu 7+1.
V této kategorii máme 9 fotbalistů, přičemž jeden je kvůli zranění
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FOTOGALERIE – HASIČI

Technicka vypomoc - Loza plna strasidel 27.9.2022

Technicka vypomoc pri Agave 18. 9. 2022

Technicka vypomoc pri Agave 18. 9. 2022

Vyjezd Ordejov 17. 7.

PLKOTNICE

Spolek vdaných žen Plkotnice
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V září jsme se účastnily Slováckých slavností
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
v rámci obce a mikroregionu Východní Slovácko.
Pravidelně se na těchto slavnostech představí celkem 8 mikroregionů, které jdou společně v krojovaném průvodu od sklepů v Mařaticích až po
Masarykovo náměstí, kde jsou představeny. Tyto
mikroregiony mají stanoviště v různých částech
centra Uherského Hradiště, kde se představují
zpěvem, tancem a pochutinami. Tento víkend
bývají také dny evropského dědictví a otevřených
památek, a proto návštěvníci Uherského Hradiště mohou navštívit mnoho zajímavých památek,
které nejsou běžně přístupné. Náš mikroregion
měl stanoviště na Mariánském náměstí, a kromě stánku s tradičními pochutinami a tekutinami našeho mikroregionu zde vystoupily mužské
sbory – Hútek z Bánova, Mužáci z Korytné, Mužský sbor z Vlčnova, ženské sbory – Plkotnice ze
Suché Loze, Bánovské zpěvule, Vlčnovské búdové umělkyně, folklorní soubory – Vlčnovjan,
Bobkovníci z Bystřice pod Lopeníkem, Vlčnovjánek, dechová hudba Nivničanka a cimbálová muzika Čardáš. Během průvodu bylo krásně
slunečno, zpívalo se a tančilo, ale kolem 14 hod.
se zatáhla obloha a začalo s přestávkami pršet.
Počasí ale návštěvníky neodradilo a užívali si atmosféry plnými doušky. Za dva víkendové dny

dorazilo do Uherského Hradiště celkem asi 30
tisíc návštěvníků.

Dny evropského dědictví proběhly také
v Uherském Brodě, kde jsme byly pozvány na
neděli 11. září na pořad UHERSKOBRODSKO
V PÍSNI A TANCI. Vystoupila zde také dechová hudba Nivničanka, folklorní soubor Dúbrava
z Březové a mužské sbor Hútek z Bánova. Počasí ale nebylo vůbec přívětivé, a tak jsme se před
deštěm schovaly na chodbě Panského domu, kde
jsme si vytvořili prostor pro vystupování. Nakonec se náhradní prostory ukázaly jako skvělé řešení, jelikož atmosféra zde byla výborná.
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V neděli 18. září jsme ku příležitosti patrocinia sv. Ludmily pozvaly občany na Svatoludmilské zpívání do Sucholožské chalupy. Společně s bánovským Hútkem jsme si zazpívaly při
dobrém vínečku, slivovici a Slatině. Jak zpíváme
v naší písni „Pijme, pijme Slatinu, ale až po vínu
…“. Pro všechny byl připravený guláš od našeho dvorního kuchaře Pavla Zajdy a byl výborný. Navštívil nás zde novinář, publicista, spisovatel a folklorista zabývající se Slováckem, pan
Jiří Jilík i manželkou. Do své další knihy sbíral
informace o Suché Lozi a o rodákovi ze Suché
Loze, spisovateli Josefu Adamcovi (1914–1976).
Písnička se nesla celým stavením a nejen soubory, ale i návštěvníci odcházeli v dobré náladě do
svých domovů.

