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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když jsem připravoval letošní úvod-
ník a  zamýšlel se, co vlastně napsat 
o  roku 2020 a  co očekávat od roku 
2021, tak mě napadlo neustále omí-
lané slovo „COVID“. A  myslím, že 
už toho máme všichni dost, proto se 
raději zamysleme nad tím, co pro nás 
znamenají „Vánoce“.
Spousta z nás tráví Vánoce tradičně 
– patří k nim vánoční kapr, brambo-
rový sálat, pro děti Ježíšek a samo-
zřejmě dárky, půlnoční mše ... Ale 
každý z nás má určitě své další tra-
diční zvyky, které o  Vánocích dělá. 
Někteří chodí na Štědrý den krmit 
zvířátka do lesa, jiní vyhledávají 
první hvězdičku, než půjdou veče-
řet, chodí na procházky a  další jen 
odpočívají u  televize při sledování 
pohádek. Tyto zvyky nám buď pře-
dali rodiče nebo jsme je zavedli sami 
a předáváme je dál. Ale toto všech-
no pojí jedno, že je děláme společ-
ně, a to je to, co je DŮLEŽITÉ! Staří 
mniši říkávali: „Zachovej řád a řád 
zachová tebe“.  Proto se snažme za-
chovávat tradice a  předávat je dál, 
protože v nich zůstává něco z každé-
ho z nás!

PŘEJI VÁM PĚKNÉ PROŽITÍ TRA-
DIČNÍCH SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, 
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, BOŽÍ-
HO POŽEHNÁNÍ A  VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2020!!

Váš starosta Václav Bujáček

Symbol Vánoc

Velké poděkování patří 

SDH Suchá Loz, kteří ve 

svém volném čase vyrobili 

překrásný Betlém pro naši 

obec!! Děkujeme. 
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VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ 

BÝVALÉMU STAROSTOVI 

FRANTIŠKU KUNOVSKÉMU

NAŠE OBEC V ČÍSLECH V ROCE 2020

Za mého starostování se mně 
nestalo, abych během jednoho 
roku psal článek o  lidech, kteří 
významným způsobem zasáhli 
svým životem a prací do života 
nás všech – tedy do života ob-
čanů naší obce. Chtěl bych tím-
to krátce vzpomenout na pana 
Františka Kunovského – býva-
lého zastupitele a  starostu obce 
Suchá Loz.

Od roku 1990 do roku 2006 
zastával funkci zastupitele obce 
Suchá Loz a v letech 1994 - 2002 
byl starostou naší obce. Během 
svého působení jeho práce a ak-
tivní činnost zasáhla do živo-
ta nás všech. Díky jeho úsilí se 
podařilo napojit naši obec na 

Počet narozených dětí v roce 2020:   12
Počet zemřelých v roce 2020:   14
Počet občanů na začátku roku 2020:  1.141

Počet občanů na konci roku 2020:   1.146
Počet občanů přihlášených v roce 2020: 19
Počet občanů odhlášených v roce 2020:   12

centrální vodovod společnosti 
SVaK, tedy při nedostatku naší 
„obecní vody“, byla a  pořád je 
naše obec zásobována pitnou 
vodou. Dále z  jeho větších sta-
veb v  obci se vybudovala nová 
střecha na budově naší ZŠ 
a  MŠ, opravil se hřbitov i  cesta 
k  němu do současné podoby, 
vybudovala nová komunikace 
a chodníky v části obce „Kadub“ 
a  „Kopánky“ a  spousta dalších 
staveb. Nesmíme ale zapome-
nout na největší dominantu naší 
obce, což je kostel sv. Ludmily, 
na jehož přípravě a  stavbě, a  to 
nejen jako starosta, ale i jako ob-
čan podílel svými brigádnický-
mi hodinami.
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Mimo pracovní činnost byl 
dlouholetým členem Sokola 
Suchá Loz, a to nejen jako hráč, 
ale i  jako funkcionář, kde náš 
klub vedl. Díky všem těmto 
nelehkým úkolům, které jako 
člověk zvládl, se naše obec po-
sunovala dál, a obraz naší obce 
v současnosti je i jeho dílo!

Proto bych chtěl jak jménem 
svým, tak i  jménem zastupitelů 
obce, všech fotbalistů a  občanů 
celé obce naposledy poděkovat 
a popřát Vám lehké odpočinutí 
a zasloužený pokoj na věčnosti! 
Suchá Loz na Vás nikdy nezapo-
mene. Otisk Vaší práce ponese 
na dlouhý čas.  

