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Slovo starosty
Vážení občané,
při přípravě prvního letošního 
úvodníku jsem vzpomínal na to, 
co jsem psal v  březnu loňského 
roku, a  asi tušíte, že se jednalo 
o stejné téma jako letos „COVID“. 
Nic se za ten rok nezměnilo, opat-
ření jsou stále tvrdší, ale nic nepo-
máhá. Čím to je?  Neukázněností 
občanů nebo fungováním vlády? 
Chybí používat zdravý selský ro-
zum? A co MY?  Používáme selský 
rozum?
„Selský“ rozum se v  dnešní době 
úplně vytrácí, chybí nadhled a ře-
šení věcí jednoduše, a ne ve všem 
vidět problém! Všude je potřeba 
na všechno papír a  „slovo“ jako 
by už nemělo žádnou váhu. No, 
ono se asi není čemu divit, protože 
dnes všichni ve všem vidí jen pod-
vod. Závist ta dnes hýbe světem. 
Nikdo nechce uznat, že je někdo 
schopnější a šikovnější. Proto bych 
si moc přál, abychom úspěch lidí 
brali jako povzbudivý impuls i pro 
nás, že „když se chce, všechno jde“.  
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 prožití veliko-
nočních svátků!!!

Zdraví Vás Váš starosta 
Václav Bujáček
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OBEC INFORMUJE

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 pro zápis do katastru

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

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 

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
(Pozn. ceny jsou uvedeny bez úklidu, tedy každý si 
musí sál, sálek a všechny související místnosti – WC, 
kuchyně, chodba,  uklidit sám, jinak za úklid se dále 
k nájmu připočítá 5.000,- 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! 

CO SE DĚJE V OBCI 

1. Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětle-
ní, vodovodu, včetně rozvodu chráničky pro 
optické kabely -  III. etapa“ – ulice u výjezdu 
z obce k obchvatu – „Kopánka“

- rozpočet stavby: 6.597.703,- Kč
- rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení 

a rozvod chráničky pro optické kabely – fi nanco-
váno z rozpočtu obce 

- rekonstrukce vodovodu je fi nancována z rozpoč-
tu Zlínského kraje ve výši – 1.317.000,- Kč

- termín realizace: duben – červenec 2021

2. Revitalizace vodní nádrže „LOSY“
- rozpočet stavby: 4.716.580,- Kč
- stavba je fi nancována z operačního programu ži-

votní prostředí ČR 
- výše dotace: 4.244.922,- Kč; spoluúčast obce: 

471.658,- Kč
- termín realizace: duben – září 2021



3Sucholožské listy - OBČASNÍKBřezen 2021

O
BEC

N
Í O

KÉN
KO

3. Založení liniové krajinné zeleně v Suché Lozi – 
větrolam za stanicí záchranné služby

- rozpočet stavby: 622.386,- Kč
 stavba je fi nancována z operačního programu ži-

votní prostředí ČR 
- výše dotace: 497.909,- Kč; spoluúčast obce: 

124.477,- Kč
- termín realizace: duben – září 2021

Dále ještě čekáme na vyhodnocení některých žádos-
tí o dotaci. V případě, že bude dotace schválena, tak 
bychom letos ještě realizovali:

Napojení cyklostezky na parkoviště u zemědělské-
ho družstva
Předpokládaný termín zahájení:  1. 5. 2021
Předpokládaný termín dokončení: 30. 7. 2021
Celkové náklady:  178 990,50 euro
Dotace:  161.091,44 euro – 90 %

Lávky pro pěší
Předpokládaný termín zahájení:  1. 5. 2021
Předpokládaný termín dokončení: 30. 7. 2021
Celkové náklady:  972.815,- Kč
Dotace:  778.252,- Kč

Předmětem stavby je obnova 2 lávek přes místní vo-
doteč - potok Nivnička – první lávka je za školou 
a  druhá u  kaple sv. Cyrila a  Metoděje.  Provedena 
bude výměna ocelových a  dřevěných částí lávek - 
nosné, pochozí a zábradlí. U ostatních lávek se v sou-
časnosti řeší majetkoprávní vztahy – jsou umístěny 
na pozemcích Povodí Moravy. 

Během letošního roku dále ještě připravujeme pro-
jektovou dokumentaci a stavební povolení pro tyto 
záměry:
1. Lesní cesta „Březina“
2. Rekonstrukce autobusových zastávek
3. Výstavba zvonice na „Vinohrádkoch“

ROK 2021 – SVOZ ODPADŮ – OBEC SUCHÁ LOZ

Termíny svozu popelnic:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:
21.1., 18.2., 25.3., 22.4., 20.5., 24.6., 22.7., 26.8., 23.9., 21.10., 25.11., 16.12.

Lávky přes potok



4 Sucholožské listy - OBČASNÍK Březen 2021

O
BE

C
N

Í O
KÉ

N
KO

Založení liniové krajinné zeleně v Suché Lozi-  větrolam za stanicí záchranné služby
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Zvonice

SIT C2-20.2.2021-2

Chodník Kopánka
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Vodní nádrž Losy



7Sucholožské listy - OBČASNÍKBřezen 2021

O
BEC

N
Í O

KÉN
KO

Lesní cesta Březina
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Informace  k zápisu dětí do 1. ročníku 
a organizace zápisů k povinné školní docházce do ZŠ 

pro školní rok 2021/2022
Na základě opatření MŠMT k  organizaci 

zápisů k povinné školní docházce do základní 
školy pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 03. 
2021, Vás informuji o změně v organizaci zá-
pisů na naší škole.

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opat-
řeními Ministerstva zdravotnictví k  ochraně 
obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a roz-
šíření COVID-19 a  rozhodnutím vlády ČR 
o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření.

Zápis k povinné školní docházce proběh-
ne v  dubnu 2021 bez osobní přítomnosti 
dětí ve škole.

Žádosti budou přijímány v období od 01. 
04. 2021 do 30. 04. 2021

Přestože je v  běžných podmínkách zápis 
do 1. třídy za přítomnosti dětí a  rodičů vý-
znamnou událostí v životě rodiny i školy bude 
zápis probíhat v distanční podobě ve dnech

 20. 4. 2021 a 21. 4. 2021 podle stanovené-
ho rozvrhu, který bude rodičům předán.

Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdě-
lávání, nabízí škola dětem a rodičům zápis 
v distanční podobě na bázi dobrovolnosti.

K  realizaci bude využit on-line nástroj - 
Microsoft  Teams. 

O zápis v distanční podobě se mohou ro-
diče přihlásit na emailu školy  zssuchaloz@
uhedu.cz. Poté dostanou přesné informace 
k zápisu.

