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Milí Lopeničáři, 

pomalu, ale jistě, se nám blíží svátky jara a příroda v našem krásném kraji ožívá, což řada 

z nás vnímá jako skutečný začátek dalšího roku. Při této příležitosti je dobré se trochu 

poohlédnout za dosavadním děním. O tom, co se chystá v nejbližších měsících, se dočtete 

v novém pravidelném zpravodaji, jehož první vydání plánujeme z důvodu nutnosti registrace 

u Ministerstva kultury na konec června. 

Zimu, jak pevně věřím, přestála většina z nás bez vážnější újmy na majetku i zdraví a čeká 

nás spousta práce s jarním úklidem, práce na polích, v sadech, zahradách nebo v lese. Dovolte 

mi, abych Vám všem popřál, ať se dílo daří a ať si všichni vychutnáte příchod jara a 

velikonoční nadílku (pokud možno ne tu sněhovou, jakou jsme mohli zažít před dvěma lety). 

Roman Buček 

 

V tomto listu najdete: 

Informace o zimní 

údržbě 

Rozhovor s Janem 

Valíčkem 

Informace o 

uskutečněných akcích 

Slovo Otce Františka 

Rubriku „Ze vzpomínek 

pamětníků“ 

 

Jarní práce v lesích 

 

Školení hasičů 
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Obec investovala do zimní údržby 

Na podzim jsme Vám, jako zastupitelstvo, dali slib, že zajistíme řádnou zimní údržbu cest. Do 

jaké míry se nám povedlo jej splnit, nechám na posouzení každého z Vás. Věřte mi, že jsme 

se opravdu snažili a že jsme na této službě, kterou vnímám jako jednu z klíčových věcí, 

nechtěli šetřit. Úspory jsou samozřejmě potřeba, ale na správných místech. 

Tak trochu jsem doufal v mírnou zimu, podobnou té loňské. Až do konce roku to vypadalo, že 

se mé přání splní. Na přelomu roku se však ukázalo, že tomu tak nebude. Účet za zimní 

údržbu se tak vyšplhal na téměř 48 tisíc korun bez DPH. Údržbu zajišťoval v Lopeníku Jan 

Valíček z Březové. Dalších zhruba 11 tisíc korun stála zimní údržba v místní části lopenické 

Bošáčky, kterou prostřednictvím sněžné frézy zajišťovalo ZD Starý Hrozenkov. Přestože se 

nejedná pro náš rozpočet o malé částky, jsem přesvědčený, že jsme udělali dobře a že většina 

z Vás byla se zimní údržbou spokojena. 

Roman Buček 

Řidič, ten tvrdý chleba má… 

Budíček ve čtyři hodiny do mrazivého rána, téměř nekonečné drncání v traktoru po místních 

komunikacích v silném větru ženoucím sníh všemi směry po lukách a polích do cest. Neustálé 

vyzvánění telefonu zapadlých řidičů, kteří se snaží, zcela nepochopitelně, ve sněhové 

kalamitě projet úseky, kterými to jde stěží i v létě. Půlhodinová přestávka na horkou polévku 

v poledne a pak celý kolotoč znovu, až do desáté či jedenácté hodiny večerní, s vidinou toho, 

že další den to bude opět stejné. I takový je denní chléb člověka, jenž se stará o to, aby naše 

cesty byly průjezdné i v tom nejhorším počasí. 

O lesku a bídě tohoto velmi potřebného a často také nedoceněného sezónního povolání se 

můžete dočíst v následujícím rozhovoru s Janem Valíčkem. 

 

Honzo, po 

dosavadních 

zkušenostech 

s letošní zimní 

údržbou, nelituješ 

toho, že jsi na to 

kývnul? 

Některé dny byly 

drsné, ale nelituju. Na 

Lopeníku jsem jako 

doma a mám tu 

spoustu známých, o 

nichž vím, že se 

v zimě potřebují dostat 

do práce, do školy, 

k doktorovi nebo na 

nákup. Beru to 

zároveň 

jako pomoc jim. 

Většina z nich tady 
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nemá techniku na to, aby si dokázali 

poradit sami i v tom nejhorším počasí. 

Před zimou sis ke svému stroji Zetor 

Forterra 105 pořídil novou radlici. 

Prozraď něco o jejích parametrech. 

Je to originální přední radlice, jakou 

používají silničáři. Váží 660 kg a je trochu 

upravená na traktor, aby se dala natáčet 

oběma směry. Také má gumový břit, který 

tolik nepoškodí povrch cest. Je široká přes 

tři a půl metru a čistý pracovní záběr má 

kolem tří metrů. 