Václav Bujáček, starosta obce
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PROSBA O POMOC S ÚKLIDEM SNĚHU

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2020?

Milí občané, letošní zima se 
pomalu začíná ozývat, proto 
bych Vás chtěl poprosit, jestli 
byste i  pro letošní zimu udr-
žovali chodníky před svými 
domy. 

a) Rok 2020 v číslech - dodavatelsky
1. Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení 
a vodovodu – II. etapa – ulice od Bánova
Termín zahájení: 1. 3. 2020
Termín dokončení: 31. 6. 2020
Celkové náklady: 4.179.394,- Kč
Dotace:  598.947,- Kč – dotace 
   z MAS Východní Slovácko
Stručný popis akce:
Obec získala dotaci na rekonstrukci chodníku a ve-
řejného osvětlení ve výše uvedené lokalitě. Dotaci 
jsme získali ve výši 598.947,- Kč přes MAS Východní 
Slovácko. Při této rekonstrukci jsme položili chrá-
ničky s optickými kabely a provedli rekonstrukci vo-
dovodu – zbytek zaplacen z rozpočtu obce.

2. Elektroinstalace přízemí ZŠ a  MŠ Suchá Loz 
včetně nového obložení, vymalování, vybudování 
nových šaten a oddělení části ZŠ a MŠ
Termín zahájení: 1. 5. 2020
Termín dokončení: 31. 8. 2020
Celkové náklady: 1.815.842,- Kč  
Stručný popis akce:
ZŠ a MŠ Suchá Loz má ještě starou elektroinsta-
laci – je tedy nutné ji vyměnit. Snažili jsme se zís-
kat na tuto výměnu dotaci z  ministerstva fi nan-
cí, bohužel naše žádost neuspěla. Nicméně jsme 
i  II. etapu elektroinstalace letos zrealizovali, a  to 
v přízemí budovy školy. Došlo tedy ke kompletní 
výměně elektroinstalace – kabely, zásuvky, vypí-
nače, světla aj., dále proběhlo vymalování a výmě-
na obložení v učebnách a na chodbě. Dále jsme 
vyměnili i dveře do šaten MŠ, oddělili MŠ od ZŠ, 
nainstalovali nový čipový systém pro vstup do bu-
dovy, přestavili nové šatny ZŠ a vybudovali novou 
učebnu - jazykovou, pro ZŠ. Tato akce byla hraze-
na z rozpočtu obce.

I  když se nám podařilo za-
koupit malo-traktorek, není 
v  silách obce, aby během noci, 
kdy hustě sněží, odklidili ihned 
sníh na našich 3,2 km chodníků 
a ze všech obecních komunikací. 

3. Nová zástavbová zóna – vybudování inženýr-
ských sítí pro cca 52 rodin. domů 
Předpokládaný termín zahájení:     1. 3. 2020
Předpokládaný termín dokončení: 30. 8. 2020
Celkové náklady: 23.287.505,- Kč
Dotace:  1.840.000,- Kč – dotaci 
   z  MMR ČR – na komunikaci 
   a chodník
Stručný popis akce:
Došlo k vybudování inž. sítí v lokalitě – vodovod, 
kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, komunika-
ce, chodník, položení chrániček pro optické vedení, 
položení kabelů pro místní rozhlas. Celá akce byla 
realizována z prodeje pozemků, které nám někteří 
z občanů odprodali. Bez Vás by tato výstavba neby-
la možná, a proto Vám za to patří velký dík. Díky 
výstavbě naše obec bude vzrůstat, tzn. noví občané, 
zaplněnost školy a školky, udržení tradic v obci – 
fungování spolků aj.   

4. Obnova a rozšíření místa aktivního odpočinku 
– areál fotbalového hřiště
Termín zahájení:  14. 9. 2020
Termín dokončení: 30. 11. 2020
Celkové náklady: 1.522.324,- Kč 
Dotace:  752.000,- Kč
Stručný popis akce:
V  rámci této akce získala obec dotaci na dobu-
dování areálu fotbalového hřiště – nové lavičky 
kolem  hřiště, výsadba dvou živých plotů kolem 
hřiště, vybudování ohniště a herního prvku v are-
álu a systém  zavlažování hřiště s akumulační ná-
drží, do které jsou svedeny svody dešťové vody 
ze střech přístřešku  a kabin – voda neodteče do 
místního potoku, ale bude vrácena do země – zá-
soba podzemních vod.
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CO SE DĚJE V OBCI 

Za vaši pomoc jako důkaz 
toho, že jsem skutečně obcí lidi, 
kteří žijí v  jedné společnosti, 
Vám mnohokráte děkuji. 