Žádost k přijetí k základnímu vzdělání od 
školního roku 2021/2022 (v příloze na strán-
kách školy) je možné doručit:
a) datovou schránkou na adresu: ID datové 

schránky:   cdpmhyb
 (žádost vytisknout, vyplnit, podepsat 

osobně, skenovat a poslat datovou schrán-
kou) nebo (žádost vyplnit elektronicky, 
podepsat elektronicky a  poslat datovou 
schránkou)

b) e-mail s elektronickým podpisem na adre-
su: zssuchaloz@uhedu.cz

 (žádost vyplnit elektronicky, elektronicky 
podepsat a emailem zaslat)

c) poštou na adresu: Základní škola a Mateř-
ská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradi-
ště, příspěvková organizace

 Suchá Loz 155
 687 53 Suchá Loz
 (žádost vytisknout, vyplnit, podepsat a po-

slat)
d) osobní podání
 (kontaktovat ředitelku školy na tel: 776 

646 856, žádost osobně vyzvednout a  po 
vyplnění a  podepsání vhodit do poštovní 
schránky na budově základní a  mateřské 
školy)

 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit 
zdarma. Odeslání žádosti datovou schrán-
kou základní škole je také zdarma. Více in-
formací na https://chcidatovku.cz/.  

Odklad školní docházky
Pokud budete žádat o  odklad školní do-

cházky, je nutné vždy zaslat žádost o  přijetí 
k základnímu vzdělání a současně také žádost 
o odklad. 

Zákonný zástupce může požádat o  od-
klad nejpozději do konce dubna.

Přílohou žádosti o odklad je také doporu-
čení od pediatra (nebo klinického psycholo-
ga) a doporučení školského poradenského za-
řízení. (pedagogicko psychologická poradna). 
Vzhledem k současnému přerušení školských 
a poradenských zařízeních, lze tato dvě dopo-
ručení doložit dodatečně nejpozději do 31. 5. 
2021.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdě-
lání budou zveřejněna na webových strán-
kách školy a  vyvěšena na hlavních dveřích 
budovy školy do 7. 5. 2021. 

Vyhovění žádosti o odklad bude doručeno 
do vlastních rukou.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na bu-
doucí prvňáčky!!!

Mgr. Hana Máčalová,
ředitelka školy
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Prvňáci hráli divadlo O dvanácti měsíčkách

I v době mimořádných událostí 
si můžeme zpestřit výuku ve škole 
tím, že si zahrajeme divadlo sobě 
pro potěšení, ale také našim spolu-
žákům, kteří ještě neměli distanč-
ní výuku. Protože byla zima a my 
máme rádi pohádky, nacvičili jsme 
si Pohádku o dvanácti měsíčkách. 
Aby hrály všechny děti, bylo nutné 
trochu pozměnit scénář pohádky. 
A tak místo tří měsíců, které Ma-
ruška navštívila, jsme jich ještě pár 

přidali. Takže v  naší pohádce vy-
stupoval měsíc březen, duben, kvě-
ten, červen, červenec, srpen a září. 

Macecha s  Holenou měla 
různá přání, pro která musela 
Maruška v  zimě do hory k  mě-
síčkům. Musela přinést fi alky, 
pampelišky, kopretiny, jahody, 
třešně, obilí a jablka. Vždy jí s ra-
dostí pomáhal bílý zajíček. 

Pohádku jsme jeden den za-
hráli druhákům a  paní učitel-

kám, které měly distanční výuku. 
Další den jsme do našeho divadla 
pozvali také děti a paní učitelky 
z  mateřské školy. Divadlo jsme 
samozřejmě hráli za dodržování 
přísných bezpečnostních mimo-
řádných opatření.

Doufáme, že se situace změ-
ní a  divadlo zahrajeme ostatním 
spolužákům a  také našim rodi-
čům. 

Mgr. Hana Máčalová

Co se událo od Vánoc
Bylo toho málo nebo moc? (Ve škole trénujeme i slo-
va opačná.)
Korona nás uzavřela, 3, 4, 5 do školy nepustila.
Dvojka však to štěstí měla a do školy nastoupila.
V lednu samé testy byly, jedničky však nezkazily.
Únor bílý, pole sílí a druháky volá k větší píli.
Násobilku tam a zpět, odříkají nazpaměť.
Měkké, tvrdé souhlásky, nedělají žádné vrásky.
Čteme pěkně, krásně a učíme se taky básně.
A až písmo vylepší, druháci budou nejlepší.
K učení jim nechybí píle, využijí každé chvíle.
A je březen a už jsme zavření. 
Teď už bude jen online spojení.
A Terezka Velecká dodává:
Ve škole a s kamarády
baví mě to víc,
už aby ten virus
zmizel rychle pryč!

Kromě učení jsme podnikli s 1. ročníkem ma-
sopustní obchůzku. Tentokrát jen s říkadly a bez 
zpěvu a tance.

V prvouce jsme probírali rok, měsíce, týden… 
a  jsme rádi, že prvňáci natrénovali divadlo Dva-
náct měsíčků.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
Nejenom v březnu, chceme číst celý rok, protože 

čtení zlepšuje myšlení, paměť, soustředění, psaní, 
rozšiřuje slovní zásobu, přináší nové znalosti a  je 
to POUČENÍ, NAPĚTÍ A ZÁBAVA… (Co přináší 
četba Vám?) Druháci doporučují tyto knihy: 
• Amálie Chovancová: Ríša Ríša (M. Shawová, 

Ch. Temple)
• Martin Podolan: Josífk u, k noze (D. Krolupperová)
• Tereza Velecká: Údolí skřítků (E. Večeřová)
• Nela Janigová: Sněhová víla (D. Krolupperová)
• Sofi e Drábková: Víly nevíly (K. Th orpeová)
• Robin Mahdal: Kouzelná třída (Z. Pospíšilová)
• Adéla Pokorná: Markétka a  Bojar (J. Barnabé-

-Dauvister)
• Michael Cícha: Fredy 3. Největší strašpytel krá-

lem džungle (G. Prittchetová)
• Anna Adamcová: Broučci (J. Karafi át), pohádky 

B. Němcové a dospělým knihy od D. Steelové
• Hana Beníčková: Pozorování v přírodě (M. Drij-

verová) = Naše společná četba a dospělým třeba 
knihy N. Horákové 

A jedna cizojazyčná 
• Damien Belás: Tajomný svet škriatkov, obrov, víl 

a iných bájných bytostí (J. Malam)
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A až se otevřou knihkupectví a knihovny, neza-
pomeňte je navštívit!

Fotografi e z loňské návštěvy knihovny.

