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Slovo starosty
Vážení občané,
rok 2020 nám nezačal vůbec dob-
ře. Všichni vidíme, co se kolem 
nás děje – koronavirus – COVID 
19 – komplikuje život celému svě-
tu. Co nám ale tato „pandemie“ 
ukazuje?
V  dnešní „moderní“ uspěchané 
době, kdy si myslíme, že lidstvo 
všechno dokáže, se vším si pora-
díme, jsme už úplně zapomněli, že 
Bůh, příroda, je mnohem mocněj-
ší než MY, lidé! Opět jsme si my-
sleli, že „poručíme větru, dešti“, 
ale ono to nejde! Jsou tu mnohem 
mocnější vlivy, přírodní zákony, 
které, jak už jsem psal, stanovu-
je příroda – Bůh. Já jako staros-
ta, když všechny tyto věci řeším 
a  vidím, jak MY, lidé dokážeme 
změnit chovaní, když dostaneme 
strach. Jedni se tak bojí o  sebe 
sama, a nikdo jiný, než je on sám, 
je nezajímá. Jiní to vůbec neřeší, 
myslí si, že jich se to netýká – jsou 
nezodpovědní. A další se zas sami 
nabízejí s  pomocí a  nebojí se jít 
do tzv. první linie! A myslím si, že 
tyto situace právě odrážejí, jací do-
opravdy jsme!!! A věřte mi, i v naší 
obci, se mnozí z nás ukázali a zají-
mavé je, že ti, o kterých bychom to 
neřekli a nečekali, se zachovali vel-
mi nebojácně a zas naopak ti, kteří 
se navenek jeví jako neporazitelní, 
ani nevycházejí z domu! A musím 
uznat, že těch, co se nebojí a myslí 

více na druhé než na sebe, je v naší 
obci mnohem více než těch, kteří 
se bojí jen o sebe, a za to Vám patří 
velké DÍKY!
Ale ono všechno zlé je i k něčemu 
dobré, proto posílám ještě jednu 
úvahu, ve které je hodně pravdy, 
k zamyšlení!
A  i když se nesmíme nikde schá-

zet, všechno je zavřené, tak nesmí-
me zapomínat, že poslem jara je 
i doba velikonoční – doba Naděje 
a  nového života. Chtěl bych Vám 
všem, milí „Sucholožané“ popřát 
klidné a  příjemné velikonoční 
svátky!!!

Zdraví Vás Váš starosta 
Václav Bujáček
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ÚVAHA K ZAMYŠLENÍ

KORONAVIRUS – COVID 19 – CO MOŽNÁ NEVÍME:

PODĚKOVÁNÍ

Lidstvo dostalo přesně tu ne-
moc, jakou potřebovalo..

Přestali jsme si vážit zdraví 
a  proto jsme dostali takovou ne-
moc, abychom si uvědomili, že na 
tom nejvíc záleží.. 

Přestali jsme si vážit přírody 
a proto jsme dostali takovou nemoc, 
aby nám pobyt v ní byl tak vzácný..

Přestali jsme být schopni pra-
covat v rodinách a proto nás tato 
nemoc zamkla do našich domovů, 
abychom se mohli znovu naučit 
fungovat jako rodina.. 

Přestali jsme si vážit starých 
a  nemocných a  proto nám byla 
dána tato nemoc, abychom si při-
pomněli, jak jsou zranitelní..

- je vysoce infekční, přenáší se vzdu-
chem

- napadá dýchací ústrojí, onemoc-
nění je podobné chřipce – suchý 
kašel, teplota

- nakažení obvykle ztrácejí čich a chuť
- někteří nakažení nemají žádní 

příznaky onemocnění
- virus přežívá nejvíce na hladkých 

plochách (kov a umělá hmota) - 
až 72 hodin  

- po vyléčení zdraví člověk by jej už 
neměl dostat zpátky

Všichni víme, že náš stát tuto situaci ne úplně 
dobře zvládl, ale spousta nařízení a zákazů byla ur-
čitě na místě – uzavření hranic, škol, roušky, a další 
jiné opatření. Věc, která nebyla dobře řešena, je ne-
dostatek ochranných pomůcek, testů, nedokonalost 
v  systému, který nedokáže oddělit zdravé od ne-
mocných. Jen nám to ukázalo, že jediné, na co se dá 
spolehnout, jsme MY sami! A musím říct, že jsme 
to zvládli!

Musím poděkovat prodavačkám, které jsou 
„v první linii“, a denně se musí stýkat s lidmi, a valí 
se na ně různé podmínky, které musí za pochodu 
řešit – dezinfekce, balení potravin, rukavice a spous-

Přestali jsme si vážit zdravot-
níků a lékárníků, abychom zjistili, 
jak jsou nepostradatelní.. 

Přestali jsme mít respekt k uči-
telům a proto tato nemoc uzavřela 
naše školy, aby si ji rodiče mohli 
vyzkoušet sami..

Mysleli jsme si, že si může-
me všechno koupit, být kdekoliv 
a  s  kým jsme chtěli a  proto jsme 
dostali tento druh nemoci, aby-
chom si uvědomili, že to není sa-
mozřejmost..

Mamona nás rozesmála, volný 
čas jsme trávili v nákupních cen-
trech, proto nám je tato nemoc 
zavřela, abychom pochopili, že si 
štěstí koupit nemůžeme..

- virus zabíjí ultrafi alové záření – 
pobyt 15 min na slunci buňky ko-
ronaviru zabije

- důležité je jíst hodně vitamínu „C“ 
- jako ochrana před nákazou je dodr-

žovat nám již známe zásady: nosit 
roušku, rukavice, co nejvíce se zdr-
žovat doma – omezit pohyb, umý-
vat si ruce, užívat dezinfekční pro-
středky, dodržovat rozestupy – 2m!

ALE I PŘES VEŠKERÉ TYTO 
OPATŘENÍ NENÍ VYLOU-

ta dalších věcí, o kterých ani nevíme. Nesmím také 
zapomenout na doktory, sestřičky, a  zaměstnance 
pošty, na zaměstnance obce, za které práci nikdo 
neudělá a  snaží se, aby život v naší obci probíhal, 
pokud možno v klidu, a abychom měli aspoň pocit, 
že je vše při starém!

A hlavně chci poděkovat VÁM všem, kteří jste 
naši obec zabezpečili rouškami!! Kteří jste je šili 
a zdarma je dodali na obec, kde jsme se je snažili 
všem spravedlivě rozdat!!!

Moc Vám za vše díky a tady jsme ukázali, že si 
dokážeme poradit i SAMI!!!!

DĚKUJI!!!

Zaměřili jsme velkou pozor-
nost na náš vzhled a porovnávání 
sebe, proto nám tato nemoc za-
kryla tváře, abychom pochopili, že 
tam naše krása není.

Mysleli jsme si, že jsme gen-
tlemani na této zemi a proto jsme 
dostali tuto nemoc, aby nás něco 
miniaturního, co ani není vidět, 
mohlo zkrotit, dát nám příručku 
a trochu pokory.. 

Tato nemoc nám bere hodně, 
ale zároveň nám dává možnost se 
toho tolik naučit a pochopit, co je 
v životě nejdůležitější.

Dostali jsme nemoc na míru.. 
asi jsme ji jako lidstvo opravdu po-
třebovali..

ČENA NÁKAZA – VEŠKERÉ 
OCHRANY NEJSOU 100%!!!

Veškeré důležité informace jsou 
na obecních stránkách – www.su-
chaloz.cz – sekce koronavirus.