Jak se s tak obrovskou radlicí jezdí po 

našich úzkých cestách? 

Na jednu stranu je to výhoda, ale 

v některých užších úsecích je to složitější, 

a tak musím používat menší zadní radlici. 

Ta se dá ale použít jen v případě, že není 

zaváto. S tím si zadní radlice neporadí. 

Proto taky, jak se říká, „padlo za vlast“ 

několik sloupků podél cest? 

Ano. Cesty je s přibývajícím sněhem 

potřeba neustále rozšiřovat, aby se cesta 

neuzavírala a bylo nový sníh kam hrnout. 

Obzvláště je to důležité při tání a 

opětovném mrznutí. Pak už by s tím totiž 

nešlo pohnout vůbec. 

Zažil jsi jistě i několik krizových situací, 

jako třeba v některé kalamitní dny, kdy 

silničáři nestíhali udržovat ani hlavní 

tah na Starý Hrozenkov a Slovensko. 

Tady byla situace ještě obtížnější. Řekni 

upřímně, neměl si chuť s tím, jak se 

říká, praštit? 

Samozřejmě jsem chvílemi proklel 

všechno, co šlo, ale zodpovědnost mi 

nedovolila se na to vykašlat. Maximálně 

vytočený jsem ale byl, když jsem při 

odbagrovávání zafoukané cesty 

s nakladačem zapadl. Traktor jsem měl na 

Březové a musel jsem se pro něj nechat 

zavézt. Také mě fascinovalo myšlení 

některých řidičů, kteří svá auta odstavovali 

v křižovatkách. Myslím ale, že to nebyl 

nikdo z místních. 

Nejednou jsi jistě pěkně vymrznul, třeba 

když jsi ráno zjistil, že ti někdo v noci 

rozbil dveře na traktoru. Vyrazit do 

terénu jsi ale i tak musel. Jak se jezdí 

v zimě bez dveří? 

Nebyl to žádný med, ale nebylo zbytí. 

Naštěstí v ten den nebyla až taková 

kalamita, jinak nevím, jak by to dopadlo. 

Jak ses vyrovnal s tím, že někteří lidé, 

když sis v poledne zajel do hospody na 

rychlý oběd, hned volali na obecní úřad 

a hlásili, že nic neděláš a sedíš 

v hospodě? To ve světle tvojí náročné 

práce jistě zamrzí… 

Samozřejmě, že zamrzí. Zvlášť když to 

člověk dělá do jisté míry pro ně. Na oběd 

chodím do hospody skoro každý den na 

menu, jako řada jiných. Ten den jsem 

jezdil nepřetržitě od půl páté ráno. V jednu 

odpoledne už jsem měl opravdu hlad a 

zároveň prázdnou nádrž v traktoru. Někdo 

si myslí, že je mi placen i čas, kdy stojím. 

To ale není pravda. Traktor je vybavený 

digitálním počítadlem motohodin. To 

načítá podle zátěže traktoru, až když 

nastartuju a vyrazím. Přestávky mi nikdo 

neplatí. 

Jak to vidíš příští zimu, půjdeš do toho 

znova? 

Po dosavadních zkušenostech nevím, ještě 

jsem nad tím nepřemýšlel. Někteří lidé mi 

to trochu znechutili. 

 

 

Jan Valíček/Roman Buček 
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Adventní posezení 

Předvánoční čas jsme si 

zpříjemnili tvořením. 

Zájemci se sešli ve 

společenské místnosti 

obecního úřadu, kde si mohli 

vyrobit dekoraci, korálkovou 

vánoční ozdůbku na 

stromeček nebo keramický 

svícen. Do práce 

s keramickou hlínou 

zasvětila návštěvníky paní 

Lucie Pirová. Děti také 

velmi bavila výroba svíček 

z včelího vosku, které si 

přilepily do skořápky a 

pouštěly po vodě. Paní Marie Buráňová předvedla paličkování a svoje výrobky.  

Voňavé odpoledne s pohoštěním jsme zakončili rozsvícením vánočního stromu, zpíváním 

koled a blahopřáním od pana starosty. 

Mgr. Marie Ševčíková  

Silvestrovský výšlap na Velký Lopeník 

Bylo mrazivé ráno 31. 12. 2014. Sněhová pokrývka sotva po kotníky a obloha téměř bez 

mráčku slibovala nádherný den. Kolem desáté jsem se na obecním úřadě ještě stihl podílet na 

dochucování várnice čaje, který od rána vařila Fanka, a s Romanem jsme naložili auto 

proviantem. Před jedenáctou starosta vystoupil na parkovišti U hájenky, které bylo výchozím 

bodem výšlapu. Pokračoval jsem, teď už sám, obecním subaru až na Velký Lopeník. Mým 

úkolem bylo připravit občerstvení a především rozdělat pořádný oheň, aby se účastníci mohli 

zahřát. Dřevo bylo nachystáno předchozí sobotu s pomocníky z řad obyvatel Lopeníka. 