Co můžeme dělat na jaře? 20 nápadů nejen pro 
děti!
1. Pozorovat hmyz
2. Skákat panáka, přes švihadlo
3.  Vyrobit velikonoční pohled
4.  Nasbírat a pomalovat kameny
5.  Jít na dlouhou procházku
6.  Natrhat si větvičky do vázy
7.  Poznávat ptáky a jejich zpěv
8.  Projet se na kole/koloběžce
9.  Zasadit si osení
10. Uplést si věneček z pampelišek
11. Nakrmit kačeny
12. Nazdobit si kraslice
13. Vyrobit si něco ze slaného těsta
14. Uvařit si špenátové jídlo
15. Malovat křídami na chodník
16. Zahrát si kuličky
17. Uklidit přírodu
18. Vyrobit si herbář jarních květin
19. Foukat bubliny bublifukem
20. Dát si na 1. máje pusu

Za 2. ročník Mgr. Hana Beníčková
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Vynášení Moreny v rámci výuky prvouky
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Distanční výuka žáků 4. a 5. ročníku

Již skoro tři měsíce jsou žáci 3., 4. a 5. roční-
ku naší základní školy doma na distanční výu-
ce. Co vlastně znamená distanční výuka? Jedná 
se o vyučování online přes program MS Teams, 
kdy učitelka komunikuje se žáky pomocí video-
schůzky, tzn. vysvětluje probíranou látku, pro-
cvičuje a upevňuje znalosti různými metodami 
a  formami. V  průběhu i  na závěr výuky žáky 
prověřuje např. formou kvízů, které si sama vy-
tváří. 

Rozvrh vyučování se od ledna nepatrně změ-
nil, ale průměrně tito žáci mají 4 vyučovací 
hodiny (1 hodina = 45 minut) za den. V rozvr-
hu zůstaly zachovány předměty jako Český ja-
zyk, Matematika, Anglický jazyk, Přírodověda 
a  Vlastivěda. Pokud žák potřebuje učivo do-
vysvětlit, více procvičit či si neví s  něčím rady, 
může si s  paní učitelkou domluvit individuální 
online konzultaci.

Další částí distanční výuky je samostatná prá-
ce, kterou žáci plní formou domácích úkolů nebo 
zápisů, které zasílají paní učitelce na kontrolu do 
programu MS Teams a paní učitelka žákovi úkol 
opraví a zasílá nazpět. Vše probíhá online. 

V rámci této výuky se snažíme žákům v domá-
cím prostředí zpestřit čas strávený u  obrazovky 
formou her a zajímavých projektů. Na konci po-
loletí žáci 4. a 5. ročníku v předmětu Vlastivěda 
ukončili etapovou hru „Krajská města“ a  mezi 
prvními se umístili tito žáci:
1. místo: Robin Kubiš (4. ročník)
2. místo: Daniel Slaběňák (5. ročník)
3. místo: Adéla Kurtinová (4. ročník)
 Vítězům blahopřejeme! Tento měsíc začínáme 

novou etapovou hru „Putování po hlavních 
městech evropských států“. 

Před pololetními prázdninami nás v  online 
výuce navštívili herci Slováckého divadla, man-
želé Vackovi, a zábavnou formou žáky seznámi-
li s  knihou Lichožrouti od autora Pavla Šruta. 
Jedná se o příběh záhadných tvorů, kteří se s lid-
mi dělí o ponožky i o obydlí. Čtení je napínavé 
a zároveň je to velká legrace. Pro žáky naší školy 
to bylo velké zpestření a zároveň jsme se dozvě-
děli, že herci Slováckého divadla toto představe-
ní budou hrát na konci školního roku, až dojde 
„snad“ k rozvolnění. Už teď se těšíme na návště-
vu Slováckého divadla v Uherském Hradišti!

V úterý před Popeleční středou jsme si udě-
lali v  online výuce masopust. Každý žák si 
přichystal doma masku a  představil se svým 
spolužákům. V  těchto maskách jsme hráli hry 
a zábavné aktivity. Na závěr jsme se spojili přes 
MS Teams s  paní učitelkou Mačátovou, která 
žáky vyučovala v  loňském roce, a  společně si 
i zatančili. 

Na začátku března místo návštěvy dopravního 
hřiště v Uherském Brodě proběhla online doprav-
ní výchova s panem učitelem Smetanou. Žáci se 
touto formou seznámili s pravidly silničního pro-
vozu.

I  když nemáme hodiny hudební výchovy, tě-
lesné výchovy a výtvarné výchovy, tak do online 
hodin zavádíme některé prvky, například někdy 
rozcvičky před obrazovkou nebo si zazpíváme 
písničku. Výtvarná výchova se projevuje při do-
mácích úkolech, například v  přírodovědě jsme 
vyráběli při probírání dýchací soustavy „Plícáka“ 
viz. fotografi e. Myslím, že to žáky bavilo a natáčeli 
s Plícákem výborná videa. 
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Děkujeme za dosavadní spolupráci všem ro-
dičům a za snahu a pečlivost všem žákům v dis-
tanční výuce a  budeme se těšit na brzké setkání 
v lavicích naší základní školy. 

paní učitelky Mgr. Eva Gazdíková 
a Mgr. Bc. Anna Borýsková

Poděkování za účast v soutěži a charitativní 
akci Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se zúčastnila projektu Sněhuláci pro 
Afriku, který organizuje Gymnázium, Ostrava-
-Hrabůvka, p.o. a Kola pro Afriku, o.p.s.

Moto charitativní akce: „Děti v Africe si sně-
huláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale ne-
dostanou ani do školy. Na první informaci nic 
nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco 
udělat.“

V rámci naší školy se uskutečnila soutěž o nejlep-
šího sněhuláka (zajímavý, neobvyklý, krásný, velký, 
netradiční) a hodnocení proběhlo v rámci ročníků, 
školní družiny a následně v rámci celé školy. Soutěž 
byla ukončena a za nejkrásnějšího sněhuláka z celé 
školy byl vybrán sněhulák Adélky Mikušovičové 
a Barunky Černuškové z 5. ročníku. Děvčata blaho-
přejeme! 

Vybralo se celkem 
2110,- Kč a tyto pení-
ze byly zaslány na ná-
kup a opravu kol pro 
děti do Afriky. Velké 
díky vám všem, kte-
ří jste se soutěže zú-
častnili nebo přispěli 
fi nanční částkou. 

kolektiv 
ZŠ Suchá Loz



13Sucholožské listy - OBČASNÍKBřezen 2021

M
A

TEŘSKÁ
 ŠKO

LA
Od 2. května do 16. května 2021 proběhne v ma-

teřské škole zápis dětí na školní rok 2021/2022. 
Kapacita naší mateřské školy je 44 dětí.