Říjen 2022
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Děkujeme všem, kteří nám přispěli do sbírky
pro Diakonii Broumov, kterou již pořádáme pravidelně dvakrát do roka. Dáváte tím nejen věci
potřebným rodinám a jednotlivcům, ale také
práci lidem ze sociálně slabých rodin. Děkujeme.
Eva Gazdíková a Plkotnice
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PLKOTNICE

Knihovna na Facebooku a Instagramu

KNIHOVNA

Tak jako většina knihoven,
i naše je aktivní na sociálních sítích. Díky nim se můžete dozvědět o všech akcích a novinkách,
které knihovna pořádá. Obsah je
pravidelně aktualizovaný. Upozorňujeme na aktuální otvírací
dobu knihovny, novinky v kni-
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hách napříč žánry, postupně při- ní fond, najdete ho na stánkách
dáváme recenze našich novinek www.suchaloz.knihovna.cz
apod. Důležité jsou také upozornění na akce knihovny. Na jdete
Motto naší knihovny:
nás na Instagramu pod názvem
„Kdo četl – umřel.
Kdo nečetl – taky.
knihovna.sanlozan, na Facebooku
Knihovna Suchá Loz. Pokud se
Kdo ale čte knížky z naší
chcete podívat na náš knihov- knihovny, tomu se umřít nechce!“

Nové knihy v Obecní knihovně
Činnosti v naší Obecní
knihovně jsme se rozhodli rozšířit o recenze na různé žánry knih,
o které je v knihovně velký zájem.
Nové knihy jsou již aktuálně doplňovány a můžete si je přijít půjčit.
Recenze Bílá Voda Kateřina
Tučková
Na dlouho očekávaném románu Kateřiny Tučkové oceňuji
v první řadě preciznost, se kterou
je psaný. Gramaticky i literárně,
což v našich vodách není až zase
taková samozřejmost.
I přes různé časové linie je přehledný, možná proto, že jednotlivé časové údobí jsou psaná jinou
formou, proto čtenář přesně ví,

kde se v románě nachází. Prolíná
se zde dějová forma psaní, deníkové záznamy jedné z řádových
sester a dopisy několika církevních hodnostářů.Každá z těchto
dějových linií posouvá děj dopředu a je z ní patrná provázanost. Je
to jedna z mála knih, v jejímž ději
se neztratíme. Což hodnotím jako
velké plus.
Co dodat k samotnému ději.
Dnes už můžu napsat, typická
Tučková. Spletitost postav, které
se setkají v daném momentě, aby
přišly na to, že mají společnou
minulost i budoucnost, aniž by
o ní měly tušení. Všechny zvraty a rozuzlení děje probíhají dy-

namickou formou, je zde patrné
spojení vnitřních bojů se zásahy
přírody (bouře) nebo i samotnými zázraky, které způsobují vnitřní obrácení člověka na víru. Spolu
s aktérem děje doslova „cítíte“, že
mu Bůh ukazuje cestu, na kterou
je nucen „nastoupit“. Není jiná
cesta pro to, aby získal duševní
klid, po kterém touží.
Za hlavní myšlenku tohoto díla
tedy považuji autentický popis
cesty k víře. K uzdravení vlastní
duše a těla. Každá z postav, v různých dějových liniích, si prochází těžkým životním obdobím. Ať
je to násilná perzekuce řádových
sester, znásilnění, potrat nebo zá-
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výchova despotického otce. Zároveň s tím odhaluje tajemství
a problémy lidí, kteří s ní v klášteře žijí. A také třídí dokumentaci, po matce představené. Nedá
jí do dokumentů nahlédnout
a přečíst si je. Najde také deník
matky představené, kde od roku
1950 zapisuje události, které se
v době komunismu zažily bělovodské sestry. Z těchto pramenů postupně zjišťuje, jaké byly
osudy kláštera. Zároveň jsou zde
tzv. Evangelia. Jsou to kapitoly, v nichž se můžeme dozvědět
o autentické cestě uzdravení dalších postav románu.
Jak jsem již zmínila, na konci
románu se všechny osudy hlavních postav protnou a jejich cesta
se stává ve velké míře společnou.
Je to cesta k nalezení sama sebe,
k odpuštění a získání víry. Důle-