Na vrcholu už byla spousta 

návštěvníků z obou stran 

hranice, ale především větší 

skupina ze Slovenska. Už si 

přesně nepamatuji, odkud byli, 

ale celou dobu příprav a 

rozdělávání ohně mi 

zpříjemňovali zpěvem a 

smíchem. Když bylo 

připraveno, co bylo třeba, a 

poté, co mě jeden ze Slováků 

navštívil se slivovičkou, 

nenechal jsem se zahanbit a 

zašel k nim s dobrým páleným 

z naší strany kopce. Krom 

jiného jsem se dozvěděl, že se 
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tu scházejí každý rok, a shodli jsme se, že na Silvestra 2015 se na Velkém Lopeníku můžeme 

opět sejít. Protože v Bošáci na ně čekal autobus a nemohli čekat na naši skupinu z Lopeníka, 

domluvili jsme alespoň čas příštího setkání na pravé poledne. 

Měl jsem ten den asi štěstí na rozezpívané lidi, protože chvíli po odchodu Slováků přišli 

turisté z české strany a vrchol se opět rozezněl zpěvem. 

Tak mi příjemně ubíhal čas, přikládal jsem na oheň a pomalu se objevovali první chodci z 

Lopeníka. S úsměvem a červenými tvářemi. Přivítal jsem je, jak se patří, a po chvíli dorazila 

hlavní skupina. Všichni vypadali spokojeně, někteří lehce unaveni. Slunce svítilo a atmosféra 

kolem ohně byla velmi příjemná. Opekli jsme špekáčky, zahřáli se čajem a leckdo i něčím 

ostřejším. Ochutnali jsme vánoční specialitky slané i sladké, které přinesly lopenické 

hospodyňky. Také výhled z rozhledny byl díky slunečnému počasí velkolepý, jen s mírným 

oparem. 

S klesajícím sluncem se začalo ochlazovat. Pomalu jsme sklidili a připravovali se na cestu 

dolů. Měl jsem sebou saně, ale protože se nenašel nikdo, kdo by místo mě řídil, půjčila si je 

nejmladší děvčata a jela. Navrhuji pro příští rok, pokud bude vhodné počasí, spojit výšlap se 

sjezdem. Na čem kdo pojede, se fantazii meze nekladou. 

Jsme si vědomi organizačních nedostatků, a proto se tímto omlouvám všem, kteří by byli rádi 

přišli, ale informace o konání se k nim dostala pozdě, nebo vůbec. Příští termín je jasný a 

podrobnosti oznámíme včas.  

Doufám, že příští rok se sejdeme ještě v hojnějším počtu a že počasí nám bude opět přát. 

Tomáš Kalous 

Velikonoční tvoření 14. března 

Velké přípravy a shánění materiálu předcházelo velikonočnímu tvoření. Již čtvrtým rokem 

jsme se setkali na obecním úřadě.  

Paní Veronika Provodovská z Březové přivezla své kraslice a trpělivě ukazovala všem 

přihlížejícím zdobení voskovou technikou. Paní Buráňová připravila výstavku nádherných 

paličkovaných výrobků s velikonočním a jarním motivem. Našli se i zájemci, kteří si 

paličkování vyzkoušeli. Šárka 

Lamplotová pletla s dětmi pomlázku a 

vyráběla holubičky. Velmi mě potěšil 

zájem návštěvníků o malování na sklo. 

Práci s barvičkami zvládly jak děti, tak 

dospělí a domů si odnesli moc hezké 

výrobky.  

Tvoření jsme si užili i díky pohoštění, 

které pro návštěvníky připravili 

zaměstnanci obecního úřadu.

Poděkování patří všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě 

akcí.  

Mgr. Marie Ševčíková 
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Slovo Otce Františka 

Vážení občané Lopeníku, 

velikonoční svátky, na které se v této postní době připravujeme, jsou založené na zprávách 

čtyř evangelií o umučení a vzkříšení Krista.  