V případě, kdy počet žádostí o přijetí k před-
školnímu vzdělávání v daném školním roce pře-
kročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu, rozhoduje ředitelka 
školy na základě kritérií uvedených v následující 
tabulce.

  
Tabulka kritérií
KRITÉRIA Body
1. Poslední rok před zahájením po-

vinné školní docházky do základní 
školy (povinné předškolní vzdě-
lávání) s trvalým pobytem dítěte 
v příslušném školském obvodu dané 
MŠ (tj. děti, které dosáhnou 5 let do 
31.08.2021)

9

2. Trvalý pobyt dítěte v příslušném 
školském obvodu dané MŠ u dítěte, 
které dosáhlo věku minimálně 4 
roky k 31.08.2021.

7

3. Trvalý pobyt dítěte v příslušném 
školském obvodu dané MŠ u dítěte, 
které dosáhlo věku minimálně 3 
roky k 31. 08. 2020.

6

Tak se nám opět sešel rok s rokem a my 
ve školce tajně doufali, že bude líp. 

Ale bohužel, ani my nejsme nedotknu-
telní, a tak se s covidem  „perou“ paní uči-
telky i děti.

Přesto neztrácíme chuť se smát, dová-
dět a prostě žít.

Tak mrkněte, co jsme i v menším počtu 
prožili. :)

1.) Vánoce jsme si přiblížili různými 
tradicemi, pečením cukroví a zahráli jsme 
si pohádku O perníkové chaloupce a pří-
běh o putování Svaté rodiny do Betléma.

Ježíšek nás letos obdaroval stavebnice-
mi LEGO, které si děti moc přály.

Tímto také děkujeme rodičům Denise 
Mahdala za fi nanční příspěvek. :)

Zápis do mateřské školy

Zprávičky ze školky

4. Věk dítěte, 
které nemá 
trvalý po-
byt v pří-
slušném 
školském 
obvodu 
dané MŠ.

5 let dovršených k 31. 
08. 2021

3

4 roky dovršené k 31. 
08. 2021

2

3 roky dovršené 
k 31.08.2021

1

2 roky dovršené 
k 31.08.2021

0

5. Bydliště dítěte v obci Suchá Loz. 4
6. Sourozenec dítěte, který je již v MŠ 

přijatý a bude se v dané MŠ vzdě-
lávat i v následujícím školním roce 
2021/2022.

1

7. Zaměstnanost rodičů 1
 
Postup při vyhodnocování kritérií:
1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny 

body za splněná kritéria.
2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno 

pořadí žadatelů.
3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále 

řazeni podle data narození (od nejstaršího po 
nejmladší).
 
Další informace budou zveřejněny  na www.

zs.suchaloz.cz.
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2.) Začal nový rok 2021 a  třída předškoláčků 
Včeličky se pilně připravují k  zápisu do 1.třídy – 
procvičujeme ruce ke psaní, zajímáme se o knihy, 
počítáme, vytváříme, spolupracujeme a snažíme se 
být samostatní a dobře spolu vycházet. :)
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3.) Mladší děti se také pomalu připravují na 

školu tím, že si hodně povídají o  knížkách, pís-
menkách, a dokonce si zkusily do knihy vyrobit 
samy papír.

4.) Nezapomínáme 
v  zimě také na zvířátka 
– chlapi Bujáčkovi :) vy-
robili krmelec, do které-
ho děti přinesly dobroty 
a  povídaly si o  ochraně 
zvěře s  dědečkem mys-
livcem. Děkujeme panu 
Bujáčkovi za krásný zá-
žitek.

5.) Trošku jsme si také zasportovali při zimní 
olympiádě v tělocvičně.

6.) A v únoru nám školku provoněly koblížky, 
které jsme si udělali k fašanku, a pak jsme s rados-
tí zazpívali a zatancovali p. kuchařkám, seniorům 
na Chráněném domě, ale i na obecním úřadě. 

7.) V současné době máme školu i školku pro 
děti uzavřenou, tak doufejme, že se situace brzy 
zlepší a opět se všichni ve zdraví sejdeme. :)

Bc. Martina Horňáková, vedoucí učitelka
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22. únor – významný den ve skautském kalen-
dáři. 

Co o tomto dnu víme? (Když nevím, podívám 
se na internet)

V tento den se narodili manželé Robert a Olave 
Baden Powell, kteří byli zakladatelé skautské orga-
nizace. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento 
svátek je mezinárodním dnem přátelství. 

Tak hurá na slavení!
Důležitá je pořádná příprava! Světlušky dostaly 

instrukce v podobě morseovky:

„Kup si šampáňo, připrav oheň, nej-
lépe pomocí jedné sirky a opeč si špe-
káčky a vyrob přáníčko pro své vedoucí. A všech-
no zdokumentovat a poslat kamarádkám, protože 
se v této době se přátelíme hlavně díky internetu.“

Ani vedoucí nezůstaly pozadu. Natočily nápa-
dité video, ve kterém svým svěřenkyním k tomuto 
svátku popřály.

Tak skautky a  světlušky, VŠE NEJLEPŠÍ! 
A PLNO VÝBORNÝCH PŘÁTEL!

zapsala Martina Beníčková
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Den sesterství
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Tak jako každý rok v  lednu, 
tak i  letos probíhala registrace 
v celé republice registrace všech 
skautů. Je to vlastně takové sčí-
tání skautů spojení s  platbou 
registračních poplatků. Letos 
to ale pro naše středisko bylo 
jinak něž předchozí roky. Aby-
chom minimalizovali setkání, 
tak jsme i  celou registraci měli 
online. Chtěl bych jménem stře-
diska moc poděkovat všem ro-
dičům za trpělivost a vstřícnost, 
kterou projevili při letošní re-
gistraci.

To, že skaut je v  našich ob-
cích (Suchá Loz a Bánov) velmi 
populární plyne i  z  následují-
cích grafů. To nás samozřejmě 
velmi těší a nabíjí energií to dě-
lat dál, protože to má smysl.

Ing. Pavel Cícha, 
hlavní vedoucí střediska

Konečně jsme se zase dočkali sněhu, a tak bylo 
jasné, že program bude směřovat hlavně ven, aby-
chom si sněžné nadílky dosyta užili.

Děti si tak s rodiči vyzkoušeli stopování zvířat, 

hledání opravdových stop ve sněhu, otisk vlastní 
stopy a  někteří dokonce odlévali stopy do sádry 
a mají tak stopu na památku.