Dále důležité informace týkající 
se nás občanů – vyvěšujeme jak na 
naše stránky, tak na úřední desku 
a na vývěsku na našem obchodě. Je 
to výtah informací – z různých mi-
nisterstev nám chodí odkazy, para-
grafy, tak se snažíme „lidsky a jed-
noduše“ vysvětlit co nám nařizují.
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ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ CELÉHO STÁTU

OBEC INFORMUJE

- ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB – AŽ 
DO DOVOLÁNÍ

- nevztahuje na cesty do zaměstnání k  výkonu 
podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro zá-
kladní životní potřeby nebo do zdrav. zařízení 

- zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení 
neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani 
pobytu v přírodě nebo parcích

- zakázána není účast na pohřbu
- omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou 

dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, 
rozvážkovou službu nebo veterinární péči

- šíření koronaviru je trestný čin a za porušení in-
dividuální karantény hrozí pokuta tři miliony

- zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech mís-

tech mimo bydliště, bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouš-
ka, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének;

- pokud se bude někdo nacházet v  karanténě 
a bude potřebovat cokoli přivést - potraviny, léky, 
aj., ať se kdykoli ozve na mob. 737 779 377 - sta-
rosta obce

- na jakékoli dotazy týkající se nouzového stavu, 
zákazů, ověření informací, aj., se můžete kdyko-
li obracet na mob. 737 779 377 nebo na e-mail: 
obec@suchaloz.cz - starosta obce

- obec v  rámci GDPR nemá možnost vědět, kdo 
z občanů se nachází v karanténě, kdo byl nebo je 
ještě v postižených oblastech atd.

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

SBĚRNÝ DVŮR

• Příprava kupních smluv, darovacích smluv, 
směnných smluv, nájemních smluv, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene

• Pomoc s vyhledáváním pozemků
• Poradenství v oblasti stavebního zákona
• Poradenství při komunikaci s jinými úřady
• Pasporty drobných staveb

Pronájem obecní techniky a obecního zařízení za 
tyto ceny:
Obecní technika: 
a) obecní traktor   - 1 MH - 600,- Kč 
b) obecní vlečky   - 1 MH - 300,- Kč 
c) obecní traktor a vlečka  - 1 MH - 900,- Kč 
d) obecní automobil Peugeot 
 - 1 km - 15,- Kč - bez řidiče 
 - 1 km - 7,- Kč   - bez řidiče 
  - pouze pro občany ze Suché Lozi
 - 1 km - 18,- Kč - s řidičem
 - 1 km - 10,- Kč - s řidičem 
  - pouze pro občany ze Suché Lozi

Vlastník a provozovatel: Obec Suchá Loz 
Adresa provozovatele: Suchá Loz č. p. 72, 687 53 
IČO: 00291374 
Otevírací hodiny:  St 15.00 - 18.00 hod 
   So 09.00 - 11.00 hod 
Správce sběrného dvora:  Jaroslava Keňová
Statutární zástupce: Václav Bujáček, mob. 737 779 377 

e) obecní lešení - 1 den - 10,- až 20,- Kč 
   - cena se určí dle množství

Pronájmy obecních budov:
a) pronájem bývalého „Pionýrského tábora“ - z dů-
vodu špatného stavu budov se již tábor nepronajímá 
b) pronájem kuchyně  - 2.500,- Kč 
    + energie 500,- Kč 
d) pronájem obecního sálku  - 1 den - 500,- Kč 
    + energie 500,- Kč
e) 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 kulturního sálu, kuchyně, obecního 
sálku a vybavení zajišťují pracovníci Obce Suchá Loz, 
kontakt: tel. 572  646 821, e-mail: obec@suchaloz.cz. 
V případě poškození nebo rozbití zařízení je nájemce 
povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši. 

Prosíme občany, aby při odvozu suti na sběrný 
dvůr nejprve informovali starostu nebo místosta-
rostu obce! Je to z důvodu kontroly suti – nesmí 
obsahovat pytle, plasty, železo, hlínu, aj. a  místa 
umístění suti, aby při jejím zpracování byla jed-
noduchá manipulace! Sběrný dvůr a jeho prostory 
jsou určeny pouze pro občany obce Suchá Loz! 
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CO SE DĚJE V OBCI 

1. Rekonstrukce chodníků, ve-
řejného osvětlení, vodovo-
du, včetně rozvodu chránič-
ky pro optické kabely -  II. 
etapa“ – ulice v  příjezdu od 
obchvatu

- předpokládaný rozpočet: 4. 
179. 393,- Kč

- dotace na rekonstrukci chod-
níku, veřejného osvětlení 
z programu IROP - „Bezpeč-
ná cesta“ – MAS Východní 
Slovácko – cca 1. 300. 000,- Kč

- rekonstrukce vodovodu a roz-
vod chráničky pro optické ka-
bely – fi nancováno z rozpočtu 
obce

- termín realizace: březen – 
červen 2020

2. Nová zástavbová zóna
- stavba byla již předána a  za-

hájena – proběhla realizace 
kanalizace a  vodovodu, při-
pravuje se výkop na plynovod

- rozpočet stavby: 19. 114. 979,- 
Kč

- fi nancováno z  prodeje obec-
ních pozemků pro výstavbu 
RD

- byla podána žádost o  dota-
ci na výstavbu komunikace 
a chodníku ve výši 2.000.000,- 
Kč

- termín realizace: březen – čer-
ven 2020

3. Rekonstrukce elektroinsta-
lace budovy ZŠ a  MŠ Suchá 
Loz

- předpokládaný roz-
počet: 1. 200. 000,- Kč
- fi nancováno z rozpočtu obce

- předpokládaný termín reali-
zace: červenec – srpen 2020

Dále:
- byla podána žádost o  dotaci 

na zavlažování fotbalového 
hřiště včetně vybavení hřiště 
– nové lavičky, dětské hřiště, 
ohniště, výsadba zeleně, aj. – 
MMR ČR 

- připravuje se žádost o  dotaci 
na výsadbu větrolamu v  uli-
ci Padělky – ulice za stanicí 
záchranné služby – dotace 
z OPŽP

- připravuje se žádost o  dotaci 
na revitalizace vodní nádrže 
„LOSY“ – dotace z OPŽP

- připravuje se žádost o  dotaci 
na rekonstrukci vodovodu – 
Zlínský kraj

- připravujeme projektovou 
dokumentaci pro vybudová-
ní přístřešku na víceúčelovém 
hřišti

PROSBA O ŠETŘENÍ S PITNOU VODOU

ROK 2020 – SVOZ ODPADŮ – OBEC SUCHÁ LOZ

A i letos bych Vás chtěl poprosit, abyste se sna-
žili co možná nejvíce šetřit s  vodou. Zima le-
tos byla velmi slabá – velmi málo sněhu!! Proto 
očekáváme, že s  naší vodou bude letos velký 
problém. 
I  proto obec připravuje vyhlášku neboli přes-
ně řečeno – „opatření obecné povahy“, která 

bude stanovovat množství odebrané vody na 
osobu a  den, a  to v  měsících, kdy bude vody 
málo a  budou sucha. Ti, kteří vody odeberou 
více, než bude povoleno, budou za vodu platit 
ne 40,- Kč, ale až 200,- korun za odebraný m3. 
Proto prosím, šetřeme vodou, kde můžeme, 
protože voda JE ZÁKLAD ŽIVOTA!!

Termíny svozu popelnic:
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:
23.1., 20.2., 26.3., 23.4., 21.5., 25.6., 23.7., 27.8., 24.9., 22.10., 26.11., 17.12.

Nová zástavbová zónaNová zástavbová zóna Nová zástavbová zónaNová zástavbová zóna Nová zástavbová zónaNová zástavbová zóna
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Co se událo ve školních lavicích
Předtančení žáků 5. ročníku na obecním plese

Letošní rok žáci 5. ročníku již tradičně zatančili 
na začátku obecního plesu krátký moderní tanec 
na písničku „Děti ráje“, kterou nazpíval zpěvák 
Michal David. Předtančení se jim moc povedlo.