žitým faktorem je také jedna ztracená soška zázračné bělovodské
madony…….
Tučková je často kritizována
za historické nepřesnosti a fabulace, které se v jejích románech
vyskytují. I v tomto románu tomu
tak je. Nicméně Tučková je, díky
historicky ožehavým tématům
svých románů, tou, která čtenářskou veřejnost motivuje k hledání přesných faktů. Podporuje
jejich zájem o dané téma. A téma
perzekuce řádů v české republice
a vůbec osud české církve v době
komunismu, je téma aktuální.
Protože veřejnost reaguje na církev velmi negativně a odsuzuje
ji bez toho, aniž by znala fakta.
Náplní řeholních řádů je modlit
se a pracovat a stranit se všech lidských soudů…

Tvoření pro radost v knihovně
V naší Obecní knihovně jednou za
měsíc pořádáme tvoření pro všechny.
Cílem našeho tvoření je především
setkávání se, komunita. To, abychom
se setkávali, předávali si své zkušenosti, zážitky a navazovali nové přátelství. A to se nám daří v prostředí
naší knihovny, kde společně tvoříme.
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Tentokrát byla tématem jehla a nit.
Společně jsme vytvořili přívěsky na
klíče ve tvaru oblíbených zvířátek
nebo listů. Dalším tématem měsíce
listopadu budou přírodniny a tvorba
dekorací pro útulný domov. Těšíme
se na Vás!
Maruš a Libuš
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vislost na opiátech. Jejich cesty, na
první pohled odlišné, se setkávají v Bílé Vodě. Klášteře, kde byly
internovány sestry mnoha řádů,
kde byly ponechány za nelidských
podmínek, aby nějakým způsobem dožily svou existenci, protože se postavily režimu a nechtěly
řád opustit.
První dějová linie je současnost, kdy do kláštera přichází
Lena, která se pokusila o sebevraždu. Dostala se zde na radu
zdravotní sestry Marie, která ji
v nemocnici ošetřovala. Tam
potkává, kromě několika jiných,
sestru Evaristu. Ta jí nabídne pobyt v klášteře. Ona přijímá a začíná třídit dokumenty v klášterní
kanceláři. A od té chvíle můžeme sledovat boj. Její vnitřní boj
s démonem alkoholu, výčitkami
a zraněními, které ji způsobila
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY ZA DOKUMENTÁRNÍ
SNÍMEK „VELECKÝCH MLÝN L.P. 1756“
V rámci 26. Generální konference ICOM
(Mezinárodní rada muzeí) v Praze proběhlo i vyhlášení cen F@IMP (Festival of Audiovisual and
Innovative Museum Media Productions). Tento festival pořádá od roku 1996 AVICOM, Mezinárodní
výbor ICOM pro audiovizi, nové technologie a sociální média. Slavnostní předání cen festivalu F@IMP 2021-2022 proběhlo 25. 8.
2022 v Národním technickém muzeu.
Muzea soutěžila v několika kategoriích,
oceňovány byly nejen filmy s muzejní
tematikou, ale i muzejní inovativní počiny v propagačních šotech, vzdělávacích
projektech, webových stránkách a ve
virtuální realitě.
Ocenění získal také dokumentární
snímek „Veleckých mlýn L.P. 1756“ natáčený v Suché Lozi. Cenu přebíral ředitel
Muzea J. A. Komenského pan Miroslav
Vaškových. Slavnostního vyhlášení se
zúčastnili také delegáti a účastníci fil-

mového festivalu ze všech kontinentů světa, buď
přímo, nebo formou video konference. Děkujeme
za poskytnuté informace o ocenění panu Martinovi
Veleckému, blahopřejeme a vážíme si propagace
naší obce ve světě.
Redakční rada Sucholožských listů