Peťa Kubišová, vedoucí Benjamínků

SKA
UTSčítání skautů

Zimní skautování u Benjamínků 

aneb Putování za zvířátky
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Kdo jsem:
Narodil jsem se v  poměrně zámožné londýn-

ské rodině. Celé mé jméno zní Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell. Můj otec byl váženým univer-
zitním profesorem v Oxfordu a moje matka Grace 
se velmi energicky věnovala charitativní činnosti 
v nemocnici pro chudé. Stal jsem se vojákem a skon-
čil jsem hodností generála, později jsem z armády 
odešel abych se mohl věnovat skautingu pro mládež. 
Za své úsilí mě jeho veličenstvo nedávno povýšilo 
do stavu šlechtictva, nejsem na titul pyšný, ale jsem 
hrdý, že byla takto oceněna má práce.

Kdo mě formoval:
Starší bratři – s nimi jsem zažil spoustu dobro-

družství na moři. Naučili mě sebeovládání a ocenili 
moji neústupnost a smysl pro fair-play. 

Dědeček – admirál Smyth se mnou absolvo-
val mé první zkušenosti v džungli tou džunglí byl 
londýnský Hydepark naučil mě základy stopování 
a  také jsem zakreslil co nejpřesněji všechny cesty 
a cestičky parku. 

Škola Charterhouse – na tuhle školu jsem moc 
chtěl, ale nechtěl jsem se tam dostat z protekce. Složil 
jsem zkoušku na jiné prestižní škole ve Skotsku, ale 
nastoupil do Chartehouse. Největší vliv na mě měl 
můj „fagmaster“ byl dobrý a správný chtěl jsem být 
jako on. 

Sandhurst – na Oxford mi nestačilo ani vysvěd-
čení ani jsem nedostal doporučení. Chtěl jsem ces-
tovat a armáda dávala dobrou šanci, jak poznat cizí 
země. Tak jsem složil zkoušky na vojenskou akade-
mii. Školu jsem ukončil s obstojným výsledkem. Jako 
jeden ze šesti s nejlepším výsledkem jsem si, mimo 
jiná privilegia, mohl vybrat druh zbraně. Chtěl jsem 
k jezdectvu. 

Armáda – jako důstojník jsem absolvoval nároč-
ný výcvik. Moc se mi hodili mé znalosti z přírody, 
ale v žádném vojenském oboru jsem se nestal mis-
trem, ale zřejmě nesporný talent jsem měl k vedení 
lidí. Naučil jsem své vojáky přemýšlet a rozdělil je do 
mnohem menších skupin jejich velitelé dostali zcela 
volnou ruku v rozhodování. 

Indie, Afghánistán a Afrika-   Indie byla nesmírně 
krásná ale také nesmírně nespokojená představovala 
pro mě sud prachu na kterém sedím. Afgánci jsou 
válečníci tělem a duší. Afgánské hrůzy války se mi 
vybavují dodnes. V Afganistánu jsem vycvičil prv-
ní vojenské skauty a napsal jsem vojenskou příruč-
ku Rukověť skauta. Afriku jsem si zamiloval, uzná-
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val jsem své nepřátele a  oni 
uznávali mne. Afričané umí 
ctít a uznat porážku. V Ma-
fekingu mi mladí chlapci 
pomohli s předáváním zpráv. 
Byli velmi úspěšní, a  i  díky 
nim jsme se ubránili. Pocho-
pil jsem jakou sílu přestavují 
mladí pod dobrým vedením. 

Moje žena Olave – na naší 
svatbě generál Botha věnoval 
přípitek mé ženě s dovětkem, že jemu se nikdy nepo-
dařilo to, co jí – zajmout BP Moje žena mi pomáhala 
s budováním skautského hnutí – především té části 
pro dívky – založila Girls Gide.

Co mě pohánělo a pohání:
Viděl jsem dobrodružství –svět mého mládí na-

bízel mnohé, cestování nebylo snadné, ale odměnou 
byla krása přírody všude kde jsem byl

Viděl jsem bídu – velkou, velkou bídu, ze které ne-
bylo nemají úniku viděl jsem mladé a schopné a in-
teligentní jedince kterým nechyběla touha se vzdělat, 
ale nikdy nedostali příležitost. Když mi bylo osm tak 
jsem se toulal chudinskou čtvrtí St. Giles a  jinými 
a napsal jsem si Zákon pro dobu, kdy budu starší _ 
postarám se, aby chudí byli tak bohatí jako jsme my. 
Byl to cíl, který jsem nesplnil přesto se s čistým svě-
domím domnívám, že jsem pro něj udělal maximum.

Viděl jsem války – ne jednu válku, ale mnoho vá-
lek viděl jsem lidi umírat a  lidi truchlit Válka není 
správná a jako voják s ní nesouhlasím. Nejhorší není 
samotná bitva ale čas po ní

Viděl jsem budoucnost – v době kdy jsem vyrůs-
tal se stavěly první velké železnice – díky nim se svět 
stal menší a zároveň zranitelnější. Zažil jsem vzdor 
utiskovaných, kteří se snažili prosadit právo na sebe-
určení – díky nim je lidstvo pevnější.

Z čeho čerpám:
Z přírody – tu jsem vždycky miloval a přinášela 

mi potěšení nabízí prostor a  získávání zkušeností. 
Z  lidí kolem mě – za svého života jsem potkal ne-
uvěřitelnou spoustu lidí z nich mnozí byly příčinou 
vzniku skautského hnutí. Z příběhů druhých – kro-
mě lidí které jsem potkal, jsem také slyšel mnoho 
příběhů, z nichž podstatná část určila pozdější směr 
mých kroků. Z toho, co jsem musel udělat – jsem vo-
ják tělem i duší oddaný vlasti a jeho veličenstvu. Ano, 
i já jsem musel zabíjet, a to i z vlastního rozhodnutí.
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Sokol Suchá Loz

Oznamujeme všem fanouškům, že z důvodu současné situace - COVID - 19,se jární kolo posunulo. 
Bohužel aktuální informace jsou takové, že se jarní část sezóny hrát nebude. Pokud by došlo ke změ-
ně, budete včas informování.

Zdraví. Václav Bujáček
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Co chci (stále i když už toho tolik vím):
• Chci (za)bránit válkám
• Chci omezit chudobu
• Chci porozumění mezi mladými
• Chci, aby byli mladí lidé zodpovědní, cílevědomí 

a sebevědomí
• Chci, aby činili dobrovolná rozhodnutí

A  tak jsem hledal způsob, jak toho dosáhnout 
a  věřte trvalo mi to velmi dlouho ale veškeré mé 
znalosti a zkušenosti mě v podstatě od začátku ved-
ly k jednomu jedinému bodu – Založení Skautingu 
jako mládežnického hnutí. Dlouho jsem hledal klíč 
až jsem ho objevil sám v sobě.