Projekt Rudolf II. 
Na začátku února začali žáci 4. a  5. ročníku 

pracovat na projektu týkajícího se císaře Rudol-
fa II. a životu na jeho dvoře. Císař Rudolf II. pa-
třil mezi zajímavé panovníky (sídlo měl v Praze), 
i když to byl podivín, tak za jeho vlády byl v zemi 
mír, radost a  blahobyt. Jeho dvůr se stal útočiš-
těm učenců a umělců, především malířů a astro-
nomů. Žáci 4. a 5. ročníku si společně s paními 
učitelkami připravili kostýmy a příběh postav ze 
Čtyřlístku (na motivy fi lmu Ve službách krále) 
pro žáky nižších ročníků, který jim zahráli jako 
úvodní scénku projektu. Po scénce žáci procházeli 
stanovišti různých cechů (krejčovský, kuchařský, 
alchymistický a hvězdářský), s kterými se sezna-
movali a plnili zde zadané úkoly. Na závěr si kaž-
dý žák vybral cech, který se mu líbil a byl císařem 
Rudolfem II. do tohoto cechu pasován. Projekt se 
dětem líbil a i ti, co jej pořádali byli moc spokoje-
ní. Atmosféra byla nepopsatelná. 

Mgr. Eva Gazdíková

Masopust ve škole
Mezi lidové zvyky, na které se celý rok těšíme, 

je masopust a veselí s ním spojené. Také ve škole 
se na tento den připravujeme.

Každá třída má za úkol nacvičit si krátký pro-
gram. Musí být nápaditý a  hlavně veselý. Týden 
dopředu už společně s dětmi také probíráme, ja-
kou masku si oblékneme. Je úžasné, kolik druhů 
masek můžete v  průvodu vidět. Velkou radost 
máme, když se na nás přijdete podívat a svým vy-
stoupením Vás všechny pobavíme. Moc děkujeme 
za vaši podporu.

Návštěva 1. a 2. ročníku v knihovně 
v Uherském Brodě

V  únoru jsme si připomněli 200 let od na-
rození  Boženy Němcové. A  kde jinde se o  této 
naší slavné spisovatelce dozvědět nejvíce než 
v  knihovně. A  proto jsme, prvňáci a  druháci, 
vyrazili do Uh. Brodu, do dětského oddělení 
knihovny F. Kožíka. S  pomocí paní knihovnice 
děti sestavily jednu z  pohádek, kterou Božena 
Němcová napsala, skládaly puzzle, a pak hádaly 
další pohádky, malovaly květinku z Pyšné prin-
cezny, vyhledávaly knihy od autorky. A  potom 
také děti listovaly časopisy a knihami, četly, díva-
ly se na obrázky, hledaly knihy podle svého jmé-
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na a ptaly se paní knihovnice a ta jim na všechno 
ráda odpovídala.

PS: Nemůžete si vybavit, jak Božena Němcová 
vypadala? Tak mrkněte do peněženky, třeba ji tam 
někde máte! 

Mgr. Hana Beníčková

Karneval ve školní družině
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval!

Tak zvaly naše družinářky Mgr. Jitka Malá a Anna 
Adamcová a  jejich pomocnice Lenka Janíková 
a Veronika Stojaspalová víly, trpaslíky, medvídky, 
piráty, čaroděje a plno dalších masek na karneva-
lový rej do naší tělocvičny. A všichni si to oprav-
du užili. Nechyběly hry, tanec, soutěže a nakonec 
sladká odměna! 

Mgr. Hana Beníčková

Návštěva 3. ročníku v Knihovně Františka 
Kožíka v Uherském Brodě 

V pondělí 9. března 2020 navštívili žáci 3. roč-
níku Knihovnu F. Kožíka v Uh. Brodě. Pracovali 
na úkolech k  tématu „Když nepadá snížek bílý“. 
Skládali a četli rozstříhaný příběh, vyluštili zim-
ní sudoku, doplnili vynechaná slova do básničky 
a  vytvořili si lyžaře nebo lyžařku. Poté si moh-
li prohlédnout a číst knihy v celém oddělení pro 
děti. Výlet se dětem velmi líbil a  těší se na další 
návštěvu. 

Mgr. Anna Borýsková

Slatinka vystupuje pro seniory

Mimořádné opatření v základní škole
Od středy 11.3.2020 do odvolání vstupuje 

v platnost Mimořádné opatření Ministerstva zdra-
votnictví ČR, kterým se zakazuje osobní přítom-
nost žáků ve škole. Všichni žáci naší školy mají od 
zmíněného data po celou dobu platnosti tohoto 
opatření domácí vzdělávání.  Každá paní učitelka 
si mohla zvolit svůj vlastní způsob komunikace se 
svými žáky. Dětem jsou průběžně zasílány úkoly 
a další instrukce pomocí e třídy, e mailů nebo ji-
ným domluveným způsobem.

Naopak žáci nebo jejich rodiče zase podávají 
učitelkám zpětnou vazbu o tom, co se dětem daří 
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nebo naopak s čím mají problémy. Tato opatření 
jsou náročná pro nás všechny, děti, učitele i rodi-
če. Podle našeho školního vzdělávacího progra-
mu musí žáci zvládnou určené učivo. Bohužel se 
teď musíme soustředit pouze na hlavní předměty 
jako jsou Český jazyk, Anglický jazyk, Matemati-
ka, Vlastivěda, Přírodověda a Prvouka. Od 17. 3. 
2020 je uzavřena také mateřská škola. I starší děti 
z mateřinky dostaly od své paní učitelky dobro-
volné úkolky. Předškoláci se určitě těšili na zápis 
do 1. ročníku. Ten bude v dubnu 2020 bez osobní 
přítomnosti dětí ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu, motivač-
ní část se v dubnu 2020 neuskuteční. I když je zá-
kladní škola a mateřská škola z důvodu mimořád-
ného opatření uzavřena, naše paní kuchařky ve 
školní jídelně stále vaří pro naše důchodce. Pevně 
věřím, že společnými silami tuto nelehkou situaci 
zvládneme a brzy se opět ve zdraví setkáme v la-
vicích naší školy. 

Mgr. Hana Máčalová, ředitelka školy

Prvňáci pracují ve výuce on-line
Žáci 1. ročníku poctivě čtou, počítají a  píšou 

i v domácím studijním režimu. Využívají on-line 
výuku, při které paní ředitelka u  jednotlivých 
žáků kontroluje čtení a vysvětluje další látku. Při 
této výuce je výborná okamžitá zpětná vazba. Žáci 
jsou velmi šikovní.  

Druháci v domácím studijním režimu
Tak i druháci najeli na režim domácího vzdě-

lávání. Každý den matematika, český jazyk, čte-
ní, psaní. Bez toho by to nešlo. Ale teď je možná 
i více času na jiné činnosti. Kdy jindy než teď, se 
mohou naučit ošetřovat ránu, plést, pracovat na 
zahrádce, více doma tvořit, něco uvařit, pozoro-
vat přírodu a hlavně i pomáhat mamince. Mys-
lím, že druháci to zvládají na 1.  

Mgr. Hana Beníčková

Online vzdělávání u žáků 3. ročníku
Stejně jako ostatní školáci přešli i žáci 3. roč-

níku ze dne na den na online vzdělávání. Plán 
učiva byl částečně pozměněn, protože některá 
témata je nutné probrat až společně ve ško-
le. Zvykli jsme si na týdenní rozdělení úkolů. 
Každý si nastavil systém práce, který mu vy-
hovuje. K  dispozici mají informace na webu 
www.etrida.cz, prostřednictvím telefonické či 
internetové komunikace. Využíváme zejména 
pracovních sešitů a  učebnic doplněné online 
učebnicemi, online procvičováním nebo speci-
álně vytvořenými kvízy pro opakování. Někteří 
si zvolili pravidelnou kontrolu úkolů a zpětnou 
vazbu přes e-mail, jiní využívají online výu-
ky, poslední skupina zvládá úkoly samostatně. 
Žáci si navzájem vymýšlí různé zábavné úkoly 
(např. nakreslit a  popsat planety, natočit krát-
ký videopozdrav, dát rodičům pusu za pomoc 
s úkoly apod.). Věřím, že společnými silami se 
nám podaří překonat tuto nepříznivou situaci. 
Chci velmi poděkovat rodičům za spolupráci 
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při vzdělávání. Už se těším na třeťáky zase zpět 
ve školních lavicích. 