Jubileum P. Václava Vrby

FARNOST

V pátek 23. září se dožil 70 let P. Václav Vrba,
bývalý farář v Bánově v letech 1990–2001 a nyní
farář a děkan ve Veselí nad Moravou. Do dalších
let přejeme vše dobré, dar zdraví a Boží požehnání.
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Duchovní obnova
po Misiích
V minulém roce proběhly v naší farnosti Lidové misie,
které vedli Vincentini z Loštic
na Šumpersku. Rok po lidových
misiích se koná Duchovní obnova po misiích a v naši farnosti to bylo ve dnech 28. 9. – 2. 10.
2022. Opět mezi nás přijeli P.
Ján, P. Alois, P. Pavol a P. Braňo.
Jejich tým ještě doplnila setra
Magdaléna. Kromě mší sv., přednášek a většího prostoru pro svátost smíření, byla i letos možnost
přijmout svátost nemocných.
Otec Ján také navštívil někte-
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ré hodiny náboženství, setkal se
s mládeží a ministranty (tentokrát sportovně ).
Velmi působivé bylo žehnání
rodičů dětem, na závěr bohoslužeb. Také bylo moc hezké setkání

s dětmi po bohoslužbě v sobotu
odpoledne v Suché Lozi, na které přijeli mladí ze slovenského
Rajce. Sestra Magdalena nabízí
setkávání pro děti v podobném
duchu v tzv. Mariánské družině.

První setkání bude v sobotu 5. listopadu odpoledne. Podrobnosti
budou upřesněny. Velké poděkování Vincentinům za jejich službu a kéž přinese hojné ovoce!

FARNOST

Pouť ke sv. Ludmile
V loňském roce jsme si připomněli 1100 let do úmrtí sv. Ludmily, patronky kostela v Suché Lozi. V návaznosti na tuto událost se ve dnech 14. – 15. října 2022
uskutečnila pouť naší farnosti ke sv. Ludmile na Tetín.
Autobus s poutníky odjel v pátek brzy ráno a ten
den nás čekali dvě větší zastávky. První byla v Číhošti,
malé vesnici nedaleko Humpolce, kde se 11. prosince 1949 stal tzv. číhošťský zázrak. Při kázání místního
faráře P. Josefa Toufara došlo k nevysvětlitelnému pohybu dřevěného křížku na hlavním oltáři. P. Toufar byl
v lednu následujícího roku zatčen, brutálně vyslýchán
a na následky mučení zemřel 25. února 1950. V roce
2015 byly na hřbitově v Praze – Ďáblicích nalezeny
jeho ostatky a slavnostně uloženy v kostele v Číhošti.
Tyto události nám přiblížila paní Věra Kovandová,
předsedkyně Nadačního fondu kostela Nanebevzetí P.
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Marie v Číhošti. Následně jsme měli mši sv., a také byla
možnost prohlédnout si výstavu věnovanou P. Toufarovi
a číhošťskému zázraku, která je na místní faře.
Z Číhoště jsme jeli na Želiv. V této obci je od 12.
století klášter Premonstrátů. V 50.tých letech minulého století zde byli internováni řeholníci a také někteří kněží. Jejich seznam je na desce za velkým křížem v tzv. křížové chodbě. Pod číslem 331 je zde jméno: František Borák (rodák z Bánova). Po prohlídce
kláštera a pobožnosti v kostele byla možnost občerstvení v klášterní restauraci, kde je také malý pivovar.
Následoval přejezd do Berouna, ubytování a nocleh.
Druhý den jsme jeli na nedaleký Tetín, kde byla
v roce 921 zavražděna sv. Ludmila. Nejprve jsme
měli mši sv. a poté prohlídku tří tetínských kostelů
s velmi pěkným výkladem.
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Pak nás čekala možnost občerstvení a následná cesta
domů.
Velké poděkování všem poutníkům za krásné
společenství a také zvláště paní Marii Pavlíčkové,
která zájezd připravila. Těšíme se na další společné
putování!
P. Jiří Putala

FARNOST

Poslední důležitou zastávkou naší pouti byla
Stará Boleslav. Zde jsme měli prohlídku kostela sv.
Václava s modlitbou na místě jeho původního hrobu.
Navštívili jsem také nejstarší mariánské poutní místo
v naší zemi – baziliku Nanebevzetí P. Marie. Ta stojí na místě, kde bylo dle tradice nalezeno paladium
země české. Zde jsme se pomodlili litanie a zazpívali.