Klíč k systému:
Skauting jako hnutí musí být dobrovolné, nepo-

litické otevřené všem bez rozdílu rasy, původu a ná-
boženského vyznání

Tři hlavní principy:
• Odpovědnost bohu, tedy zachování duchovních 

hodnot
• Povinnost vůči bližním, vlastní zemi, snažit se 

o mír a mezinárodní porozumění

• Povinnost k sobě samému, odpovědnost za vlast-
ní rozvoj

Čtyři body sebevzdělávání (SVM)
1. Skaut skládá slib – že bude žít dle hesla a zákonů
2. Skaut se učí činností a učí se dovedností
3. Skaut je členem malé skupiny – v níž se nejlépe 

rozvíjí samostatnost, sebevědomí, odpovědnost 
a spolehlivost

4. Skautovi je nabízen zajímavý program – hry sou-
těže, dovednosti, služba program se vytváří v úz-
kém souladu s přírodou

Toto jsou všeobecné cíle, které jsem si stanovil 
a kterých jsem sám dosáhl. Věřím, že tyto budou tr-
vale odpovídat defi nici skautingu.

Není to můj příběh, ani nikoho z našeho stře-
diska. Takto by sebe popsal zakladatel skautingu 
Robert Baden-Powell. Takto to vymyslel a  jeho 
principy a cíle se drží už více než sto let. R.B.P hle-
dal klíč, jak udělat svět lepším a našel ho, našel ho 
v sobě. Zkusme najít i my v sobě ten klíč a pojďme 
udělat svět lepším, hlavně v této nelehké době je to 
potřeba.
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Jak všichni jistě víte, knihov-

na byla opět, z  důvodu vyhlá-
šení nouzového stavu, zavřená. 
Tuto dobu jsme využili k  tomu, 
abychom aktualizovali knihovní 
fond. Vyřadili jsme staré a  po-
škozené svazky a tím vznikl pro-
stor pro nové knihy, které kaž-
dý rok pravidelně nakupujeme. 

Začátek jara v našich končinách je zatím celkem 
chladný. Nicméně se nenechme zmást, už pučí jarní 
bylinky a pupeny stromů a keřů. Léčivky sbírané na 
jaře mají velkou sílu. Co tedy můžeme udělat pro to, 
abychom omezili jarní únavu?

 Omezit množství jídla, a dávat přednost lehkým, 
pokud možno bezmasým pokrmům. Je doba post-
ní, ve které můžete udělat opravdu hodně pro očis-
tu svého těla. Dopoledne hodně pijte, hlavně čistou 
vodu. Když přijde hlad, rozmixujte si mrkev, může-
te ji přisladit medem. Prvním tužším pokrmem by 
mohl být až brzký oběd. Vyhýbejte se nyní smaže-
ným jídlům.

 V tomto období je nejvíce zatížen žlučník. Může-
te mít pocit „těžkého žaludku nebo píchání pod žeb-
ry. Potížím účinně předejdete, pokud si připravíte 
hořký bylinný čaj. Pelyněk či jablečník asi moc chut-
nat nebude, ale jejich hořčiny dokážou žlučník, jak 
uklidnit, tak nasměrovat k optimálnímu fungování 

Nové změny v Obecní knihovně

Doba postní, doba očistná

Knihovna také dostala nový ka-
bátek v podobě výmalby a je úpl-
ně dokonalá.

Nařízením vlády se sice 
knihovny uzavřely, ale bylo povo-
leno tzv. výpůjční okénko. Je nutné 
dodržovat zákaz vstupu do prostor 
knihovny a v knihy si odebírat, po-
kud možno bezkontaktně.

Na zahradě či na louce již najdete první lístečky 
jitrocele, řebříčku, kopřivy nebo pampelišky. Nesmí-
me také zapomenout na místního oblíbence lužních 
hájů medvědí česnek. Využijte jejich jarní sílu. Tím, 
že každý den několik lístků sezobnete, pomůžete tělu 
zcela přirozeně obnovit zásoby minerálů a vitamínů. 
Lupínky si můžete přidat i do zeleninových smoo-
thie, nepřestávejte pít mrkev a řepu, tu druhou spíše 
ve večerních hodinách. 

Již raší pupeny černého bezu. Tinktura z pupenů 
černého bezu podporuje celkovou imunitu organi-
smu.

Můžeme už potkat podběl, prvosenku a  violku 
vonnou. Spolu se sedmikráskou tvoří základ čajové 
směsi na různé dýchací obtíže. 

Rostliny zde jsou pro náš užitek a zdraví, zachá-
zejme s nimi jako s přáteli, lásku a péči, kterou jim 
projevíme, nám mnohokrát vrátí. 

Mgr. Marie Vaculová, knihovnice

Postní doba je pro křesťany čas přípravy na nej-
větší svátky – Velikonoce. Proto je spojena s výzvou 
k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší soustře-
děnosti a  sebeovládání. V  Katolické církvi začíná 
doba postní Popeleční středou. Ten den přijímají 
věřící na čelo křížek popelem na znamení kajícnos-
ti. Postní doba trvá 40 dnů na památku stejné doby, 
kterou strávil Ježíš Kristus na poušti, jako přípravu 
na své poslání. Do postu se ovšem nepočítají ne-
děle, proto má vlastně 46 dnů. Neděle postní doby 
mají název jednak podle prvních slov Vstupní anti-
fony (úvodní zpěv bohoslužby, původně latinsky), 
mají také lidové označení. 

I. neděle postní „Invocavit me“ – „Povolal mne“, 
lidově „Černá“. V postní době ženy odkládaly pes-

Názvy postních nedělí
tré součásti oděvu a oblékaly se spíše do tmavých 
šatů a zástěr a na hlavu vázaly černé šátky. 

II. neděle postní „Reminiscere“ – „Rozpomeň 
se“ (na své slitování), lidově „Pražná“. Název je po-
dle tradičního jídla „pražmy“ – staroslovanského 
pokrmu z nedozrálého obilí.              

III. neděle postní „Oculi“ – „Oči“ (mé stále 
vyhlíží Pána), lidově „Kýchavá“. Původ je z doby 
morové epidemie. Věřilo se, že tato nemoc se 
zpočátku projevuje kýcháním. Z obavy před ná-
kazou se proto na kýchnutí začalo odpovídat: 
„Pomáhej Pán Bůh“, nebo „Pozdrav Pán Bůh“. 
Tuto neděli se údajně sloužily bohoslužby „Za 
odvrácení moru“. 