Mgr. Anna Borýsková

Čtvrťáci v domácím studijním režimu
Čtvrťáci píší úkoly hlavně do školních sešitů 

a pracovních sešitů.  Pokud používáme pracovní 
listy, jsou zaměřené na jeden jev, ať už jazykový 
(např. slovesná osoba) nebo matematický (převo-
dy jednotek objemu). Práci vybíráme jednou za 
týden, nebo rodiče zasílají fotografi e prací elek-
tronicky. Vše opravuji a  posílám žákům nazpět. 
Děkuji rodičům za spolupráci. 

Páťáci v domácím studijním režimu
Každá třída má při domácím studiu svá specifi -

ka a jiné možnosti práce. Nikdo nezahálí a všichni 
poctivě pracují na svých úkolech, které jsou zadá-
vány na webu www.etrida.cz (čj, m, př, vl, aj). Žáci 
pátého ročníku jsou více samostatnější a ovládají 
i  technické vymoženosti dnešní doby, proto vše, 
co doma vytvoří zasílají paní učitelce na e-mail, 
která vše zkontroluje a pochválí za krásnou práci. 
Mezi krásné práce žáků patřil vynález průmyslové 
revoluce z 19. století např. železnice, parní stroj aj. 
ze stavebnice, a  nebo z  různých druhů materiá-
lů. Žákům se práce moc povedla viz. pár ukázek. 
Moc bych chtěla poděkovat také rodičům za vel-
kou pomoc a spolupráci při plnění úkolů a jejich 
zasílání. 

Mgr. Eva Gazdíková

Inzerát

Hledáme kuchařku nebo kuchaře 
do školní jídelny

ZŠ a MŠ Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace přijme do pracovního 
poměru vyučenou kuchařku/kuchaře na plný 

úvazek s nástupem v září 2020. 

V případě zájmu kontaktujte vedení školy na 
čísle 776 646 856 nebo zašlete svůj životopis na 

emailovou adresu zssuchalou@uhedu.cz.



12 Sucholožské listy - OBČASNÍK Duben 2020

Tak se nám mírná zima překulila do sluneč-
ného jara a  my bychom se měli všichni radovat 
z toho krásného času. Ano, asi se i radujeme z pří-
jemného tepla, ale bohužel tak nějak osamoceni 
- z důvodu řádění koronaviru a tudíž nařízeného 
pobývání v našich domovech. Je právě čas, kdy si 
každým rokem s dětmi vyrábíme „Morenu“, aby-
chom defi nitivně zimu vyhnali a těšili se z jarní-
ho sluníčka. Bohužel nám to letos nebylo dopřá-
no, ale snad se se zimou brzy vyžene i zlá nemoc 
a opět budeme i my ve školce prožívat veselé časy 
a příjemné zážitky.

Tak aspoň trošku zavzpomínáme, co jsme pro-
žili ve školce v zimě:

• Vánoční dobu jsme trávili zdobením, tradice-
mi, vyráběním ozdob s  rodiči a  samozřejmě 
vánoční pořádek nám přišla zkontrolovat svatá 
Lucie.

• Ptáčkům jsme připravili dobroty v podobě ši-
šek plněných semínky a sádlem.

• Přišli jsme zpíváním potěšit taky babičky a dě-
dečky na Chráněném domě.

Zprávičky ze školky
M
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• Zima nám sníh nepřinesla, tak jsme si zimní 

olympiádu udělali v tělocvičně.

• Do Uherského Brodu jsme si zajeli na interak-
tivní výstavu večerníčku PAT a MAT.

• Do místní knihovny jsme si šli povídat s paní 
knihovnicí Marií Vaculovou o známých i méně 
známých pohádkách.

• O ochraně zvěře v lese nám přišel povykládat 
p. myslivec Michal Gregárek.

• Zazpívali jsme si 
a  na nástroje za-
hráli s  brněnským 
hercem Ivanem 
Urbánkem.

• Krásné pohádky 
nám opět přije-
lo zahrát divadlo 
„Z truhlice“.

Všem dětem, jejich rodičům a rodinám přeje-
me hlavně pevné zdraví a brzy na viděnou. 

V.uč. MartinaHorňáková
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Myslivci na začátku jara 2020

Letošní zima si s  náma po-
hrávala více než je obvyklé 
v  naších končinách. Ze zim-
ních radovánek jsme si neužili 
skoro nic, pro zvěř však to bylo 
docela příjemné. Žádná vysoká 
pokrývka sněhu, žádné ledové 
příkrovy, na kterých si spár-
katá zvěř vždy rozškrabe běhy, 
dostatek potravy dle vlastního 
výběru. Ne že by od myslivců 
nebylo co ke snědku. Dostatek 
sena,  dostaek jádra i vyvezená 
vlečka řepy. Takže dostatek dle 
potřeby. 

A protože je toto první číslo 
v  roce, bývá zvykem, že o  vý-
ročním rokování myslivercké 
společnosti předkládáme su-
choložským občanům, kteří 
jsou z  větší části majitelé ho-
nebních pozemků, a se kterými 
máme sepsané nájemní smlou-
vy to co jsme v  minulém roce 
nahospodařili. Tak nejprve to 
co se v naší honitbě ulovilo:

Daněk  22 ks,   daněla 19 ks    
, danče 28 ks ( je potřeba uvést 
, že odlov dančat se prodloužil 
ze zákona o myslivosti do kon-
ce měsíce března)

Srnec obecný – 11 ks,    srna 
-7 ks,   srnče -6 ks.  Letos už 
i odlov srn.

Mufl onka 2 ks – zvěř u  nás 
jen výskyt ojedinělý.

Prase divoké – lončák – 19 
ks,   bychyně 2 ks,    sele – 10 ks.

Zajíc – 134 ks – odlov snad 
nejvyšší na Moravě, díky odlo-
vu v sadech Bisolla Volenov.

Do honitby jsme v minulých 
letech zajíce koupili a  vypus-
tili, odlov se nekoná, protože 
potřebujeme aby se nová krev 
smíchala s domorodými. Letos 
se zajícům dařilo dobře, celkem 
příznivé počasí a  hlavně v  po-
lích dostatek hrabošů, takže 
predátoři se soustředili na od-

M
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I
lov těchto a  zajíčků si tak moc 
nevšímali.

Do celkového odlovu ještě  
kachna divoká -12 ks,   liška – 8 
ks a jezevec lesní 9- ks.

Do výčtu akcí začátku roku 
neodmyslitelně patří Zvěřino-
vé hody. Tak, jak jsme s  touto 
akcí začínali s  tím, že pro naše 
občany připravíme pochoutky, 
aby i oni mohli si pohutnat na 
zvěřině, tak dnes musíme kon-
statovat, že akce je širokého vý-
znamu a sjíždí se k nám čím dál 
větší množství zájemců o  vý-
borné pochoutky ze zvěřiny. Pro 
myslivce je to pracovní záběr na 
několik dní. Máme ještě tu vý-
hodu, že dvojice místních ku-
chařů opravdu připraví se zvě-
řiny kvalitní a chutná jídla. Jak 
můžete pozorovat při odpoled-
ním hemžení se v sále a i v celé 
hospodě, tak je dost  těch, kteří 
si dají 2 porce a mnozí si odváží 
i jídlo domů.

Jen pro ilustraci :podávalo se 
6 druhů jídel a kolik se vydalo 
odpoledne:

Dančí svíčková – 162 por-
cí, pečený divočák se zelím- 91 
porcí, karbenátek – 109 porcí, 

bramborák  s masovou oblohou 
-77 porcí,  srnčí guláš 43 porcí  
a  topinka s  masem – 93 porcí. 
Večr už jsou to menší počty – 
podává se zhruba jedna čtvrti-
na odpoledních výdajů. Když to 
porovnáme s  předcházejícími 
lety, tak je zde asi  20 % nárust. 
A  to není jen jídla roznést ke 
kozumentům, to je připravit 
sál, připravit suroviny a  maso, 
roznést po sále, a  co nejhlav-
nější tak umýt nádobí pro další 
zájemce.

