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Vážení občané, 
letošní rok je už téměř za námi, 
Vánoce, nový rok a další rok před 
námi. Poslední roky jsou hodně 
divoké – covid, válka na Ukrajině, 
a s tím související celoplošné zdra-
žování - tak co nás čeká v dalším 
roce?
Určitě každý z nás si dává na za-
čátku různá předsevzetí, jako kdy-
by to špatné chtěl nechat v  roce 
minulém a nový rok začít s čistým 
štítem. Tak nějak jsme si všichni 
plánovali, co v  dalším roce udě-

láme, ale v  této době je to hodně 
problematické, protože, bez na-
šeho zavinění, nevíme, co nám 
budoucnost přinese. Myslím si, 
že můžeme něco pro sebe sama 
udělat. Snažme se „nevpouštět“ 
si do sebe ty negativní věci, které 
nás bombardují každý den, jak 
je všechno špatně, ale udělejme 
si každý den radost, což zname-
ná, při každodenním vstávání se 
na něco těšme. Stačí jen nějaká 
drobnost, např. že si večer lehnu 
k televizi, přečtu si knížku, vyluš-

tím křížovku, půjdu se projít nebo 
zasportovat. Prostě a jednoduše – 
BÝT sám pro sebe POZITIVNÍ!
Proto Vám všem přeji, abychom 
si vychutnali tu pravou vánoční 
atmosféru, užili si rodinu, přátele 
a hlavně se na cokoli TĚŠIT! 
PŘEJI VÁM, PĚKNÉ PROŽITÍ 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HOD-
NĚ ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ, BOŽÍHO 
POŽEHNÁNÍ A VŠECHNO NEJ-
LEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2023!! 

Váš staro-nový starosta 
Václav Bujáček

Slovo starosty
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NAŠE OBEC V ČÍSLECH V ROCE 2022

PROSBA O POMOC S ÚKLIDEM SNĚHU

Počet narozených dětí v roce 2022:   11
Počet zemřelých v roce 2022:    15
Počet občanů na začátku roku 2022:   1118

Počet občanů na konci roku 2022:   1129
Počet občanů přihlášených v roce 2022:  28
Počet občanů odhlášených v roce 2022:    13

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, odkli-

dili ihned sníh na našich 3,2 km chodníků a ze všech 
obecních komunikací. 
Za vaši pomoc jako důkaz toho, že jsem skutečně obcí lidi, 
kteří žijí v jedné společnosti, Vám mnohokráte děkuji. 

Starosta obce Václav Bujáček

CO SE NÁM PODAŘILO A CO PŘIPRAVUJEME 

a) Rok 2022 v číslech - dodavatelsky
1. Rekonstrukce dvou lávek přes potok Nivnička
Termín zahájení: září 2021
Termín dokončení: červen 2022
Dotace ve výši:  778.252,- 
 – dotace poskytnuta z MMR ČR
Celkové náklady: 1.168.666,- Kč mil Kč 
Stručný popis akce: kompletní rekonstrukce dvou lá-
vek – lávka za ZŠ a MŠ a  lávka u kapličky sv. Cyrila 
a Metoděje

2. „Cyklostezka Suchá Loz na p.č. 364, 237/12, 3151, 
3153, 3154“
Termín zahájení: květen 2022
Termín dokončení: září 2022
Dotace ve výši:  3.476.414,- Kč 
 – dotace poskytnuta z přeshraniční spolupráce
Celkové náklady: 3.862.683,- Kč
Stručný popis akce: napojení stávající betonové cyk-
lostezky na asfaltovou komunikaci směrem k  letišti 
Bánov a k parkovišti u zemědělského družstva 
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3. Rekonstrukce vodovodu a chodníku – část dolní 
konec
Termín zahájení: srpen 2021
Termín dokončení: říjen 2021
Celkové náklady: 2.356.364,- 
 (fi nancováno z rozpočtu obce) 
Stručný popis akce: došlo k rekonstrukci vodovodního 
řádu, veřejného osvětlení a chodníku v části obce na 
dolní konci u nových rodin. domů 

b) Rok 2022 v číslech – svépomoci (samostatně)
1. Výstavba zvonice na „Vinohrádkách“      
- tuto stavbu jsme celou vybudovali svépomoci, tedy 

pomocí obecních zaměstnanců, zaměstnanců, kte-
ré nám poskytl úřad 
práce a brigádníků

- kompletně celá stav-
ba byla fi nancována 
z  obecního rozpočtu 
a darům některých ob-
čanů, fi rem aj.

- celkové náklady jsou 
tedy cca 700.000,- Kč 
– v případě, že by nám 
zvonici stavěla soukro-
má fi rma,náklady by se 
vyšplhaly na částku cca 
2 mil Kč

2. Sněžná jáma na „Vinohrádkoch“
- „Sněžná jáma“ je podzemní sklep, který se používá 

pro uskladnění sazenic stromků pro výsadbu lesa

3. Napojení zrekonstruovaných lávek přes potok 
„Nivnička“
- po obnově lávek jsme museli dopojit tyto lávky na 
chodníky, popř. na místní komunikace, tedy
připravit podkladní desku, dodláždit nebo doasfalto-
vat 
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4. Veřejné osvětlení – dolní konec
- abychom ušetřili nějaké fi nance, tak naši zaměst-

nanci udělali na dolním konci – podél rekonstru-
ovaného chodníku a vodovodu, kompletně veřejné 
osvětlení

Včetně těchto prací samozřejmě museli zaměstnanci 
zvládnout každoroční, řekl bych již „tradiční“ práce 
– sečení trávy, příprava hodů, opravy na obecních bu-
dovách, vodovod, veřejné osvětlení, práce v obecním 
lese, opravy a půjčování obecní techniky a spoustu dal-
ších prací, proto bych chtěl všem moc poděkovat, za 
tuto jejich činnost, protože díky jejich šikovnosti ušetří 
obec ročně statisíce korun!! Moc Vám za to díky!

Co připravujeme v roce 2023
1. Rekonstrukce veřejného osvětlení a vodovodu – 
lokalita: víceúčelové hřiště – ulice kolem kostela
Předpokládaný termín zahájení:     1. 4. 2023
Předpokládaný termín dokončení:    30. 7. 2023
Celkové náklady:     cca 4.000.000,- Kč 
Stručný popis akce: Obec získala dotaci ze Zlínského 
kraje na rekonstrukci vodovodu v  této části. Dotace 
byla přislíbena ve výši 
50 % cca 1,3 mil KČ.  
Samozřejmě při této 
rekonstrukci souběž-
ně provedeme i  rekon-
strukci
veřejného osvětlení 
a  položení chrániček 
pro otické kabely aj. 