Naše knihovna má otevře-
né výpůjční okénko (dveře) 
v  knihovně. Vyzvednout knihy 
si můžete přijít v  ochranných 
pomůckách za dodržení dvou 
metrových rozestupů. Což v naší 
knihovně funguje zcela výborně. 
Výpůjční okénko je otevřeno od 
15.00 do 19.00 každou sobotu. 
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Velikonoční bohoslužby pro-
bíhaly v loňském roce bez účasti 
věřících jen v bánovském koste-
le. Pokud se nic nezmění, budou 
letos také v  Suché Lozi, i  když 
jen v  omezené míře a  za účas-
ti minimálního počtu věřících. 
„Místenky“ na níže uvedené bo-
hoslužby bude možné získat na 
květnou neděli odpoledne v kos-
tele. Prosím o  trpělivost a  ohle-
duplnost, aby měli všichni zájem-
ci možnost dostat se alespoň na 
jednu bohoslužbu. Nadále platí, 
že bohoslužby je možno sledovat 
na webu farnosti Bánov https://
www.farnost-banov.cz/   

Na letošní rok připadá 1100 let od úmrtí sv. 
Ludmily. Při té příležitosti je na mnoha místech 
v naší zemi naplánován kulturní a duchovní pro-
gram, který zaštiťuje spolek „Svatá Ludmila 1100 
let“. Více informací lze najít na stránkách https://
www.svataludmila.cz/ 

V  Suché Lozi je pravděpodobně jediný kato-
lický kostel sv. Ludmily na Moravě, a tak bychom 
se také rádi zapojili do oslav tohoto výročí. Bude 
samozřejmě záležet na epidemiologické situaci 

IV. neděle postní „Laetare“ – „Raduj se“ (Jeru-
zaléme), lidově „Družebná“. V tuto neděli chodíval 
ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce 
přijít na námluvy. 

V. neděle postní „Judica“ – „Zjednej mi právo“ 
(Bože), lidově „Smrtná“. Váže se k ní starý zvyk vy-
nášení Smrti (Moreny, Mařeny) zhotovené ze slámy 
a hadrů. Tento zvyk symbolizoval vyhánění zimy.

Velikonoce 2021 kostele sv. Ludmily v Suché Lozi

Rok sv. Ludmily 2021

Příležitost ke svátosti smíře-
ní (zpovědi) bude ve čtvrtek 25. 
března před mší sv., v sobotu 27. 
března a v neděli 28. března od-
poledne v kostele. 

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021
Bohoslužba na památku Po-

slední večeře v 17.00 hod.  

Velký pátek 2. 4. 2021
Křížová cesta s možností při-

stoupit ke sv. přijímání v  14.00 
hod. 

Velkopáteční obřady na pa-
mátku Ježíšova umučení v 17.00 
hod.  

v naší zemi. V tuto chvíli je mimo jiné napláno-
váno zapůjčení „Putovní Ikony sv. Ludmily, Mat-
ky věřících české země“ (v půli července) a  také 
výstavy „Kněžna svatá Ludmila“ (říjen–listopad). 
Důležitá data pro náš kostel jsou neděle 22. srpna 
2021, kdy si připomínáme výročí posvěcení (22. 
srpna 1999) a neděle 19. září 2021, kdy budeme 
slavit patrocinium, tj.  titulární slavnost sv. Lud-
mily. Podrobnosti a také případný další program 
budou upřesněny.

VI. neděle postní „In Palmis“ – „Palmová“, nebo 
„Květná“, což je i lidový název. Připomínka Ježíšo-
va vjezdu do Jeruzaléma a vítání zástupy, které mu 
mávaly palmovými ratolestmi. 

Všem čtenářům a  občanům přeji a  vyprošuji 
v této nelehké době novou naději a pokojné prožití 
svátků Ježíšova vzkříšení v kruhu svých blízkých. 

P. Jiří Putala, farář 
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Bílá sobota 3. 4. 2021
Kostel bude otevřen k návštěvě 

„Božího hrobu“ v  době 10.00 – 
16.00 hod., během této doby bude 
možnost přistoupit ke sv. přijímá-
ní. Časy budou upřesněny.  

Začátek Velikonoční vigilie už 
v 18.00 hod. 

Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně 4. 4. 2021

Bohoslužba v 9.00 hod. (!), na 
závěr žehnání velikonočních po-
krmů.

Pondělí velikonoční 5. 4. 2021
Bohoslužba v 7.30 hod.

V  letošním roce si připomí-
náme 1100 let od úmrtí sv. Lud-
mily. V  této souvislosti mne vel-
mi lákala pouť na Tetín, kde sv. 
Ludmila zemřela. Protože ale 
žijeme v  době „covidové“, asi to 

Pěší putování ke sv. Ludmile 
letos nebude možné. Přesto bych 
vás rád pozval alespoň na jakési 
„virtuální společné putování“ ze 
Suché Loze na Tetín. Bude pro-
bíhat od 1. dubna 2021 (Zelený 
čtvrtek) do 11. dubna 2021 (ne-

děle Božího milosrdenství). Do 
putování se může zapojit každý 
(jednotlivec, dvojice, skupina, pří-
padně rodina), pokud v uvedené 
době půjde na nějakou vycházku 
/ výšlap v délce aspoň 2 km. Počet 
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kilometrů, který ujdete, nahlásíte 
co nejdříve na e-mailovou adre-
su redakce sucholožských listů: 
eva.gaz78@gmail.com a  můžete 
také poslat fotku. Protože se jedná 
o pouť, měli byste se během ces-
ty aspoň kratičce pomodlit, nebo 
něco zazpívat.

Podrobnosti o tomto putování 
budou na webu farnosti, včetně 
údaje, kolik jsme společně našla-
pali kilometrů a kde se tedy naše 
„výprava“ v  tuto chvíli nachází. 
Cesta z Loze na Tetín je cca 400 
km. Pokud to zvládneme, mů-
žeme putovat dál do německé-
ho Řezna (Regensburg – cca 620 
km), které je spojené s křtem 14 
českých knížat v roce 845. Případ-
ně se dá pokračovat až do Tours 
ve Francii (hrob sv. Martina, asi 
1.600 km). 