Večerní část je už tradičně 
s hudbou a tanečky, a samozřej-
mě je zde i  soutěž o  ceny, kde 
na předních místech jsou ceny 
zvěřiny.

Hodnocení uplynulého 
roku bývá u  myslivců vždy 
koncem měsíce února, nešbo 
začítkem března. Letos však 
k  tomuto nedošlo, protože si-
tuace je velice ožehavá a  není 
možnoa ani radno se scházet 
do větších seskupení. Věřme, 
že i tuto velmi nepříznivou si-
tuaci v dobrém přečkáme a ve 
zdraví se zase sejdeme a  opak 
si i zazpíváme.

-ek
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„Skaut je prospěšný a  pomáhá jiným,“ říká 
jeden z  bodů skautského zákona. Jako skautky 
a skauti od sebe očekáváme, že budeme v přípa-
dě potřeby pomáhat druhým, a  s  tímto přesvěd-
čením vedeme i holky a kluky ve skautských od-
dílech. Tato potřeba teď nastává, aktuální situace 
před společnost klade výzvy, kterým je třeba čelit, 
ohrožuje ty nejzranitelnější, kteří potřebují po-
moc druhých.

Buďme si vědomi toho, že nejsme záchranáři, 
že nejsme zdravotníci, že nejsme organizace soci-
ální péče. Naším posláním je výchova dětí a mla-
dých lidí a chybí nám zdroje i dovednosti na to, 
abychom mohli stát v čele opatření. To mají dělat 
jiní. My jim můžeme být nápomocni, pokud je to 
v našich silách.

Tak jako skauti v  ostatních střediscích, tak 
i  dospělí skauti v  našem středisku jsou připra-
veni být prospěšní a  chceme pomáhat druhým. 
Oslovili jsme naši obec s nabídkou naši pomoci 
a  chystáme se oslovit i  ostatní okolní střediska, 
které by pomáhat v jejich obci či městě nestíhali. 
Především nechceme jednat jako skauti na vlast-
ní pěst.

Především musíme být mimořádně opatrní! 
Riziko nákazy je přítomné v každé službě, kterou 
budeme poskytovat. Budeme respektovat bezpeč-
nostní protokoly, dbát na zdraví své, na zdraví 
svých blízkých a na zdraví těch, kterým budeme 
pomáhat. Odhodlání pomáhat musí být doprová-
zeno dobrou rozvahou a přípravou.

Leden pro všechny skautská 
střediska je ve znamení registra-
cí. Ne jinak tomu bylo i v našem 
středisku. Letos máme rekordní 
počet registrovaných členů a  to 
136. Nových členů bylo 39 a  8 
členů opustilo skautské středis-
ko. Tento nárust vznikl tím, že se 
založily dvě nové družiny. Prv-
ní jsou Sucholožští Benjamínci 
(předškoláci a žáci 1. třídy) a nově 
máme i družinu skautek v Báno-
vě. Velké díky patří holkám, které 
se výborně zhostily nelehkého 
úkolu – rozjet novou skautskou 

Zůstat doma je také pomoc! Ome-
zení kontaktů na naprosté minimum 
je nezbytné k zamezení šíření koronaviru. Cokoli 
můžete dělat po telefonu nebo přes Internet, dě-
lejte tak. Nepoužívejte MHD, pokud nemusíte. 
Zavřít se doma může být v těchto týdnech největší 
pomoc společnosti, nezapomínejme na to!

Za skautské středisko Suchá Loz bych chtěl po-
děkovat všem, kteří jsou v naši obci v první linii. 
Jsou to prodavačky v  našem obchodě, starosta, 
obecní zaměstnanci, pracovnice pošty a jiní, kteří 
každý den riskují své zdraví.

SKA
UT

Naše středisko a Covid-19

Registrace 2020

družinu. Budeme doufat, že se 
i  nadále budeme rozrůstat, a  to 
nejen o malé skauty, ale i o další 

skvělé skautské vedoucí.
Pavel Cícha – vůdce skautského 

střediska Suchá Loz
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Jelikož vypukla pandemie, 
která se dotýká každého z  nás, 
byli jsme nuceni pozastavit naši 
pravidelnou skautskou činnost. 
Bohužel nikdo nemůžeme přes-
ně odhadnout, jak se bude si-
tuace dál vyvíjet a  jaké budou 
následky. V této době jsme měli 
v plánu rozdat a přijímat přihláš-
ky na tábor a  předat vám bližší 
informace. Posílám vám ales-
poň to nejzákladnější < KDY: 3.-

SK
A

UT
Tábor 2020

12.7.2020 a KDE: louka Jablonice 
nad obcí Strání > by tábor měl 
proběhnout, pokud vůbec bude 
možné jej uskutečnit.

Zatím nezbývá než vyčkávat 
a  doufat, že se situace začne ob-
racet k lepšímu. Bohužel to zatím 
tak nevypadá a  následky se mo-
hou dotknout i uskutečnění naše-
ho tábora. Situaci budeme sledo-
vat a o rozhodnutí, zda tábor bude 
či ne, se vás pokusíme informovat 

co nejvíce dopředu. Primární je 
pro nás však zdraví a bezpečí va-
šich dětí, takže i  pokud by nám 
už zákon umožnil tábor zorgani-
zovat, ale stále by hrozilo nějaké 
riziko, tábor se neuskuteční.

Přeji vám všem i  dětem do 
těchto a dalších dnů hodně trpě-
livosti, opatrnosti, zdraví, a pře-
devším optimismu a úsměvu :)

Pavel Šupina – hlavní vedoucí 
tábora 2020
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Není jednoduché psát pár řádků do těchto Su-
choložských listů, jelikož dnešní doba vůbec ne-
přeje setkávání a společnému zpívání. Vzpomínky 
nám ale nikdo nemůže vzít a  náš spolkový život 
s Plkotnicema byl od doby vánoční až po masopust 
bohatý na zážitky. Když zavzpomínám na půlnoční 

Spolek vdaných žen Plkotnice

mši, kde jsme zpívaly společně s chlapama z Hútku, 
Živý Betlém, výlet do Kroměříže na koncert našich 
kamarádů z pěveckého sboru Zesrandy a pochová-
vání basy, tak máme na co vzpomínat a z čeho delší 
dobu čerpat. Klidné a požehnané svátky velikonoč-
ní všem čtenářům listů přejí Plkotnice. 

Živý BetlémŽivý BetlémPůlnoční mšePůlnoční mše

Pochovávání basyPochovávání basyKoncert v KroměřížiKoncert v Kroměříži
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Smutnou vzpomínkou pro nás je odchod naší 
kamarádky, tetičky a Plkotnice paní Anežky Ku-
novské (Hurtových). Byla to výborná kamarádka, 
zpěvačka, byla vždy veselá a uměla vyprávět úžas-
né vtipy v sucholožském nářečí. Vždy když přišla 
na zkoušku nebo na jakoukoli jinou akci, tak bylo 

veselo. Uměla se radovat ze života a  tuto radost 
dávat dál. Její život byl naplněný radostí a  smí-
chem, a proto stále zůstává v našich srdcích a my 
se za ni modlíme a v dobrém na ni budeme vždy 
vzpomínat. Anežko, budeš nám tu chybět. Plkot-
nice
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Vzhledem k  situaci spojené 
s  epidemií koronaviru a  stavu 
nouze, který platí (zatím) do 11. 
dubna 2020 (Bílá sobota), nebu-
dou letos v kostele probíhat boho-
služby velikonočního třídenní. 