Starosta obce 
Václav Bujáček
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Obnova a  rozšíření místa aktivního odpočinku - 
areál fotbalového hřiště

Nová zástavbová zóna - vybudování inženýrských 
sítí pro cca 52 rodinných domů

Elektroinstalace přízemí ZŠ a MŠ Suchá Loz včet-
ně nového obložení, vymalování, vybudování no-
vých šaten a oddělení části ZŠ a MŠ

Elektroinstalace přízemí ZŠ a MŠ Suchá Loz včet-
ně nového obložení, vymalování, vybudování no-
vých šaten a oddělení části ZŠ a MŠ

b) Rok 2020 v číslech – svépomoci (samostatně)
1. Elektroinstalace přízemí ZŠ a MŠ Suchá Loz 
- obecní zaměstnanci provedli demontáž staré 
elektroinstalace, obkladových materiálů a  po-
mohli s  vystěhováním a  nastěhováním školního 
zařízení  
  
2. Vysázení dalších 40 ks ovocných stromů na 
„Vinohrádkách“
- proběhla další výsadba na obecních „Vinohrádkách“ 
– 50 ks ovocných stromů

3. Areál fotbalového hřiště
- kácení starých stromů, odvoz hlíny a  betonů po 
odbourání starých lávek, elektroinstalace čerpadel  
pro zavlažování hřiště, oprava střechy podia, na kte-
rou spadl strom

4. Kabelizace rozhlasu v nové ulici
- obecní zaměstnanci při stavbě inž. sítí v nové ulici 
položili kabely do země pro rozhlas obce

5. Oprava kanalizačních vpustí v  částech „Lán“, 
a „Kadub“
- zaměstnanci opravili několik propadlých kanali-
začních vpustí, které už byly protlačené do vozovky

Včetně těchto prací samozřejmě museli zaměstnanci 
zvládnout každoroční, řekl bych již „tradiční“ prá-
ce – sečení trávy, příprava hodů, opravy na obecních 
budovách, vodovod (10 poruch na vodovodním 
řádu), veřejné osvětlení, práce v obecním lese, opra-
vy a  půjčování obecní techniky a  spoustu dalších 
prací, proto bych chtěl všem moc poděkovat, za tuto 
jejich činnost, protože díky jejich šikovnosti ušetří 
obec ročně statisíce korun!! Moc Vám za to díky!
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Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a vo-
dovodu - II etapa - ulice od Bánova

Obnova a  rozšíření místa aktivního odpočinku - 
areál fotbalového hřiště

CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2021?

1. Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení 
a vodovodu – III. etapa
Předpokládaný termín zahájení: 1. 3. 2021
Předpokládaný termín dokončení: 30. 6. 2020
Celkové náklady:  cca 6.000.000,- Kč 
Dotace:   cca 2.000.000,- Kč
Stručný popis akce:
Obec získala dotaci na rekonstrukci vodovodu, kte-
rou letos poprvé vyhlásil Zlínský kraj. Samozřejmě,  
když budeme rozkopávat obec, tak již při rekon-
strukci vodovodu opět opravíme veřejné osvětlení 
a i  opravíme a rozšíříme chodník v části „Kopánky“.  
Vodovod a  veřejné osvětlení navážeme pod ulič-
kou od Bánova a  budeme pokračovat směrem do 
„Kopánky“. Při těchto pracích opět položíme optic-
ké kabely. 

2. Revitalizace vodní nádrže „Losy“ 
Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2021
Předpokládaný termín dokončení: 30. 10. 2021
Celkové náklady: 5.260.069,- Kč
Dotace: 4.734.062,- Kč - dotaci poskytne MŽP 
  – 90% (Ministerstvo životního prostředí)
Stručný popis akce:
Dojde k odbahnění dna nádrže, oprava a zpevnění 
hráze, vybudování odkalovací nádrže a dvou tůněk  
pro živočichy (požadavek CHKO).