2. Vybudování lesní 
cesty „Březina“ 
Předpokládaný termín 
zahájení:  1. 3. 2023
Předpokládaný termín 
dokončení: 31. 12. 2023
Celkové náklady:
7.000.000,- Kč
Dotace:5.557.785,- Kč 

– dotaci poskytne SZIF 
Stručný popis akce: Dojde k vybudování lesní komu-
nikace v  obecním lese „Březina“. Tato komunikace 
povede od přehrady v „Losoch“, lesem až po velkou 
zatáčku, tzv., „okluk“ u  komunikace na Strání nebo 
Březovou. 

3. Rekonstrukce zbývajících lávek přes potok 
Nivnička
Celkové náklady:  cca 4.000.000,- Kč
Stručný popis akce: Po dvou letech se nám podařilo 
získat pozemky od Povodí Moravy, abychom mohli 
dokončit rekonstrukce všech lávek. Budeme se snažit 
získat dotaci na tyto stavbu z MMR ČR.  

4. Výstavba zázemí na víceúčelovém sportovišti – 
přístřešek a WC
Celkové náklady:  500.000,- Kč
Stručný popis akce: Jedná se o vybudování přístřeš-
ku, buňky a záchodu za víceúčelovým hřištěm. Tuto 
stavbu si budeme realizovat svépomoci, popř. pokud 
by na tento záměr bylo možno získat dotaci, tak se 
pokusili.

Dále připravujeme opravu všech autobusových za-
stávek, opravu výmolů u  komunikace k  altánu naší 
„Slatiny“, kompletní rekonstrukci dětských hřišť, vy-
budování parkovacích míst u centra obce, zpevňování 
polních cest, opravu pramenů „Slatiny“, zahájení bu-
dování technické budovy pro zaměstnance.

Uvidíme, jak se nám bude dařit v žádostech o dotace 
a co všechno ještě zvládneme udělat v roce  2023.



6 Sucholožské listy - OBČASNÍK Prosinec 2022

O
BE

C
N

Í O
KÉ

N
KO



7Sucholožské listy - OBČASNÍKProsinec 2022

O
BEC

N
Í O

KÉN
KO

OBEC INFORMUJE

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

SVOZ ODPADŮ  2023 – OBEC SUCHÁ LOZ

ODPADOVÝ SYSTÉM OBCE

STAROSTOVO PODĚKOVÁNÍ

• Příprava kupních smluv, darovacích smluv, směn-
ných smluv, nájemních smluv, smlouvy o výpůjč-
ce, 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   - 1 MH - 600,- Kč 
b) obecní vlečky   - 1 MH - 200,- Kč 
c) obecní traktor a vlečka  - 1 MH - 800,- Kč 
d) obecní automobil Peugeot 
 - 1 km - 10,- Kč - bez řidiče 
 - 1 km - 13,- Kč - s řidičem 
 - minimální taxa je 300,- Kč 

Termíny svozu popelnic:
9. 1.; 23. 1.; 6. 2.; 20. 2.; 6. 3.; 20. 3.; 3. 4.; 17. 4.; 3. 5.; 15. 5.; 29. 5.; 12. 6.; 26. 6.; 

10. 7.; 24. 7.; 7. 8.; 21. 8.; 4. 9.; 18. 9.; 2. 10.; 16. 10.; 30. 10.; 13. 11.; 27. 11.; 11. 12.; 27.12.;

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:
19. 1.; 23. 2.; 23. 3.; 20. 4.; 18. 5.; 22. 6.; 20. 7.; 24. 8.; 21. 9.; 19. 10.; 23. 11.; 14. 12.;

Odpadový systém všichni známe a jsem velice rád, 
že jej dodržujeme a snažíme se co nejvíce třídit. Ně-
kteří třídí více, někteří třídí méně, ale letos již doplá-
címe z obecního rozpočtu cca 120.000,- Kč. Při po-
rovnání s ostatními obcemi jsme na tom ještě velmi 
dobře, ale musíme i my pokračovat v efektivnějším 
třídění a motivaci Vás.
Tuto situaci jsme řešili a  udělali jsme dvě zásadní 
věci: 

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 na-
venek. Jsou to všechny spolky – nebudu je raději vy-

e) obecní lešení
 - 1 den - 20,- Kč – přesná cena se určí dle množství 

Pronájmy obecních budov:
a) pronájem obecní kuchyně   5.000,- Kč  
b) pronájem obecního sálku  - 1 den – 2.500,- 
c) pronájem obecního vybavení 
 - 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 poško-
zení nebo rozbití zařízení je nájemce povinen uhradit 
škodu pronajímateli v plné výši. 

1. Větší rozdíly slev pro ty, co opravdu kvalitně třídí 
a předcházejí vzniku odpadů, než pro ty, co ob-
čas něco vytřídí, popelnice vyvážejí poloprázdné, 
pytle nenaplněné

2. Monitorování odpadů, které vyvážíme na sběrný 
dvůr – každá domácnost dostane kartičku a při 
návštěvě sběrného dvoru ji musí mít, jinak nebu-
de odpad odebrán. A i na sběrném dvoře budeme 
načítat, kdo a co a kolik vyvezl odpadu. 

jmenovávat, 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!!
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

MAS Východní Slovácko nabízí možnost pomoci 
při podání žádosti do programu Nová zelená úspo-
rám Light.

Komu je NZÚ Light určena?
• žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastní-

kem domu či trvale obývaného rekreačního ob-

jektu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022
• žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni 

podání žádosti o dotaci pobírat starobní důchod 
nebo mít invalidní důchod 3. stupně, příp. musí 
domácnost kdykoliv mezi 12. 9. 2022 a dnem po-
dání žádosti o dotaci pobírat příspěvek na bydle-
ní
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VÝCHODNÍ SLOVÁCKO V R. 2021 – 2022

Vážení občané a přátelé Východního Slovácka,
rok se nám chýlí ke svému konci a jak už to bývá, 
ohlížíme se a  rekapitulujeme, jaký že ten uplynu-
lý rok vlastně byl. V tomto článku Vám přinášíme 
informace, čím se mikroregion Východní Slovácko 
zabýval v  posledních dvou letech a  které projekty 
jsme společně realizovali. Náš mikroregion patří 
mezi ty menší a aktivnější, je svazkem 6 obcí s celko-
vým počtem obyvatel cca 11 000. Všechny naše obce 
patří také do širšího sesterského uskupení, kterým 
je místní akční skupina „MAS Východní Slovácko, 
z.s.“ působící na území s cca 37 000 obyvateli. Mik-
roregion Východní Slovácko byl v r.2005 iniciátorem 
založení „masky“ a můžeme s potěšením konstato-
vat, že po celou dobu mezi oběma subjekty probíhá 
skvělá a oboustranně prospěšná spolupráce.
Vzhledem k tomu, že některé naše aktivity – projek-
ty jsou realizovány v období delším než jeden rok, je 
i tento článek rekapitulací za r.2021 a 2022. Tak tedy, 
čemu jsme se věnovali ?