Pobožnost za zemřelé
Pobožnost za zemřelé bude v Suché Lozi v neděli 6. listopadu v 15:00 hod. na hřbitově.

Svatomartinské hody v Bánově
Sobota 12. listopadu 2022
17:00 Večerní bohoslužba – P. Zdeněk Graas, farář
v Pitíně.
Cca 18:00 Pocta sv. Martinovi – krátká scénka o životě
sv. Martina před kostelem
Cca 18:15 Svatomartinský průvod od kostela na Jarmek.
Neděle 13. listopadu 2022
10:30 Slavnostní bohoslužba – P. plk. Jaroslav Kníchal,
hlavní kaplan AČR.
Bohoslužba začíná průvodem od fary za účastní krojovaných a místních spolků.
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Výročí posvěcení kaple
v Bystřici
V neděli 20. listopadu 2022 si v Bystřici
připomeneme 20 let od posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem (16.
11. 2022 – světitelem byl otce biskup Josef
Hrdlička). Program oslav:
Pátek 18. 11. v 19:00 hod. kaple sv. Josefa –
Večer chval s bystřickou scholou.
Sobota 19. 11. v 16:00 Kulturní dům –
Vernisáž výstavy o svatbě kaple.
Neděle 20. 11. v 10:00 Slavnostní mše sv. –
otec biskup Josef Nuzík.
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Moravští novokněží požehnali ve Vatikánu papeži
Papež se při generální audienci
setkal i s kněžími z České republiky.
Vatican News
Na středeční generální audienci ve Vatikánu byli 5. října přítomni také nedávno vysvěcení kněží
z olomoucké arcidiecéze Pavel
Fiala, Josef Biernát, František Šary
a Lukáš Gelnar.
Společně udělili papeži Františkovi novokněžské požehnání.

Podzim...
Jak se člověk vlastně na podzim života těší nebo jak ho prožívá? Jako smutné ohlédnutí za
obdobím mládí, za časem velkých
plánů a dostatku sil? Nebo jako
dobu pokojného sbírání ovoce?
Nejsou to snad dny, jejichž realitu
nechceme brát na vědomí?
Památka zesnulých a naše cesty na hřbitov nám připomínají,
že náš pozemský život je opravdu konečný. A vzpomínky na ty,
kteří už z tohoto života odešli, nás
mohou s konečností smiřovat. Teprve pohled na celek skončeného
života nám ukazuje, jakou cenu
život vlastně má. Že ovoce života
není zanedbatelné. A kolik toho

Mše za úrodu
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dává dalším generacím.
Po podzimu přichází v přírodě každý rok opět zima a jaro. Po
smrti se ale otevírá možnost plného života s Bohem, vyústění naší
pozemské cesty. Vezměme tedy
na milost podzim, pokud se nám
nelíbí – ten krásně barevný se žlutými a červenými listy, zralými
jablky a chutnými ořechy. A vezměme také na milost náš osobní
podzim života – období životní
sklizně, vděčnosti, osvobození od
mnoha plánů. Je to neopakovatelný čas vyhlížení cíle naší cesty.
Vnímání místa, kde nás Bůh čeká.
https://www.vira.cz/texty/clanky/podzim
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Podzim…. Je krásný? Smutný?
Radostný? Pro toho, kdo miluje teplo, slunce, světlo může být
podzim se svými mlhami a brzkým stmíváním zdrojem skleslé
nálady. Pro pečlivého zahrádkáře
naopak radostnou dobou sklizně
a chvílí uspokojení nad výsledky
mnohaměsíční námahy. A pro
milovníka lyží časem očekávání
prvého sněhu. Je ale ještě jiný úhel
pohledu. Pro ty z nás, kdo mají
dávno za sebou „setkání s Abrahámem“, je podzim v přírodě také
připomínkou podzimu života. Liturgie vzpomínky na všechny věrné zemřelé – „dušičky“ – nám to
také připomíná.

Patrocinium sv. Ludmily
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Svatohubertská mše
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SUCHOLOŽSKÉ HODY
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