Plánovaná trasa „Suchá Loz 
– Tetín“ 

Suchá Loz – start. Jedna z nej-
hezčích obcí na Moravě s  koste-
lem sv. Ludmily (0 km) 

Velehrad – poutní místo spo-
jené s úctou k sv. Cyrilu a Meto-
dějovi (33,1 km, celkem 33,1 km) 

Hradisko sv. Klimenta – loka-

lita spojená s  cyrilometodějskou 
tradicí. (16,3 km, celkem 49,4 km)

Křtiny – poutní místo v  Mo-
ravského krasu (49,2 km, celkem 
98,6 km)

Křižanov – rodiště sv. Zdisla-
vy z Lemberka (55,8 km, celkem 
154,4 km) 

Slavkovice – poutní kostel Bo-
žího Milosrdenství (22,9 km, cel-
kem 177,3 km) 

Číhošť – poslední působiště 
a hrob mučedníka komunismu P. 
Josefa Toufara, kandidáta blaho-
řečení (62 km, celkem 239,3 km) 

Sázava – městečko s klášterem, 
který založil r. 1032 sv. Prokop 
(44,1 km, celkem 283,4 km) 

Stará Boleslav – součást Bran-
dýsa nad Labem, místo, kde byl 
zabit sv. Václav (47,9 km, celkem 
331,3 km) 

Levý Hradec – původní sídlo 
přemyslovského knížete Bořivoje 
a jeho manželky sv. Ludmily. Byl 
zde postaven jeden z prvních kos-
telů v Čechách (28,8 km, celkem 
360,1 km) 

Tetín – poutní místo spojené 
s pobytem a úmrtím sv. Ludmily 
r. 921 (38,7 km, ze Suché Loze cel-
kem 398,8 km) 

Pokud to zvládneme, tak ještě 
„Tetín – Řezno“ 

Svatá Hora – poutní místo 
(35,4 km, celkem 434,2 km) 

Rožmitál pod Třemšínem – 
působil zde Jan Jakub Ryba (16 
km, celkem 450,2 km) 

Nepomuk – rodiště sv. Jana 
Nepomuckého (27,4 km, celkem 
477,6 km) 

Klatovy – (26,1 km, celkem 
503,7 km) 

Všeruby – hraniční přechod 
(25,9 km, celkem 529,6 km)

Furth im Wald – město v  Ně-
mecku (15,5 km, celkem 545,1 km)

Řezno (Regensburg v  Ně-
mecku) – sídlo biskupství odkud 
byly jeden čas spravovány i české 
země. Roku 845 zde bylo pokřtě-
no 14 českých knížat (75,7 km, ze 
Suché Loze celkem 620,8 km) 

Případně ještě pokračování 
„Řezno – Tours“

Tours (Francie) je město spo-
jené s  působením sv. Martina 
(972,2 km z Řezna, ze Suché Loze 
celkem 1.593 km) A  to bude asi 
II. etapa v květnu společně s celou 
farností… 

V evangeliu sv. Lukáše čteme:
Maria řekla: „ Jsem služebnice Páně, ať se mi sta-

ne podle tvého slova“.
A anděl od ní odešel.  Lk 1,38

Z homilie biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho:
A  kde je anděl nyní? Stojí před každým z  nás 

a říká: buď zdráv – zdráva a raduj se, i tebe si Bůh 
vyvolil. Chceš se podílet na tom dobrém, co chce 
Bůh dát lidem? Chceš dát život Kristu? Ač se to ne-
zdá, je to klíčová hodina a událost našeho života. 
Také my se asi ulekneme a možná navíc řekneme: 
To snad nemyslíš vážně! To mě asi vůbec neznáš! 
Ty nevíš, jak jsem líný, necitlivý, zaměřený na 
sebe a žiji si svůj život, v němž ty, Bože, často ne-
jsi v hlavní roli? (Upřímně – mnohdy ani v té ve-

Zvěstování Páně
dlejší…) Musíš si najít někoho jiného, lepšího, se 
mnou raději nepočítej. – Myslíte si, že jsou tyhle 
úvahy mimo naši realitu? Ještě že si to v dějinách 
církve neřekla řada mnohem větších hříšníků, ke 
kterým dnes vzhlížíme jako k nositelům svatozáře.

Jak vůbec máme dát svůj život Kristu? Tuto my-
šlenku rozvíjelo od nejstarších dob mnoho církev-
ních otců. otců. Uvažovali takto: Jako Maria dala 
život Kristu tělesně na úsvitu křesťanské doby, tak 
každý z nás křesťanů, ženy i muži, je povolán zro-
dit, a tedy dát život Kristu, duchovně – v prostředí, 
ve kterém žijeme. Všichni jsme povoláni k tomuto 
mateřskému úkolu. V tomto postoji je vrchol mari-
ánské úcty a zároveň naplnění jejího mateřství vůči 
každému z nás věřících.

25. března je slavnost Zvěstování Páně.
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„Maminka je jenom jedna na světě.
Jako slunce svítí dětem.
Bez ní by nebyly a nesly světem.
Maminka je maminka.
Je věčná studánka a v ní žízniví pijeme.
Maminka je věčná, živá pohádka ...
Maminky neumírají.
Maminky jenom usínají, 
aby se každičkého rána vracely 
ve vzpomínkách ke svým dětem.“

Dne 30.4.2021 si připomeneme nedožitých 
90. narozenin naší maminky, babičky 
a prababičky paní Marie Nemravové.
S láskou vzpomínají dcery Marta 
a Bohumila s rodinami.

Pohřební služba 

ARTE Nivnice. 

Adresa: náměstí Míru 176 (budova Orel), Nivnice. 

Otevírací doba: 

pondělí - pátek 8-12h, 13-15h. 

Kancelář tel. 602 396 383, 

NONSTOP SLUŽBA 602 752 749.
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Nové leto 

v Suché Lozi
Defi nitivní konec zimy a pří-

chod jara se snoubí s jedinečným 
lidovým obyčejem, kterému se 
říká „Nové leto“, a který probíhá 
dva týdny před Velikonocemi. 

Jde o  původně pohanský ri-
tuál sloužící k vzývání jara, jenž 
časem splynul s  křesťanstvím 
a  dodnes jsou na něm patrné 
oba vlivy, a proto se v nich mísí 
zaříkávání s  velebením svatých. 
„Nové leto“ – symbol nového 
hospodářského roku předsta-
vovala větvička jívy nebo břízy, 
zdobená mašlemi, krepovými 
růžičkami a  svatými obrázky. 
S  tímto životabudičem obchá-
zejí malá děvčata vesnici. Vstu-
pují do domů a zpívají speciální 
„novoletní“ písně a  pronášejí 
zaříkávadla, která mají odehnat 
smrt v  podobě zimy, oslavovat 
příchod nového života a zaručit 
plodnost a dobrou úrodu. 

„Nové leto, kde jsi bylo?
U vody široké, u studny hlu-

boké.
Cos tam dělávalo? Nohy ruce 

umývalo.
Svatý Jiří vstává, zemi od-

mykává,
aby tráva růstla, travička ze-

lená, růžička červená, fi alenka 
modrá.“

Tento východoslovanský 
zvyk, provozovaný původně 
mladými ženami, postupně pře-
šel na malá děvčátka a je spojen 
s koledou.

Ani v tomto roce 2021 se zvyk 
nepřerušil a létařky vycházely ke 
svým příbuzným a přinášely na-
ději na nový život. 

Eva Gazdíková