1) Spolupráce v rozvoji obcí mikroregionu Východ-
ní Slovácko je název projektu, který získal dotač-

Kolik je možné získat?
• max. 150 000 Kč na jeden rodinný 

dům, přičemž dotace může pokrýt až 
100 % výdajů

Jaké jsou termíny?
• žádat je možné od 9. 1. 2023
• zpětně lze uznat i projekty realizova-

né od 12. 9. 2022
• na realizaci je 1 rok, ale lhůtu je možné dodatečně 

prodloužit

Jak požádat o dotaci?
• žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky 

prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR
• pro elektronické podání žádosti je potřeba mít 

zřízenu tzv. identitu občana
• s žádostí Vám bezplatně pomůže MAS Východní 

Slovácko 

Co je potřeba doložit?
• není třeba dokládat projekt, energetické posou-

zení ani faktury, základem je fotodokumentace, 
jednoduchý formulář odborného posudku a ko-
nečná zpráva o provedení opatření

ní podporu od Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 198 
400 Kč. Celkové náklady činily 248 000 Kč a byly 
vynaloženy na realizaci 3 aktivit:

- Aktivita 1 – „Přenos a výměna zkušeností s part-
nerským mikroregionem v  zahraničí“ byla na-
plněna 1 denním seminářem v  rakouském pří-
hraničí, a to v regionu Th ayatal v obcích Langau 
a  Hardeg. Dalším partnerem byl mikroregion 
Vranovsko.

- Aktivita 2 - vzdělávací seminář „Příprava roz-
vojových projektů na venkově“ byla realizována 
společně se zástupci sousedního mikroregionu 
Bílé Karpaty;

- Aktivita 3 - Propagační předměty (trička) a pub-
likace „Deník z cest“.

 Hlavním cílem projektu byla podpora přenosu 
zkušeností získaných při spolupráci jednotlivých 
obcí ve svazku obcí. Chtěli jsme ukázat konkrétní 
možnosti společných aktivit, prezentovat příkla-
dy dobré praxe, inspirovat další partnerské mik-
roregiony a nabídnout jim spolupráci při výměně 
zkušeností. Prezentovali jsme projekty, kde rea-

• k žádosti o dotaci je dále nutné doložit jakýko-
liv dokument prokazující vlastnictví bankovního 
účtu žadatele a  dokument prokazující čerpání 
důchodu nebo příspěvku na bydlení

Více informací naleznete na https://novazelenauspo-
ram.cz/nzu-light/.
 
MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
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lizátorem či investorem byl svazek obcí, nikoliv 
jednotlivé obce. Jsme přesvědčeni, že potenciál 
meziobecní spolupráce je velký, přitom ne vždy 
a všude je patřičně doceněný.

2) Program V - EKOFOND Východního Slovácka 
2021 – byl vyhlášen už popáté, kdy po třech le-
tech podpory využívání dešťové vody pro zalévá-
ní vegetace na zahradách u rodinných domů byl 
v  r.2020 a 2021 program zaměřený na výsadbu 
ovocných stromků, které kromě produkční funk-
ce napomáhají také zlepšení stavu mikroklimatu. 
Dotace na jednu žádost činila max. 2000,-Kč, při-
čemž vyčleněné fi nanční prostředky byly dosta-
tečné na schválení podpory všech 67 podaných 
žádostí. 

3) Zaměstnání v   mikroregionu Východní Slovác-
ko byl název projektu, který prostřednictvím 
MAS Východní Slovácko získal podporu ve výši 
7 550 000,- Kč z Operačního programu Zaměst-
nanost. Podstatou projektu byla pomoc osobám 
znevýhodněným na trhu práce. Ve spolupráci 
s obcemi VS se podařilo vytvořit 12 pracovních 
míst v  oblasti údržby veřejné zeleně, chodníků 
a komunikací. Součástí projektu byly také akti-
vity pracovní aktivizace a vzdělávání. Projekt se 
zaměřil na cílové skupiny osob se zdravotním 
postižením a uchazečů o zaměstnání. Projekt tr-
val od 04/2020 do 10/2022 a celkový rozpočet vč. 
vlastního podílu VS činil 7 947 000,- Kč.

4) Olympiáda Východního Slovácka – po pauze 
v covidových letech 2020 a 2021 pokračovala le-
tos série sportovně – společenských akcí, jejímž 
cílem je přitáhnout děti, mládež i  dospělé ke 
sportovním aktivitám – „vytáhnout děti od po-
čítačů“ a  současně nabídnout zábavu, iniciovat 
veřejnost k podpoře sportu a pohybu a podpořit 
pospolitost obyvatel mikroregionu. Pro soutěžní 
týmy z našich obcí byly naplánovány disciplíny: 
šachy, fl orbal, pétanque, stolní tenis, přespolní 
běh a fotbal žen. Z důvodu nepříznivého počasí 
se sice dvě disciplíny nekonaly, přesto jsme rádi, 
že olympiáda pokračuje a doufáme, že příští rok 
se bude soutěžit ještě více.

5) Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek 
v  Uherském Hradišti jsou velkou přehlídkou 
kulturního bohatství Slovácka, v  němž folklór 
zaujímá přední místo. Každý mikroregion má 
své folklórní tradice trošku jiné než jeho souse-
di a hradišťské slavnosti jsou příležitostí k jejich 
prezentaci široké veřejnosti. Mikroregion Vý-
chodní Slovácko se zúčastnil bez přestávky všech 
ročníků slavností a nejinak tomu bylo i v letech 

2021 a 2022. Patříme vždy mezi početnější sku-
piny krojovaných účastníků v  průvodu a  také 
náš kulturní program na Mariánském náměstí 
s  vystoupením pěveckých, tanečních a  hudeb-
ních souborů mívá velké množství návštěvníků. 
Lákadlem je samozřejmě také nabídka pochutin 
z obcí VS – slanina, klobása, škvarky, chleba se 
sádlem a cibulí, vdolečky, Slatina, medovina a 6 
vzorků slivovice.

6) Setkání zastupitelstev obcí VS 2022 se letos 
v červnu uskutečnilo v hostitelské obci Korytná. 
Členové zastupitelstev měli opět možnost shléd-
nout prezentace, ve kterých jednotlivé obce se-
znamují své sousedy s tím, co se jim za uplynulý 
rok podařilo vybudovat a také co je v plánu pro 
následující rok. Současně se zde prezentuje také 
mikroregion Východní Slovácko a MAS Východ-
ní Slovácko. 

7) Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním 
komunitných škol – projekt realizovaný v rámci 
programu INERREG – Přeshraniční spolupráce. 
Partnery projektu byly mikroregiony Slušovicko 
a Kopaničiarsky región (Myjava). Cílem projektu 
bylo zkvalitnit společenský a komunitní život na 
venkově všem věkovým kategoriím obyvatelstva, 
podpořit sociální a  jiné zručnosti a  nabídnout 
nové možnosti trávení volného času. Část roz-
počtových nákladů připadajících na VS činila 54 
000,- EUR, míra dotace 90 %.

8) Kromě výše uvedených aktivit hlavní činnosti 
mikroregionu se snažíme poskytovat obcím také 
služby dotačního poradenství – konzultace pro-
jektových záměrů, zpracování žádostí o  dotaci, 
provedení výběrového řízení, dotační manage-
ment, závěrečné vyhodnocení akce – vyúčtování. 
V letech 2021 - 2022 jsme takto pomohli s reali-
zací cca 25 projektů. 

9) Odpadové hospodářství VS – jedná se o služby 
svozu, třídění, využití a  likvidace komunálních 
odpadů v obcích našeho mikroregionu. 

 Díky změně systému před 6 lety a soutěžení cen 
se nám tehdy podařilo snížit náklady i množství 
směsného odpadu. Nicméně ceny služeb v  po-
sledních letech rychlým tempem narůstají. Od 
r.2022 nám služby poskytuje sdružení fi rem SUEZ 
CZ a Rumpold UHB, jejichž společnou nabídku 
jsme byli nuceni ve výběrovém řízení přijmout, 
poněvadž v hodnocených nabídkách zůstala na-
bídka uvedeného sdružení jako jediná. Bohužel 
cena služeb se výrazně zvýšila, a to na částku cca 
17 mil. Kč vč. DPH (v  součtu za všechny obce 
VS). V následujících třech letech trvání smlouvy 
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musíme počítat i  s  dalším navýšením o  infl aci. 
Vzhledem k tomu, že v této oblasti je konkurence 
fi rem velmi omezená a na trhu mají převahu vel-
ké nadnárodní fi rmy, není reálné předpokládat, že 
by se cenový růst zastavil. Významným faktorem 
jsou také legislativní nároky, které ukládají obcím 
povinnost zvyšovat podíl odpadů určených k re-
cyklaci, přičemž od r.2035 bude možné na sklád-
kách likvidovat max.10 % z  celkové hmotnosti 
komunálních odpadů. Současně se výrazně zvy-
šují zákonné poplatky za skládkování.

Obce Východního Slovácka hledají řešení, které by 
od r.2026 zajišťovalo ekonomicky snesitelný systém 
odpadového hospodářství při současném plnění le-
gislativních požadavků. Absolvovali jsme řadu jed-
nání s jinými regiony v ČR, které se na základě ne-

dobrých zkušeností s nadnárodními odpadářskými 
fi rmami rozhodly řešit nakládání s odpady nezávisle 
vlastními silami. Letos v červnu jsme zadali zpraco-
vání provozně ekonomické studie, jejímž předmě-
tem bylo zhodnocení varianty vybudování vlastního 
odpadového centra s překladištěm vč. svozové spo-
lečnosti a ekonomické porovnání nového provozu se 
stávajícím řešením, kdy veškeré služby nakupujeme. 
V  současné době je studie dokončená a  v  nejbliž-
ších termínech budou s jejími výsledky seznámena 
zastupitelstva obcí VS. Pokud bychom se rozhodli 
pro vlastní cestu, pak za předpokladu nemožnosti 
skládkování budeme potřebovat jinou „koncovku“, 
kde bude možné likvidovat nerecyklovatelné odpa-
dy. Proto máme již dnes uzavřeno Memorandum 
o spolupráci s fi rmou SAKO Brno, která provozuje 
zařízení pro energetické využití odpadů. 

Produkce odpadů Východního Slovácka včetně počtu obyvatel jednotlivých obcí - 2021
Obec Bánov Bystřice pod 

Lopeníkem
Korytná Nivnice Suchá Loz Vlčnov CELKEM

Počet obyvatel k 31. 12. 2021 2 109 840 910 3 334 1 136 3 010 11 339

Produkce odpadů v tunách
Směsný komunální odpad (SKO) 349 174 126 465 144 511 1 769
Objemný odpad 97 59 38 147 34 234 609
Papír 40 13 12 65 18 47 195
Plast + Tetra Pak 46 21 24 68 31 51 241
Sklo 38 13 14 55 14 40 174
Textil    10 1 8 19
Kovy 96 16 37 30 25 170 374
Pneumatiky 3,0 1,5 2,6 0,04 3,0  10
Nebezpečné odpady 2,26 0,81 3,27 3,95 4,18 4,00 18
Dřevo 29  29 74 32 105 269
Biologicky rozložitelný odpad    128  39 167
Jiný biologicky nerozložitelný      20 20

Děkujeme Vám za přízeň a podporu našeho mikroregionu a přejeme všem krásné a požehnané Vánoce 
a šťastný Nový rok.  Milan Bauka – manažer VS
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Co se událo ve školních lavicích …

Za tajemstvím starých časů
V pondělí 28. listopadu se děti z družiny vydaly 

do sucholožské chalupy. Dýchla na nás atmosféra, 
jako bychom se ocitli před 100 lety. Celým stavením 
nás provázel Bc. Jožka Berka, místní rodák. Ten nám 
představil celý domek s dvorem tak, jak jej dříve lidé 
důmyslně stavěli. Každá z částí byla využívána pro 
jiné účely. Velká vrata nás uvedla do podvrátí, kde 
se jistě dalo projet koňmo nebo vozem. Na dvorku 
jsme si prohlédli chlévy s ohromným množstvím ze-
mědělských strojů. Děti uslyšely poprvé v životě slo-
va jako je fukar, mlátička či strojek na turkyni. Na co 
se používají a jak fungují, si mohly jen představovat.  
Zato v kuchyni si prozkoumaly a částečně vyzkou-
šely různé náčiní. Názvy na kuchyňských dózách 
nás přiměli k zamyšlení, proč jsou psány v němčině. 
Prohlédli jsme si, jak se kdysi v kuchyni topilo, vařilo 
a peklo. V jizbě jsme si se zájmem prohlédli obsah 
truhlic a polic. Velké péřové duchny na nás dýchly 
atmosférou našich 
prababiček a  pra-
dědečků. Kroje 
nám připomně-
ly sváteční chvíle 
prožívané v  kos-
tele či na hodech. 
Odpoledne uteklo 
jako voda a z roz-
zářených očí dětí 
bylo vidět, že je 
to bavilo a jistě se 
na jaře vrátíme 
vyzkoušet některé 
z dalších pomůcek 
v  kuchyni nebo 
nářadí ve chlévě. 
Výprava to jistě 
nebyla poslední.