3. Založení liniové krajinné zeleně – větrolam za 
ulicí u záchranné stanice
Předpokládaný termín zahájení: 1. 3. 2021
Předpokládaný termín dokončení: 30. 4. 2021
Celkové náklady: 883.171,- Kč
Dotace:  706.537,- Kč - dotaci poskytne 
   MŽP – 80% 

Stručný popis akce:
Dojde k výsadbě větrolamů za ulicí u záchranné sta-
nice, který by měl tuto ulici a obec chránit před větry 
a hluku od obchvatu.

4. Napojení cyklostezky na parkoviště u zeměděl-
ského 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 %
Stručný popis akce:
Na tuto akci jsme požádali o dotaci v rámci přeshra-
niční spolupráce, kde jsme našli obce se stejným zá-
měrem. Dotace nám byla přislíbena, ale nezáleží to 
jen na nás – naše obec vše v pořádku dodala pro zís-
kání rozhodnutí o dotaci, ale naši slovenští partneři 
ještě řeší nějaké majetkoprávní vypořádání, kde má 
jejich cyklostezka vést. tedy čekáme jak vše zvlád-
nou – snad se vše podaří dotáhnout a my se budeme 
moci dostat na cyklostezku a i na asfaltovou silnice 
směrem k letišti po pěkné cestě. 

Dále připravujeme opravu všech autobusových 
zastávek, lávek přes potok, obecní zvonice na 
„Vinohrádkách“, svážecí lesní cesty v  „Březině“, 
mokřad v  části za „Volenovem“ (ochrana před vo-
dou na krajskou cestu a zamezení zakládání černých 
skládek). Je toho spoustu, co máme připraveno, ale 
záležet bude hlavně na fi nanční situaci obce.

 Uvidíme, jak se nám bude dařit v žádostech o dota-
ce a co všechno ještě zvládneme udělat v roce 
2021.
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STAROSTOVO PODĚKOVÁNÍ

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Na závěr letošního roku bych chtěl moc podě-
kovat všem těm, kteří se nějakým způsobem zaslu-
hují o jakékoli dění v obci a naši obec reprezentují 
i navenek. Jsou to všechny spolky – nebudu je ra-

Vážení přátelé, partneři a pří-
znivci Místní akční skupiny 
Východní Slovácko,

rok 2020 byl pro nás všechny 
poněkud zvláštní a  vyčerpáva-
jící. Setkávání a  jindy obvyklé 
každodenní aktivity probíhaly 
v omezené podobě, běžný i pra-
covní život skýtal mnoho nejis-
tot. Přesto se nám však podařilo 
několik věcí, se kterými bychom 
Vás na následujících řádcích 
rádi seznámili. 

Jak bylo u  nás v  posledních 
letech zvykem, na počátku roku 
jsme vyhlásili výzvu na podporu 
zemědělských i nezemědělských 

ději vyjmenovávat, abych na někoho nezapomněl 
– jejich vedoucí, členové, příznivci, aj., a  musím 
poděkovat i  jejich rodinám, které je podporují 
a tolerují jejich činnost!! Moc Vám všem děkuji!!

podnikatelů. Tentokrát jsme 
měli připraveno přes 2,5 mil. Kč 
a sešlo se 26 žádostí o podporu, 
jejichž celková požadovaná do-
tace činila více jak 5 mil. Kč. Po 
kontrole přijatelnosti a  věcném 
hodnocení náš spolek vybral 
a  doporučil k  fi nancování 15 
projektů. 

Po několika letech se nám 
konečně podařilo v  květnu vy-
hlásit výzvu na podporu spolků 
a spolkové činnosti. Pro tuto ob-
last jsme vyčlenili 2 mil. Kč, kte-
ré téměř beze zbytku vyčerpalo 
12 projektů. 

S  blížícím se novým rokem 

SLUŽBY OBCE PRO OBČANY

• 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 - 200,- Kč 
c) obecní traktor a vlečka  - 1 MH - 800,- Kč 
d) obecní automobil Peugeot 
 - 1 km - 10,- Kč - bez řidiče 
 - 1 km - 13,- Kč - s řidičem
 - minimální taxa je 300,- Kč
e) obecní lešení - 1 den - 20,- Kč 
   - cena se určí dle množství