Pokud nebude prodloužena 
karanténa pro celou zemi, byl by 
kostel otevřen alespoň k soukro-
mé modlitbě, přijetí svátosti smí-
ření a  také podání sv. přijímání, 
aniž by probíhaly veřejné boho-

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, připo-
mínka Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Latinsky název 
pro Velikonoce – „Pascha“ vychází z  hebrejského 
„Pesach“ (přechod, přejití) a odkazuje na starší ži-
dovský svátek téhož názvu. Ten má původ v událos-
tech popsaných v Bibli, v II. knize Mojžíšově. Izrael-
ský národ tehdy odešel z egyptského otroctví a vydal 
se na cestu do zaslíbené země. Došlo k tomu kolem 
roku 1250 před Kristem a Židé si tuto událost do-
dnes připomínají právě svátkem Pesach. 

Křesťané si o Velikonocích připomínají události, 
ke kterým došlo, když Ježíš slavil tento svátek na-
posledy. Se svými učedníky tehdy prožil Poslední 
večeři (Zelený čtvrtek), byl zatčen a po odsouzení 
umírá na kříži (Velký pátek). Třetího dne před ro-
zedněním vstal z  mrtvých (Velikonoční neděle). 
Z  této události vychází český výraz „Velikonoce“ 
doslova „veliká noc“ a odkazuje právě na noc ze so-
boty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. 

Velikonoční svátky 2020
Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Velikonoce

služby, v opačném případě nebu-
de ani tato možnost.  

Naplánované mše sv. probíhají 
v kostele sv. Martina (dle rozpisu 
bohoslužeb) bez účasti veřejnosti. 
To platí i pro ty, kteří mají v daný 
den úmysl mše sv. – případně je 
možné se domluvit na odslouže-
ní později. Bohoslužby je možno 
sledovat na webu farnosti. Děku-
jeme za pochopení. 

Pohřby se konají na doporuče-

ní našich biskupů pouze na hřbi-
tově a v úzkém rodinném kruhu. 
Zádušní mše sv. bude odsloužena 
soukromě buď před obřadem, 
nebo později. 

Bohoslužby je možno sledovat 
také na TV Noe, nebo TV Lux, 
případně na Radiu Proglas. Další 
možností je sledovat bohoslužby 
v  kostelích, které jsou vybaveny 
webovou kamerou, viz web farnos-
ti https://www.farnost-banov.cz/ 

Židovský svátek Pesach začíná každoročně 
v předvečer 15. dne měsíce nisan, tj. o prvním jar-
ním úplňku. Křesťané oproti tomu slaví Velikono-
ce až v neděli po prvním jarním úplňku, a to už od 
roku 325 (koncil v Niceji). Proto je termín těchto 
svátků proměnlivý a může připadnout na dny 22. 
března – 25. dubna. 

Mezi křesťany ovšem nepanuje v termínu Ve-
likonoc jednota. Pravoslavní (křesťané na výcho-
dě), kteří vychází z  Juliánského kalendáře, mají 
Velikonoce zpravidla později než my. Na rozdíl 
od Vánoc, se ale termín slavení Velikonoc na zá-
padě a na východě občas kryje. Naposledy to bylo 
v roce 2017. 

Všem čtenářům a  občanům přeji a  vyprošuji 
radostné a  pokojné prožití velikonočních svátků 
v kruhu svých blízkých a také dar zdraví a naděje 
do těchto dnů. 

P. Jiří Putala, farář 

V  letošním roce se hodně 
skloňuje jméno Komenského 
v souvislosti s 350. výročím jeho 
úmrtí. Vy se netajíte tím, že je 

Komenský zůstává aktuální výzvou pro současnost

to fenomén, který ve světě nemá 
obdobu. Čím Vás tolik fascinuje?

Komenský naprosto před-
běhl svoji dobu. Nejen, že je 

spojnicí mezi renesancí a  dal-
ším vývojem lidstva, ale je to 
fenomén v  oblasti didaktické 
i v oblasti vševědné. Chtěl, aby 

PhDr. Miroslava Poláková, PhD., učí na gymnáziu v Uherském Hradišti dějepis a češtinu. S rodinou žije 
v Uherském Brodě. V roce 2019 získala hlavní cenu E. E. Kische za knihu Měli odvahu žít, v níž mapuje proti-
fašistický odboj na Uherskobrodsku. Na sběru informací pracovala téměř 40 let. Publikace vyšla r. 2018 v na-
kladatelství Academia a brzy byla rozebrána. Ještě před tím byla paní Poláková oceněna mezi nejlepšími učiteli 
Zlínského kraje a rovněž získala titul Osobnost kultury města Uherský Brod, tedy města, které se hrdě hlásí ke 
jménu Jana Amose Komenského. 
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se domlouvali státníci – napříč 
celou Evropou i  celým světem 
– bez ohledu na náboženská 
protivenství nebo na politický 
vývoj a aby se lidé byli schopni 
mezi sebou domluvit a  zabrá-
nili válkám. To je obrovská vý-
zva i pro současnost. Hovoří se 
o  něm jako o  „učiteli národů“, 
ale je opomíjen právě tento mo-
ment, který potom začlenil do 
své pansofi e, jíž si na konci své-
ho života cenil víc než pedago-
gické dráhy. Bohužel lidi stále 
ovládá touha po moci. I v době, 
kdy mezi sebou bojovala Anglie 
a Nizozemí a Komenský praco-
val na spisu Angelus Pacis, zví-
tězil zájem o ovládnutí námoř-
ního obchodu nad myšlenkou 
tolerance a humanismu.

Může pro nás Komenský být 
inspirací i jinak?

Byl to člověk obrovské nadě-
je a lásky k lidem, což vycházelo 
z velmi těžkých osobních zkuše-
ností. Jako dítě byl vychováván 
v  Jednotě bratrské, která byla 
pacifi stická a  domnívala se, že 
se člověk díky svému vzdělání 
může dostat k vysokému huma-
nitnímu povědomí. Coby mladý 
chlapec zažil řádění Bočkajovců 
ve Strážnici a viděl spousty mrt-
vých. Zůstala v  něm touha po 
míru a po tom, aby se lidé vzá-
jemně uznávali. Ačkoliv prožil 
mnoho protivenství v životě, po-
každé se vzepjal a šel dál – vždy 
s  vědomím, že všechno musí 
vést k nápravě lidstva. On říkal, 
že svět je jeden Babylón a každý 

má své Babylóny, ale je potřeba, 
aby se hrany obrousily, aby lidé 
přestali s nenávistí, aby se obrá-
tili – především k Bohu a potom 
k lásce.

Jeho víra v Boha byla asi ob-
rovská... 

Ano. Mnozí z  řad kněžstva 
mu však vytýkali, že se zabývá 
věcmi, které kněžím nepřísluší, 
ať už to bylo v oblasti pedagogic-
ké, nebo i pansofi cké. On věděl, 
co dělá. Musel utíkat v  důsled-
ku Bílé hory a neustále usilovně 
pracoval. Přicházel na pozvání 
do různých zemí, ale nikde se 
mu nedařilo a  narážel na mar-
nost své snahy. Přesto pořád vě-
řil Bohu a byl přesvědčen, že lid 
český jednou zvítězí. Ta ohrom-
ná víra v  budoucnost českého 
národa, to je něco, co by si měl 
každý uvědomit i v dnešní době. 
Věřil v ideály vizionářů, což mu 
také mnozí vytýkají, ale musíme 
si uvědomit, že se chytal každé 
naděje.

Byl Komenský idealista, 
nebo realista? Mýlil se v  ně-
čem?

On byl v  podstatě dualis-
ta. Mýlil se v  tom, že se lidstvo 
napraví. To se neděje ani dnes. 
Mám dojem, že vždycky musí 
přijít nějaká těžká rána, aby se 
potom lidstvo vzpamatovalo. 
Doufal, že čím více se budou 
všichni vzdělávat, tím se svět 
změní k lepšímu. Ale bohužel se 
ukázalo, že i velmi vzdělaný člo-
věk může být nesmírně krutý.