Mgr. Jitka Malá

Projekt ,,Den stromů“
Po celém světě si lidé uvědomují, jak jsou pro jed-

notlivce i pro celou planetu stromy důležité. Význam 
stromů každoročně připomíná oslava Den stromů.

Celý týden jsme se v  různých předmětech vě-
novali rozmanitým aktivitám, které se této proble-
matiky týkají. V prvouce a přírodovědě se žáci učili 
o přírodě, poznávat stromy podle listů, plodů. Vy-
právěli jsme si o živočiších, žijících v přírodních spo-
lečenstvích. V pracovních a výtvarných činnostech 
žáci využili přírodní materiály ke zpracování tohoto 
tématu.

Žáci celé školy se zapojili do soutěžní výzvy 
STROMY a MY, osvětové kampaně Lísky - občan-
ského sdružení pro environmentální vzdělávání 
a výchovu. Byli oceněni pamětným listem a výuko-
vými materiály.

Nezapomněli jsme ani na děti v mateřské škole. 
Žáci 4. a 5. ročníku si pro ně připravili zábavné do-
poledne v přírodě. Děti chodily po stanovištích a pl-
nily různé úkoly, které se týkaly nejenom stromů, ale 
celé přírody. Odpoledne si poznávací soutěž zkusili 
taky žáci ve školní družině, samozřejmě pro ně byly 
úkoly mnohem náročnější.

Celou slavnost jsme zakončili na zahradě vynika-
jícím štrůdlem, který upekli žáci ve školní družině.

Chraňme si naši přírodu, protože stromy jsou 
pro naši planetu velmi důležité.

Anna Adamcová

Výukový program 4. a 5. ročníku v Muzeu J. A. 
K. v Uh. Brodě

Ve čtvrtek 10. 11. jsme vyrazili na výukový pro-
gram do muzea „750 let královského města Uh. Bro-
du“. Děti se dozvěděly zajímavosti o tom, jak město 
vypadalo v minulosti, kde byly městské brány, jak se 
tehdy žilo. Pan Provodovský připomněl dětem su-



13Sucholožské listy - OBČASNÍKProsinec 2022

ZÁ
KLA

DN
Í ŠKO

LA
cholozskou pověst O růžovém keři (hlavní postava – 
zemanka, která nemohla mít děti, žila na Volenově) 
a povyprávěl pověst O černém Jankovi, jehož sošku 
můžeme vidět na věži radnice v Uh. Brodě.  Děti si 
prohlédly zakládající listinu města, vyrobily tajný 
dopis, opatřily ho pečetí a na závěr vrchol programu 
- zlatý poklad místního muzea.

Otázka: Víte, kde se nachází v Uh. Brodě poslední 
městská brána? Další 3 městské brány byly zbourá-
ny. Jak silné a vysoké byly městské hradby ve spodní 
části města (nad nádražím)? Pokud ne, zeptejte se 
čtvrťáků nebo páťáků, třeba si ještě vzpomenou.

Mgr. Hana Beníčková

Dětské dopravní hřiště – 4. ročník
Jedním z úkolů čtvrťáků je v tomto školním roce 

získat Průkaz mladého cyklisty. Na dětském doprav-
ním hřišti je nejdříve čekala teoretická část a  pak 

jízdy na kole. Na jaře pak budou skládat teoretické 
a praktické zkoušky. Aby se už teď na vše připravili 
a zkoušky bezchybně zvládli, mohou trénovat i na 
www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/pru-
kaz-mladeho-cyklisty-testy.

Mgr. Hana Beníčková

Slatinka – dětský soubor ZŠ Suchá Loz
Po delší pomlce jsme obnovili činnost Slatinky 

v naší škole. Přihlásilo se 21 dětí, od 1. do 5. třídy. 
K oslavě podzimu jsme si připravili pásmo písniček, 
básniček, tanečků, které jsme předvedli rodičům 
a prarodičům v místním sále. Připojili se k nám také 
páťáci a zahráli 2 divadélka – Máša a medvěd a Jak 
včelička zachránila králíčka.

A co dál? Vystoupíme na Mikulášském jarmarku, 
navštívíme obyvatele chráněného domu, pojedeme 
do kina. A pokud se vše podaří, po Novém roce vy-
stoupíme na večírku pro naše důchodce a  připra-
víme opět pro rodiče a příznivce Slatinky přátelské 
posezení Z pohádky do pohádky.

Mgr. Hana Beníčková
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Projekt Záložka do knihy Záložka do knihy 
spája školy

Národný inštitút vzdelávania a  mládeže 
a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlasily k Mezi-
národnímu měsíci školních knihoven 2022 13. roč-
ník česko-slovenského projektu pro základní školy 
a osmiletá gymnázia 

Záložka do knihy spojuje školy: MŮJ LITERÁR-
NÍ PŘÍBĚH ČEKÁ NA TVÉ PŘEČTENÍ

Cílem je navázání kontaktu mezi českými a slo-
venskými základními školami a  osmiletými gym-
názii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny 
záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří zá-
ložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvár-
ní téma česko-slovenského projektu Můj literární 
příběh čeká na Tvé přečtení, a si ji vyměnili se žáky 
z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. 

Do projektu jsme se v letošním roce zapojili po-
prvé.

Nejdříve nám byla přidělena partnerská slo-
venská základní škola z  městečka Vlčkovce. 
Všichni žáci školy vytvořili pěkné záložky do kni-
hy, které jsme potom poslali našim slovenským 
kamarádům. Zároveň jsme poslali balíček s pro-
pagačními materiály o  naší škole a  vesnici. Na-
opak zase z partnerské slovenské školy poslali se 
záložkami i materiály, abychom se také seznámili 
s jejich školou a vesnicí. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Do projektu se do 31. 10. 2022 přihlásilo 1 040 

škol s celkovým počtem 119 937 žáků, a to z České 
republiky 380 škol s celkovým počtem 36 149 žáků 
a ze Slovenské republiky 660 škol s celkovým počtem 
83 788 žáků. Celou akci pořádala Slovenská pedago-
gická knihovna národního institutu vzdělávání ve 
spolupráci s Centrum dětského čtenářství Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně.