Například Evangelista Jan vypravuje velikonoční událost o Marii Magdaleně, o dvou 

apoštolech, Petru a sobě samém. Marie Magdalena nalezla Ježíšův hrob prázdný a utíká jim to 

říci. Oni potom jdou ke hrobu zjistit, co se stalo. Nebylo jim dáno Ježíše vidět v té chvíli 

osobně (setkali se s ním téhož dne večer v jeruzalemském večeřadle), ale našli tam cenné 

památky po něm. V hrobě ležela lněná plátna, do nichž bylo mrtvé Ježíšovo tělo zabaleno, a 

na jiném místě složený šátek, kterým při pohřbu byla ovázána Ježíšova hlava.  

Jistě tyto vzácné předměty tam dál jen tak nezůstaly a my víme, že tato plátna jsou dosud na 

světě. Vlastě je to jeden dlouhý kus lněného plátna, poměrně široký a dlouhý o něco víc, než 

je dvojnásobná délka dospělého člověka…Toto plátno je dnes uchováno v katedrále sv. Jana 

Křtitele v Turíně. Je zajímavé, že jsou na něm zcela zřetelné otisky člověka, který byl zřejmě 

ukřižován, předtím bičován, trním korunován a kterému byla probodnuta hruď kopím. Byl 

položen na jednu polovici plátna, druhá polovina byla přetažena přes něho, takže tu jsou 

otisky těla zepředu i zezadu. Fotografie tohoto plátna ukázala, že otisky jsou vlastně 

negativem. Protože se dokonce ze skvrn vynořila i tvář Ukřižovaného, tak máme, možno říci, 

něco jako fotografii Ježíše Krista.  Již miliony poutníků zhlédly toto turinské plátno. Různými 

prostředky nejmodernější vědy bylo prozkoumáno a byla potvrzena pravdivost této památky. 

Dokonce byla zjištěna i působnost dodnes nám známých paprsků na způsob atomového 

záření.  

Proč si to připomínáme? Protože v postní době od Popeleční středy do Bílé soboty se 

připravujeme na největší křesťanské svátky Velikonoce. A po Zeleném čtvrtku, Velkém pátku 

a Bílé sobotě se do ticha kostela opět ozve jásající Gloria – Sláva na výsostech Bohu. Varhany 

hrají, kostelem znějí zvonky a zvony na věži, které po tři dny nezvonily, se opět rozhlaholí a 

s radostným zpěvem věřících zpívají velikonoční Aleluja.  

A co je podstatou Velikonoc? Velikonoční svátky nám připomínají skutečnou historickou 

postavu Ježíše Krista Syna Božího, který z lásky k člověku zemřel na kříži a třetího dne vstal 

z mrtvých. 

Radostné velikonoce plné pohody a božího požehnání Vám přeje 

P. František Pěnčík 

 

Pořad bohoslužeb o velikonocích v kostele 

v Březové: 

 

Velký pátek: 18.00 hodin 

Bílá sobota: 20.00 hodin 

Velikonoční neděle: 7.30 hodin a 9.30 hodin 

Velikonoční pondělí: 7.30 hodin a 9.30 hodin 
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Ze vzpomínek pamětníků… 

Jak to kdysi bývávalo na Lopeníku o Velikonocích… 

Velikonoční svátky pro dřívější generace znamenaly mnoho. Několik dnů před svátky se 

všude jen a jen uklízelo. V hojném počtu jsme se všichni zúčastnili na Bílou sobotu vzkříšení. 

Následující nedělní mše byla vždy velmi důležitá, žádná rodina nevynechala. Ovšem 

z některých koutů Lopeníka to bylo na Březovou hodně daleko. Silnice se otevřela až v roce 

1961 a úplné propojení obcí nastalo až v roce 1963. Auta lidé neměli, autobus jel o svátcích 

sotva dvakrát za den, takže nám moc nepomohl. Muselo se tedy pěšky. Pak následoval 

slavnostní oběd. Každá hospodyňka musela mít vždy napečené perníčky, aby byl nějaký ten 

mls pro děti. Nesměl chybět ani velikonoční beránek, který se dával za okno tak, aby byl vždy 

pěkně vidět. Potom začali přicházet besedníci. Popíjelo se a zajídalo. K večeru se začala 

omladina připravovat na muziku, ale nakonec šli stejně všichni. Staří i mladí. Muzika bývala 

v padesátých letech v dolní škole, pořadatelé byli místní členové KSČ. Později to převzali 

lopeničtí hasiči, složka pro Lopeník tehdy dost důležitá.  Muzikanti byli všichni místní občané 

a většinou hrála celá rodina. Byli vždy dobře sehraní a tak se na muziku každý těšil. Když 

Lopeník o dolní školu přišel, nebylo se kde scházet.  

V roce 1968 se tak velikonoční muzika 

konala ve škole v Bošáčkách. Silnice tam 

tehdy nevedla a tak jsme všichni šlapali 

pěšky. Cesta necesta, z kopce do kopce.  