Kde je zakódována chyba? 
V morálce. Kazí nás i  to, že 

se nám dnes neustále vtlouká 
do hlavy, jak se máme dobře. 
Základem všeho ale je žít v úctě 
k  lidem. Tato úcta byla v  Ko-
menském obrovská, i  když do 
něho mnozí kopali a  nenávi-
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děli ho nebo s  ním vedli ostré 
polemiky. Jako historik můžu 
říct, že lidstvo je bohužel stále 
stejné: Tak jak byli lidé schopni 
vraždit v době třicetileté války, 
vraždili by i dnes, kdyby došlo 
ke konfl iktu, jen by to nebylo 
tak drastické z  pohledu člo-
věk vůči člověku, ale bylo by to 
rychlejší. O  to je to nebezpeč-
nější. A proto musíme čelit úto-
kům rasistickým, politickým, 
kulturním a  pořád dbát na to, 
aby se lidé sbližovali. Bohužel 
se ale vzájemně rozdělují už 
při výchově v  rodinách. Jako 
pedagog vidím velký problém 
v tom, že rodiče nemají na děti 
čas, posadí je k počítačům, kde 
jsou bojové hry. V televizi běží 
seriály, v nichž je hodně agrese. 
Člověk je od přírody agresivní 
tvor, ale právě to člověčenství 
spočívá v  potlačování agresivi-
ty. Není náhoda, že Komenský 
se jako prvnímu tématu věno-
val výchově v  raném dětství. 
Informatorium školy mateřské 
je naprosto geniální věc.

Pokud člověk prožívá něja-
ké životní krize, má sáhnout 
po Komenském?

Velmi to doporučuji. Když 
si uvědomíme, jak reagoval 
v  době, kdy ho potkala nějaká 
hrůza, vždy z  toho vzešly velké 
myšlenky. Prožíval osobní tra-
gédie, viděl zmatek světa, ale 
uzdravovala ho víra a jistota, že 
člověk díky ní zůstane stát pevně 
nohama na zemi a pořád může 
jít dál. Nikdy nepropadl zou-
falství, což je velmi důležité. Je 
hodně lidí, kteří - když je potká 
neštěstí - ztrácejí smysl existen-
ce. S tím se každý jednou setká, 
že v  jeho životě nastanou těžké 
chvíle. Ale jde o  to znovu vstát 
a uvědomit si jak hodnotu živo-
ta, tak i hodnotu vztahů s lidmi 
kolem nás.

Ještě v něčem vidíte aktuál-
nost Komenského odkazu?

Uvědomoval si, že nemůže-
me žít zkostnatěle, ale musíme 
přijímat nové věci. A  zároveň 
chtěl českou vědu vymanit z ur-
čité malosti a  pozor: Chtěl do-
kázat, že čeština je vhodný jazyk 
i pro rozvoj české vědy. Mrzí mě, 
že nejen ve vědě, ale všeobecně, 
používáme tolik zbytečných an-
glikanismů, jako by se náš krás-
ný jazyk až začínal vytrácet. 

Máte za sebou velké životní 
dílo, které vyústilo vydáním 
knihy o  odboji na Uherskob-
rodsku. Co Vás do této proble-
matiky tak hluboce vtáhlo?

Především musím říct, že 
jsem v  rodině neměla niko-
ho, kdo by byl vězněn za války, 
nebo byl v  odboji. Veliký podíl 
na mém zájmu měli vynikající 
učitelé, a když jsem šla studovat 
historii na fi losofi ckou fakul-
tu, začala jsem se věnovat dru-
hé světové válce. Dostala jsem 
se nejen k  věcem obecným, ale 
k  jednotlivostem a  k  lidem, 
o  kterých se vlastně vůbec ne-
mluvilo a  zůstali jakoby někde 
v zapomnění. Přišla jsem k závě-
ru, že byli stejnými hrdiny jako 
ti, kteří drželi zbraň a  bojovali 
přímo na frontě. Ale právě tím, 
že pomáhali v  odboji, že ukrý-
vali Židy, že pomáhali výsadká-
řům, že zásobovali partyzány, 
velmi riskovali, protože si byli 
vědomi, že jim hrozí vyvraždění 
celé rodiny. Přesto jednali stateč-
ně, z  osobního přesvědčení. To 
sepětí s národem bylo v té době 
podstatně větší, než je dnes.

O co Vám šlo při zpracová-
vání informací?

Chtěla jsem, aby se dostalo 
úcty těm stovkám lidí, o  kte-
rých se mlčelo a  kteří o  tom 
nechtěli mluvit ani před svými 

dětmi. Prošli koncentračními 
tábory, zůstaly po nich sepsa-
né vzpomínky a  potomkům to 
vyprávěli až po mnoha letech. 
Koncem 70. let jsem ještě měla 
štěstí, že ti lidé žili. Říkala jsem 
si, to přece nemůže zůstat ně-
kde v  šuplíku! Mým hlavním 
motivem bylo vzdát úctu těm 
bezejmenným vlastencům a hr-
dinům, což jsou pojmy, který 
se dnes nenosí. Šli s upřímným 
srdcem do obrovského nebez-
pečí, i když většina ostatních se 
držela stranou. V  žádném pří-
padě se ale nemohu ztotožňo-
vat s  názorem, který se objevil 
v 90. letech, že jsme byli náro-
dem zrádců a zbabělců. To není 
pravda! V těch lidech skutečně 
byla touha bojovat proti zlu, 
a  kdo jen trošku mohl, tak to 
udělal. Našeho národa za války 
si vážím a nikdy nebudu říkat, 
že jsme byli národem kolabo-
rantů.

Proč o tom, co zažili, ti lidé 
nemluvili ani s nejbližšími?

Pro mnohé to bylo život-
ní trauma. Ale byla to i  jejich 
skromnost: většinou to bra-
li jako svou povinnost v  době, 
která si to vyžadovala, a  tím to 
pro ně skončilo. Uvedu příklad 
nájemce Holubyho chaty na Vel-
ké Javořině, bývalého legioná-
ře z  Uherského Hradiště, pana 
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Zálešáka. Nastala tam situace, 
kdy ve sklepě operovali party-
záni, v  patře měl Němce a  na-
hoře ukrýval židovskou rodinu. 
Němci si tam před odchodem 
na konci války udělali „hníz-
do“. Při průchodu fronty chtěl 
rumunský velitel vyhodit chatu 
do povětří. Na zásah partyzánů 
se tak nestalo. Alois Zálešák měl 
po válce z Holubyho chaty trau-
ma, nemluvil o  tom, jen prostě 
odtud s  rodinou odešel. Odstě-
hovali se na Slovensko. Potom 
sepsal svoje zápisky, které nikdy 
nikomu neukázal a  já jsem se 
k nim dostala až díky jeho vnuč-
ce. 

Zjistila jste nějaká zajímavá 
fakta týkající se zapojení křes-
ťanů do odboje na Uherskob-
rodsku?

Často jsem se při svém pátrá-
ní setkávala s pomocí dominiká-
nů v Uherském Brodě. Ve měs-
tě byl a dosud je dominikánský 
klášter a dominikáni měli vazby 
na lidi, kteří potřebovali pomoc. 
Významnou roli v tom sehrávali 
příslušníci Orla. Jenže problém 
byl v  tom, že Němci zdědili od 
našich úřadů kvalitní kartoté-
ku, podle níž přesně věděli, kdo 
je sokol, kdo je orel a podobně. 
A když vznikl protektorát, sou-

Vánoce doma byly krásné a uběhly jako voda. 
A  tak jsem již začátkem ledna stál na chodbě 
naší Lateránské univerzity a  nebylo mi moc do 
řeči. Důvodem však tentokrát nebyla moje chabá 
Italština, ale první zkouška, konkrétně z exegeze 
(tedy výkladu) Starého zákona. Když jsem vstou-
pil do místnosti, náš profesor se na mě podíval 
a řekl: „Nebojte se, tohle není zkouška z italštiny. 
Teď si jdu pro džus. Nechcete taky něco k pití?“ 
A  já pochopil, že mám před sebou nejenom 
uznávaného biblistu, ale také skvělého člověka. 