Mgr. Hana Máčalová

Slavnost písaře
Úterý 22.11.2022 se stalo pro naše prvňáčky vý-

znamným dnem, neboť byli pasováni na písaře. Této 
slavnosti se účastnili rodiče dětí, pan starosta a paní 

učitelky. Protože jsme probírali písmenko N, pro-
měnila se první třída v třídu námořníků. Nečekaně 
zakotvil se svou lodí u břehů základní školy pan ka-
pitán Ploutvička, který se přišel podívat a zhodnotit, 
jak si prvňáčci - námořníci vedou na lodi i moři. Děti 
ukázaly, co se od začátku školního roku naučily. Re-
citovaly básničku o námořníkovi, počítaly příklady, 
skládaly lotto, četly s paní učitelkou příběh o námoř-
níku Nikolovi, ukázaly, jak už dovedou přečíst i tří-
písmenková slova, psaly číslice, kreslily vlny na moři. 
Za každý splněný úkol získali žáci něco z „výbavy“ 
námořníka - loď, kormidlo, kotvu a záchranný kruh. 
Pan kapitán děti moc pochválil, a  tak mohlo začít 
samotné pasování. Každý prvňáček dostal za odmě-
nu plnicí pero. Nakonec jsme tento slavnostní den 
zakončili námořnickou 
hymnou, rozkrojili jsme 
dort a  společně jsme si 
připili na zdraví. Tento 
večer si všichni náležitě 
užili a věřím, že budou 
na něj dlouho vzpomí-
nat…

 A prvňáčkům přeji, 
aby jim elán a  nadšení 
z učení dlouho vydrže-
ly!

Mgr. Helena Vítková
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Krabice od bot
Žáci druhého ročníku se zúčastnili předvánoční 

akce, která má za cíl potěšit děti z  chudších rodin 
v  České republice. Sbírku pořádá Diakonie ČCE. 
Naše děti si vybrali a zarezervovali na stránkách této 
akce dárky, které byly určené konkrétním osobám 
a  za pomoci rodičů naplnili krabici od bot dárky. 
Tyto krabice jsme předali na sběrném místě v Uher-
ském Brodě, které to předá dál potřebným. V loň-
ském roce mělo hezčí Vánoce více než 48 000 dětí 
z  chudých rodin, nízkoprahových zařízení a  azy-
lových domů. Děkuji rodičům za podporu v  dob-
ročinné činnosti. Když děti darují dětem, je v  tom 
spousta radosti. 

Mgr. Eva Gazdíková

Posílání vánočních přání a dopisů Ježíškovi
Přání klidných svátků vánočních a všechno dob-

ré do nového roku, patří k tradičním vánočním zvy-
kům. Tento zvyk doprovází Vánoce celá staletí, ale 
v  poslední době využíváme virtuálního rozesílání 
pohlednic a  přání pomocí emailu a  jiných médií. 
Děti si přinesly z  domu adresu svých příbuzných, 
kterým chtěly poslat pohlednici. Pohlednice jsme 
vyrobili, napsali a  na poště si děti koupily znám-
ku a  poslaly. Po cestě se ještě zastavily u  Ježíškovi 
schránky a do nebe šlo psaní pro Ježíška s prosbou 
o dárky pod stromeček. Byl to moc krásný den. 

Mgr. Eva Gazdíková

Česko zpívá koledy
Ve středu 7. prosince 2022 jsme se všichni, kdo 

má rád koledy, setkali u kostela svaté Ludmily, aby-
chom si společně zazpívali koledy.

Za hlasu kostelních zvonů a krásné fanfáry jsme 
zahájili už 12. ročník překrásné akce Česko zpívá 
koledy. Po celé naší vlasti se v tuto dobu schází obča-
né a zpříjemňují si předvánoční čas. Zazpívali naše 
nejznámější koledy, zahřáli jsme se výborným sva-
řákem a děti dobrým čajem. Na konec nám hasiči 
rozsvítili vánoční stromek.

Mgr. Hana Máčalová
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Zima už nám pomalu klepe na dveře, ale my už 
se s dětmi ve školce na ni docela těšíme.

Hlavně na sníh a  na nejradostnější období 
v roce, kdy čekáme na svatého Mikuláše a Ježíška.

Podzim utekl docela rychle, ale i přesto jsme si 
ho užili jak se patří.

Zprávičky ze školky
Dopravním předpisům a bezpečnosti na silni-

ci jsme se učili na dopravním hřišti v Uherském 
Brodě.

Před zimou jsme si důkladně uklidili na škol-
kové zahradě s akcí „72 hodin“.
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Den stromů jsme oslavili sběrem přírodnin, 

tvořením a také se školáky, kteří si pro nás připra-
vili pohádkovou stezku s úkoly.

Povídali jsme si o  lidském těle, co je pro něj 
prospěšné – zdravá strava, cvičení… 
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Navštívili jsme také záchranou službu v Suché 
Lozi a povídali si o práci záchranářů. 

11. listopadu jsme si hráli o svatém Martinovi 
na bílém koni.
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Dívčí oddíl 
Jak to žije v dívčím oddíle? Kromě pravidelných 

schůzek, kde hrajeme hry, tvoříme, zpíváme, učíme 
se spolu komunikovat, hrát fér, připravujeme se na 
skautské závody aj… jsme měli také dvě společné 
– oddílové schůzky. Hned v září jsme měli úvodní 
oddílovou schůzku s netopýří tematikou a v  říjnu 
druhou u příležitosti Dne stromů.

Skautský oddíl

S krásnou písečnou animací k nám do školky 
zavítala p. Koňařová a my jsme si také do písku 
mohli zkusit kreslit. 

O adventním čase jsme si vyrobili adventní vě-
nec a poslali andělskou poštou dopisy Ježíškovi.

Šťastné, klidné, požehnané a láskyplné vánoční 
svátky přejí děti a paní učitelky ze školky.

vedoucí učitelka Bc. Martina Horňáková
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Mikulášský jarmark 2022
Letošní tradiční Mikulášský jarmark se uskuteč-

nil 3. prosince 2022. Poprvé jsme jej uspořádali na 
místním fotbalovém hřišti. Altán, kde bylo centrum 
dění celého jarmarku, jsme zavětřili a  udělali vše 
pro to, aby se návštěvníci cítili co nejlépe. I přes to, 
že nebylo úplně vlídné počasí, hodnotíme jarmark, 
co se návštěvnosti a spokojenosti týče, jako úspěš-
ný. Z tváří návštěvníků jsme mohli vyčíst jejich spo-
kojenost a pohodu, kterou si užili u pásma koled, 
vystoupení Slatinky, nákupů drobností u stánkařů, 
popíjení a  pojídání dobrot, které jsme připravili 
a společném setkání se známými a svými blízkými. 
K pití jsme nabídli svařák a pro děti punč s gumo-
vými medvídky a čaj. K jídlu byly klobásky a cigára 
z udírny, ovarová polévka a letošním trhákem byly 
palačinky. Na závěr dorazil i Mikuláš se svojí sku-
pinkou. Děti na pódiu Mikuláši zpívali a recitovali 
a odnesli si od něj i drobné dárky.