Bylo plno, muzikanti hráli „jak o dušu“, 

místa málo – lidí moc. Chtěli jsme tancovat, 

ale jen jsme stáli na místě a drcali do sebe, 

víc dělat nešlo. Byla i tombola. První cena 

byla vařená slepice. Tajemník obecního 

úřadu ji držel na tácu nad hlavou a nabádal 

lidi, aby si kupovali losy. „Mosí sa vyrobic 

na muzikanty“, volal. Hrálo se skoro až do 

rána… a pak to přišlo. 

„Pacholci začali šlahac od hornieho konca Lopeníka. Skoro v každéj chalupe mali nějaků tu 

dzjévku. Vatšinu si něstačili nachystac korbáče a tak si narychlo skočili urezac jalovec a to 

potom teprv bolelo. Ze začiatku při šlahačce vyhrávali muzikanci, ale ci postupně odchádzali. 

Už toho na nich bolo moc. Hrac až do rána a potom sa ešce vláčic po Lopeníku. Pacholci 

šlahali za štamprle a kec sa jim nějaká ta dzjévka lůbila, tak aj za hubičku. Duho jim to ale též 

něvydržalo. Kerýsi potom ani nětrafili domu. A tak ich vystriedali mladší kluci. Ci mali už 

korbáče uplecené dopredku z osmi průtkuóf. Za šlahanie dostávali obarvené vajcá, poskromnu 

nějaké to cukrové a u rodziny aj jakúsi tu korunu. Holkám to ale bolo moc lůto, že kluci 

šlahajú a ony ně a tak po poledni to šly niekerým klukom vrácic“. 

 

kolektiv autorů z řad místních pamětníků 

(sesbíral Mgr. Jakub Mačák) 
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S jarem začnou práce 

v obecních lesích 
 

V nejbližších týdnech by 

měla začít likvidace 

kalamity v Bošáčkách. Ta 

byla původně plánovaná na 

zimní holomrazy. Počasí 

nám však nepřálo. Naši 

odborní lesní hospodáři 

Josef Gavenda a Ing. Jan 

Tureček předběžně odhadli, 

že z kalamity by mohlo být 

možné získat kolem 200 kubíků hrubé kulatiny a asi 150 kubíků ostatního dřeva. V plánu je 

silné kmeny prodat a občanům umožnit si za symbolickou cenu zpracovat klest. Ve hře je také 

možnost zpracovat část klestu obecními zaměstnanci a prodat občanům v metrech. Cena by se 

měla odvíjet od skutečných nákladů na zpracování a transport. Také hodnota hrubého dřeva se 

zatím odhaduje jen velmi těžko s ohledem na to, že část hodnoty ztratilo tím, že leží na zemi 

od loňského léta. Konkrétní náklady i ceny budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje. 

Těžební práce v lesích by měly letos probíhat také pod Velkým Lopeníkem. Ty budou však 

pravděpodobně zahájeny až v druhé polovině léta. I zde by pak měla být možnost získání 

palivového dřeva pro občany. 

Návrh lesního hospodářského plánu pro rok 2015 předběžně počítá se ziskem zhruba 370 tisíc 

korun do obecní pokladny.  

 

 

Vzdělávání našich hasičů pokračuje 

 

V minulých týdnech se jednotliví členové našich dobrovolných hasičů účastnili povinných 

školení na stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v Uherském Brodě. 

V sobotu 21. února se uskutečnil velitelský den, na němž byli z našich hasičů přítomni Tomáš 

Dulínek a Antonín Dulínek. Začátkem března absolvovali školení byť přespolní, přesto však 

naši, strojníci Radim Rapant z Březové a Jiří Mahdal z Bystřice pod Lopeníkem. V závěru 

března prošli vzdělávacím kurzem také velitelé družstev Ondřej Prýmek a Roman Buček 

společně s velitelem Tomášem Dulínkem a duchovním otcem myšlenky na založení vlastního 

obecního sboru Antonínem Dulínkem. Všechna školení byla zakončena složením zkoušky 

formou závěrečného testu. 

V letošním roce čeká celou devítičlennou jednotku kromě pořádání společenských akcí také 

několik dalších školení a samozřejmě cvičení společně s hasiči z partnerského Malého Hoste. 

Kromě toho se jedná i o spolupráci s březovskými či novobošáckými kolegy. 

 

 

Poděkování 

Všem, kdo se podíleli na přípravě akcí a tohoto velikonočního listu, patří velké poděkování. 

 

Roman Buček 