časně začala vznikat největší 
odbojová organizace Obrana 
národa, v  níž se koncentrovali 
lidé, kteří měli obrovské morál-
ní renomé. Není se čemu divit: 
i v programu Orla a Sokola bylo 
zakotveno vlastenectví. Také ne-
zapomeňme, že jsme na Slovác-
ku, kde je víra velmi silná a prá-
vě víra posilovala i  vlastenecké 
vědomí. V době protektorátu se 
neobjevovaly náboženské roz-
dílnosti, tehdy existovalo se-
pětí s  národem napříč různým 
vyznáním. A  když bych zůstala 
u těch dominikánů, třeba Patrik 
Kužela vozil materiály do Fran-
cie a žádal, aby rozhlas v Paříži 
vysílal každý týden aspoň 15 
minut v češtině. V roce 1942 za-
hynul v Osvětimi, kdy jeho smrt 
byla velice krutá: V  zimě, kdy 
ho střídavě polévali močůvkou 
a  ledovou vodou. Úctyhodný 
je také příběh Benedikta Hron-
ka, který odjel v dubnu 1944 do 
Prahy na tzv. májovky. Míval ká-
zání u Panny Marie pod Týnem 
a  v  jedné promluvě přirovnal 
český národ k  Jóbovi, který byl 
všemi opuštěn a  s  krvácejícími 
ranami byl vyhozen na smetiště. 
Jenže ho někdo udal, byl odve-
zen do Terezína a  tam zemřel 
krátce před osvobozením zjara 
1945.

Jaká byla role Židů v odboji?
Většinou se o  Židech mluví 

jako o obětech holocaustu, kteří 
šli jako ovce na porážku, nelze 
to však takto globalizovat. Když 
vznikla Obrana národa, potřebo-
vala především peníze. Dostala 
jsem se k  materiálům, které se 
týkaly velmi bohatých brodských 
obchodníků, kteří okamžitě tuto 
organizaci fi nancovali. Také byli 
hodně zapojeni do zásobování 
a převádění přes hranice, protože 
hlavní převáděcí kanály šly přes 
Uherský Brod. Mnoho Židů bylo 
za spolupráci s odbojem souzeno 
a popraveno v Breslau.  

Prozradíte, jaká je Vaše víra?
Byla jsem vychována k  víře, 

jsem pokřtěna i  biřmována. 
Když budu otevřená, mé spoje-
ní s Bohem je především v mém 
osobním vztahu s Ním a do kos-
tela chodím nejraději v  době, 
kdy je tam prázdno. Když ně-
kam přijedu, na úplně cizí mís-
to, aniž bych si to předsevzala, 
pokaždé mé první kroky vedou 
do kostela, kde začínají mé myš-
lenky. Uvědomím si: Tady jsem. 
A teprve potom se začínám vě-
novat všemu ostatnímu, jako je 
třeba historie. 

Děkuji za rozhovor
Helena Mráčková

Jak jsem našel naději v Kasínu 
aneb můj pobyt v Římě do Velikonoc

Zkouškové období jsem díky Božímu milosrden-
ství a pilnému studiu zvládl, a tak jsem se mohl 
vydat na cesty. Hluboký dojem ve mně zanecha-
lo Montecassino. Nejedná se však o  hazardní 
podnik, ale o  klášter na hoře, který zde založil 
v 6. století sv. Benedikt. Od té doby byl čtyřikrát 
zničen a znovu postaven. Naposledy byl vybom-
bardován za druhé světové války. Hrob sv. Bene-
dikta a  jeho sestry sv. Scholastiky přitom zůstal 
neporušen, když bomba, která na něj spadla, ne-
vybuchla. Dodnes zde působí mniši, žijící podle 
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hesla ora et labora (modli se a pra-
cuj). Tady jsem si mohl sáhnout na 
to, co znamená, že církev pekelné 
mocnosti nepřemohou… A to jsem 
ještě netušil, jak moc budeme tuhle 
naději brzy potřebovat.

V  únoru k  nám začaly proudit 
znepokojivé zprávy ze severu Itálie 
o coronavirové nákaze. Postupně za-
čaly platit čím dál přísnější omeze-
ní pro zastavení šíření této nemoci. 
V Římě byla ke třetímu březnovému 
týdnu přibližně tisícovka nakaže-
ných, což na necelé 3 miliony oby-
vatel zatím není moc. Přísná karan-
téna ale platí pro celou Itálii. A tak si 
zvykám na nový styl života. Školní 
přednášky přes internet, procházky 
jen po naší zahradě (jak jsem teď za 
ni vděčný!), zintenzivněná modlitba 
růžence a adorace každý den. To je 
v  tomto čase náš způsob boje. Je to 
málo? Benediktini na Montecassinu 
dobře vědí, co dokáže modlitba… 

V  české koleji Nepomucenum 
jsem s radostí poznal, že Sucholožan 
se ani tady neztratí. Slovácko je tu 
přítomné – ať už jde o  spolubratra 
Michala ze Starého Města, či sestru 
boromejku Remigii z Boršic u Blat-
nice. Milá bývá i návštěva pana vel-
vyslance Kolaje ze Strání. A  protože se má slo-
vácká krev prostě nezapře a švestky tu nemáme, 
hrdě jsem se zúčastnil tradičního sběru a zpra-
cování citronů. 

Nezapomenutelně mě obohatili naši kněží 
z Indie: Bidžu, Bajdžu, Šidžu a Šajdžumon. Na-
učil jsem se od nich, že když mírně posolíte tro-
chu kyselé ovoce (pomeranč, kiwi), jeho chuť je 
pak bohatší. Opravdu to funguje, zkuste to! Za-
jímavou zkušeností pro mě bylo, když jsem po-
třeboval, aby za mě někdo vzal na 2 dny službu 
v kuchyni. Přihlásil se africký kněz Albert. Když 
jsem mu nabídl, že až bude potřebovat nahradit 
zase on, ať se mi ozve, s úsměvem mi řekl: „To 
jste celí vy, Evropani. Pořád něco za něco. Já jsem 
Ti chtěl prostě pomoct.“

Napětí a nejistota je však cítit. Hodně lidí je 
teď doma, se strachem a  za zavřenými dveřmi. 
Tak moc by potřebovali toho, který by stanul 
uprostřed nich a řekl: „Pokoj Vám.“ Snad by teď 
rádi zašli do kostela na mši svatou, ale nemůžou. 

My v Nepomucenu komunitní mši svatou máme 
každý den a  já si čím dál víc uvědomuji, že to 
není samozřejmost. Kolikrát jsem se v minulosti 
při mši svaté nudil, myslel na jiné věci a bral to 
jenom jako povinnost? Ano, i mě se to někdy stá-
vá. A myslím, že to bude celoživotní boj. Ale zjis-
til jsem, že taky dost záleží na mém přístupu, jak 
se do mše svaté chci zapojit, ponořit, s čím tam 
přicházím a  jak ji chci prožít. Když si zkouším 
uvědomit, kdo tam na mě čeká a co se tam děje, 
toužím být Pánu Ježíši blíž… Většina z  nás asi 
letos prožije hodně zvláštní Velikonoce. Budeme 
sledovat liturgické obřady přes obrazovku, na 
dálku. Můžeme to ale vzít i jako příležitost. Kdy 
jsme naposledy doma otevřeli Bibli a společně se 
pomodlili? Co takhle si místo úkonu kajícnosti 
na začátku mše svaté vyznat v rodině vzájemně 
hříchy a odpustit si? Tyto Velikonoce budou ur-
čitě nezapomenutelné – v jakém smyslu, to může 
každý z nás trochu ovlivnit.

Josef Biernát
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