Moc děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způ-
sobem pomohli uspořádat tuto povedenou akci. 
Dále stánkařům, bratrům a sestrám, kteří se starali 
o blaho návštěvníků a Slatince, která zajistila krásný 
kulturní program. V neposlední řadě chceme po-
děkovat sponzorům, zejména obci Suchá Loz, Mi-
loši Kubišovi, Stanislavovi Šmídovi a paní Šupinové 
z Bánova.

Pavel Cícha – Pól
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Rok se s  rokem sešel. V  úvo-
du tohoto příspěvku chceme říci, 
že nás potěšila projevená radost 
a uznání od občanů nad loňský-
mi projekty - Adventním věncem, 
Ježískovou poštou a  vánočním 
osvětlením na mostě u kostela.

V  letošním roce se nám po-
dařilo rozšířit Betlém o  další 
postavy zvířátek a Mudrce z Vý-
chodu. Naším hlavním letošním 
(s  nadsázkou se dá říci celo-
ročním) projektem bylo výběr 
vhodného osvětlení na Vánoční 
strom. V  měsíci lednu proběhla 
malá anketa jaký druh osvětle-
ní na stromek zvolit. O  letních 
prázdninách se posoudila nabíd-
ka zaslaná výrobcem. Následně 
se zaslala objednávka na výrobu. 
Pak začalo hledání a výběr jehlič-
nanu. Další perné chvíle byly při 
kopání nové hlubší jámy pro jeho 
bezpečné ukotvení.  Těsně před 
začátkem adventu nám nastala 
„pocta“ jehličnan usadit v parku 
a  v  poslední řadě pak upevnit 
osvětlení na něj.   

7. prosince 2022 v  18:00 hod. 
ve spolupráci s   pedagogickým 
sborem ZŠ a  MŠ, který  pořádal 

Činnost členů v SDH 
celorepublikovou akci Česko zpívá 
koledy, kde občané mají možnost 
se sejít a společně si v jednu chví-
li opět zazpívat pět stejných koled 
se slavnostně rozsvítil Vánoční 
strom, Betlém i Ježíšková pošta.

Naše velké poděkování je ad-
resované manželům Evě a Petrovi 
Gazdíkovi  za poskytnutí daru. 
A  to krásně rostlého jehličnanu, 
který má tu čest o  letošním Ad-
ventu ozdobit náměstíčko v cent-
ru obce.

Děkujeme panu Vítězslavu 
Jankujovi za obsluhu s  plošinou, 
ze které se upevnilo osvětlení na 
jehličnan.

Děkujeme panu Michalovi 
Pokornému za poskytnutí mapy 
s  technickou infrastrukturou 
a pomoc s výkopovými  pracemi. 
Napomohly k  bezpečnému usta-
vení jehličnanu.

A na závěr děkujeme všem li-
dem dobré vůle za fi nanční i mo-
rální podporu, spoluobčanům za 
štědré přispění železného šrotu. 
Věříme, že nám zachováte i  na-
dále přízeň. Část výtěžku z  něj 
byl požit na  projekty instalova-
né v  parku. Nové osvětlení na 

stromku je fi nancováno z Obec-
ního úřadu.

Přejeme všem klidné prožití 
svátků Vánočních a pevné zdraví 
v roce 2023.

Členové Sboru dobrovolných 
hasičů Suchá Loz

Inzerát
Hledá se Vánoční strom, který 

bude instalován na náměstí v cen-
tru obce Suchá Loz

Hasiči Suchá Loz začali shá-
nět jehličnan, který o  adventu 
roku 2023 ozdobí náměstíčko 
v centu obce. Vyzývá, proto oby-
vatele obce Suchá Loz i blízkých 
okolních vesnic, kteří se chystají 
pokácet vzrostlý jehličnan, aby 
ho nabídli členům tohoto spol-
ku do 1. listopadu 2023. Hledá se 
zejména smrk, jedle nebo dou-
glaska o  výšce od 4 m do 9 m, 
pravidelného kuželovitého tvaru 
s neprosychajícími větvemi. Dal-
ším kritériem  je  přístupnost pro 
nákladní auto.  Nabídku s uvede-
ním adresy pozemku a  kontak-
tem na majitele případně i   fo-
tografi e můžete poslat na email: 
adminsdhsuchaloz@seznam.cz
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Spolek vdaných žen Plkotnice

Adventní čas nám přinesl nejen ztišení, ale také 
jsme začaly zkoušet písničky na Vánoce. Do reper-
toáru se dostaly písně v podobě Pastorel a zpěvy od 
A. Michny. Také jsme oprášily staré koledy. Písně 
jsou to krásné, protože vypráví o narození Ježíška. 

V  polovině Adventu jsme se potkaly s  občany 
Suché Loze při zpívání 
v  Sucholožské chalupě. 
Nejen že nás přišly pod-
pořit děti z  2. ročníku 
základní školy, ale také 
jsme si zadrhly peří na 
peřinu a shlédly předení 
na kolovrátku a vyrábě-
ní ozdob na stromeček 
v  podobě andělíčků. 
Zpívání se linulo celým 

prostorem chalupy, upíjel se výborný svařák a za-
kusovaly se nejen kynuté buchty (jak u správného 
drhnutí bývá ALDAMÁŠ), ale byla tu taky výborná 
slanina, škvarky a chleba se sádlem a cibulí. Vánoce 
se pomalu blížily…

A  Adventu osla-
vila své kulaté výročí 
Plkotnička Martina 
Horňáková. Touto 
cestou bychom ji chtě-
ly popřát pevné zdra-
ví, hodně elánu, lásky 
a  Božího požehnání 
do dalších let. Děkuje-
me za výbornou hosti-
nu, kterou jsi pro nás 
připravila, Martinko.

Všem čtenářům Sucholožských listů přejeme 
požehnané sváteční dny a  v  novém roce hlavně 
štěstí, zdraví, pokoj svatý, na poli hojnost, doma ra-
dost a po smrti království nebeské.  Eva Gazdíková 
a Plkotnice
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Na začátku listopadu, 
kdy už se žáci rozečetli, tak 
se šli podívat do knihovny 
v  Suché Lozi. Paní kni-
hovnice Marie Vaculová 
je seznámila s  prostory 
knihovny, s  její organizací 
a domluvili se, že si pořídí 
čtenářské průkazy, aby si 
mohli půjčovat knihy a do 
knihovny pravidelně cho-
dit. Jan Amos Komenský 
kdysi řekl: „S pomocí knih 
se mnozí stávají učenými 
i mimo školy. Bez knih ne-
bývá učený nikdo ani ve 
škole.“ 

Eva Gazdíková

Žáci druhého ročníku navštívili knihovnu

Tvoříme pro radost v obecní knihovně 
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TO ZASE BUDE BLÁZINEC, UŽ ABY 
BYLO PO SVÁTCÍCH…

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí 
škola, a  ty menší se ptají, kolikrát se ještě vy-
spinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospě-
lí: „Už aby bylo po svátcích - to zas bude blázi-
nec.“ Jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na 
nich totiž spočine velká práce spojená s přípra-
vou svátků.

SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU SE 
ČLOVĚK MUSÍ UČIT…

Slavit je umění, kterému se člověk musí na-
učit. Dětská spontaneita, s  níž jsme slavívali 
Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pra-
vidla a svůj řád.

Naše sváteční dny jsou vrcholem a  plodem 
našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče 
a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není 
posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměr-
né kvalitě našich všedních dnů a  rozpaky nad 
svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich 
dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je 
jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to 
den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého 
života a radovat se z toho, co nám přináší.

UČIT SE BÝT SPOLU…
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme vě-

novat tomu, na co ve všední dny nemáme dost 
času.

To neznamená dohánět všechny resty, či svát-
ky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to 
dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat 
druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, 
číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spo-
lu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svát-
cích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být 
spolu, a  to je zlé znamení. I v  tom nám mohou 
Vánoce otevřít oči pro realitu…

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ…
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho 

připravit. Mnozí se do tohoto ale pouštějí s pří-
lišnou důsledností, okázalostí a  perfekcionis-
mem… Udělejte o polovinu cukroví méně a bu-
dete mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat. 
A nebudete také muset po Novém roce vypouštět 
záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot.

Hory cukroví a metráky potravin nestačí...
NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNOVAT…
Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť 

se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček nastydne, 
Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví 
nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako 
generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. 
A  hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, 
že se líbí i  těm druhým. Ve světle jejich radosti 
se rozsvítí i  radost vaše. Buďte vynalézaví: vždyť 
v okolí každého z nás je mnoho lidí „na okraji“.

ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID...
Nestačí, když napečeme hory cukroví, nadělá-

me sudy salátu, nanosíme metráky potravin a ná-
pojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zou-
falý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou 
to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu…

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I  PŘÍPRAVU 
SRDCE…

Vánoce jsou svátky smíření Boha a  lidí a  vy-
žadují přípravu našeho srdce. Víme přece, že se 
Kristus narodil v  chlévě. Nemyslím, že bychom 
proto již dlouho před svátky měli přestat uklízet 
a  mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že 
místem narození Ježíška byl chlév, protože byl 
položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí 
starostlivého Josefa. V  betlémském chlévě zářila 
tři srdce, nejen Kristovo.

Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. 
Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo 
pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, 
neboť pak přijde i  tichá radost a  pokoj. Výzvou 
a příležitostí k přípravě srdce je advent.

DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT…
V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden 

přípravný úkol, zpomalit. Právě proto radím ome-
zit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na 
výkon a zrychlí tempo našeho života. Máme-li se 
o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před 
nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká, pří-
liš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří dopo-
sledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce 
pak budou pociťovat jako cosi cizího, ano, ruši-
vého.

Zpracováno podle publikace P. Piťhy:
„Vánoce“, kterou v edici „Chvilka klidu“ 

vydal Comdes.cz
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• Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude 
v  sobotu 17. prosince 2022 od 14:00 do 15:30 
hodin v kostele sv. Ludmily. 

• Betlém ze slámy bude u fary otevřen pro veřej-
nost od 25. 12. 2022 do 2. 1. 2023 denně od 8:00 
do 20:00 hod. Na Štědrý den 24. 12. bude ote-
vřen po bohoslužbě od cca 15:30 hod. 

• Svatoštěpánské zpívání 26. 12. 2022 v 17:00 hod. 
v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.

• Vánoční vystoupení Bánovských souborů bude 
v  úterý 27. 12. 2022 v  17:00 hod. v  kostele sv. 
Martina. 

Bohoslužby o Vánocích 2022 
v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi

Sobota 24. 12. 2022 
Štědrý den.

14:30 
Bánov!

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a seniory. 
Po bohoslužbě otevření Betléma ze slámy u fary.

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček.

21:00 „Půlnoční mše sv.“

Neděle 25. 12. 2022 
Boží Hod vánoční 7:30 Slavnostní bohoslužba Slavnost Narození Páně

Pondělí 26. 12. 2022 
Sv. Štěpána 7:30 Bohoslužba se svátku sv. Štěpána

Sobota 31. 12. 2022 
Silvestr 16:30 Bohoslužba na závěr občanského roku

Neděle 1. 1. 2023 
Nový rok 7:30 Bohoslužba ze svátku Matky Boží P. Marie

Advent a Vánoce 2022 
v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi 

• Tříkrálová sbírka bude v naší obci v  sobotu 7. 
ledna 2023 dopoledne. 

• Vánoční koncert PS Dvořák z Uherského Brodu je 
naplánován na neděli 8. 1. 2023 v 15:30 hod. v kos-
tele sv. Martina v Bánově. Vstupné dobrovolné. 

• Děkanátní ples pořádá naše farnost v sobotu 11. 
února 2023 ve sportovní hale v Bánově. K tanci 
i poslechu bude hrát DH Vlčnovjanka a dj Dark.  

Radostné prožití svátků Ježíšova narození a vše 
dobré v Novém roce 2023 přeje 

P. Jiří Putala, farář 
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20. výročí posvěcení kostela 
sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem
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Zastupitelstvo obce
SUCHÁ LOZ

Pořádá v sobotu
28. ledna 2023

XXI. OBECNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje

dechová hudba

MÁJOVANKA
Začátek ve 20:00 hod

v sále Kulturního domu v Suché Lozi
Vstupné 80,-Kč
Bohatá tombola

Vybraná vína
Srdečně Vás zveme



30 Sucholožské listy - OBČASNÍK Prosinec 2022

KA
TE
ŘI

N
SK

Á
 Z

Á
BA

VA



31Sucholožské listy - OBČASNÍKProsinec 2022

KA
TEŘIN

SKÁ
 ZÁ

BA
VA



SUCHOLOŽSKÉ LISTY vydává Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, Suchá Loz 68753. IČO 00291374. 
V nákladu 400 ks. Zpravodaj vychází 3 – 4 x ročně. Evidenční číslo MK ČR E 22762. 

Odpovědná redaktorka: Mgr. Eva Gazdíková, Redakční rada: Bc. Václav Bujáček, Mgr. Petr Gazdík, 
Mgr. Hana Máčalová, Martina Horňáková, Mgr. Josef Gregárek, Věra Kočicová, P. Jiří Putala, 

Mgr. Marie Vaculová, Ing. Pavel Cícha. Sazba a grafi cká úprava: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

KA
TE
ŘI

N
SK

Á
 Z

Á
BA

VA