Pronájmy obecních budov:
a) pronájem obecní kuchyně  - 3.000,- Kč 
    + energie – 500,- Kč 
   – dny pátek, sobota, neděle
(pozn. pokud bude někdo chtít využít prostory dříve 
než v pátek bude muset zaplatit za každý den 1.000,- Kč)
b) pronájem obecního sálku  - 1 den - 500,- Kč 
    + 500,- energie
c) pronájem obecního vybavení
  - stůl - 10,- Kč/ks 
  - židle - 5,- Kč/ks 
  - nádobí z obecní kuchyně 
   - do 100 ks - 50,- Kč 
   - nad 100 ks - 100,- Kč 

Pozn. pronájem kuchyně, obecního sálku a vybavení 
zajišťují pracovníci Obce Suchá Loz, kontakt: tel. 572  
646  821, e-mail: obec@suchaloz.cz. V případě poško-
zení nebo rozbití zařízení je nájemce povinen uhradit 
škodu pronajímateli v plné výši. 

přichází konec dotačního ob-
dobí 2014-2020, ve kterém jsme 
již rozdělili téměř všechny pro-
středky. Z  tohoto důvodu jsme 
další výzvy v  letošním roce ne-
vyhlašovali. 

Rok 2021 nám přináší nové 
dotační období 2021-2027, které 
však jako to minulé bude prav-
děpodobně zpožděno. Čerpání 
nových prostředků nebude 
proto zřejmě možné dříve než 
v  první polovině roku 2022. 
Abychom však byli co nejdříve 
připraveni, zpracováváme tzv. 
Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje 2021-2027. 
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Tedy dokument, ve kterém spo-
lečně určujeme, co je v  našem 
regionu třeba zlepšit a dále roz-
víjet. Rádi bychom v této oblasti 
znali i Váš názor a byli bychom 

rádi, kdybyste se do jeho pří-
pravy zapojili i  Vy! Své náměty 
a podněty nám můžete kdykoliv 
zaslat na email vychodnislovac-
ko@gmail.com nebo se zastavit 

v kanceláři MAS (Suchá Loz 72, 
1. patro). 

Přejeme všem krásné Vánoce, 
pevné zdraví a klidný rok 2021. 

MAS Východní Slovácko, z.s.
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Co nového ve škole …
Účast na projektu „Vyvěsme vlajky aneb Čes-

ký den s českými vlajkami NADĚJE“ 
Žáci naší školy se zúčastnili 28. října, v  den 

státního svátku, vyvěšování vlajek naděje na 
svých domech. Vyjádřili tím naději, že budou po 
čase zase žít normální život. 

Prvňáci
První kontrolní práce z matematiky
Kdo si myslí, že se v první třídě pouze čte, učí 

psát a počítat, je na velkém omylu.
Také prvňáci si poprvé zkusili napsat kontrol-

ní práci, a  to z  matematiky. Zopakovali si sčítá-
ní a  odčítání do 6, porovnávali čísla, doplňovali 
číselnou řadu od 0 po 10 a  počítali předměty. 
Všechny děti kontrolku s úspěchem zvládly a do 
notýsku dostaly velkou jedničku. Jen tak dál.

Slavnost Slabikáře poprvé bez rodičů
Jakmile žáci prvního ročníku přečtou Živou 

abecedu, dostávají na seznámení s dalšími písme-
ny naší abecedy Slabikář.

V minulých letech se tak konalo při slavnost-
ním předávání Slabikáře za účasti rodičů dětí, 
pana starosty a ostatních paní učitelek.

Děti ukázaly, co se za tři měsíce ve škole naučily. 
Letos poprvé tomu bylo jinak. Rodiče na slavnost 
do školy kvůli mimořádným opatřením nemoh-
li. Trochu nás to mrzelo, a tak jsme zvolili jinou 
formu této oslavy. Ve čtvrtek 10. prosince jsme se 
slavnostně oblékli, přinesli jsme něco dobrého na 
zub a  rodičům jsme natočili krátké video s pás-

mem básniček k písmenkům, které jsme se nauči-
li. Za snahu a zvládnutí prvního čtvrtletí ve škole 
děti obdržely plnicí pero a krásný dárek (kočku), 
který si mohou pověsit doma v pokojíčku, aby při 
plnění domácích úkolů na nic nezapomněly. 

Klidné vánoční svátky a pevné zdraví vám přejí 
žáci 1. ročníku, Mgr. Hana Máčalová a Lenka Ja-
níková

Druháci
Po měsíci on-line výuky jsme zase ve škole.
A jaká byla tato výuka? 
Ve škole trénujeme mimo jiné i opozita, a tak 

děti vymýšlely slova. Můžete doplňovat:
Dobrá – špatná, zajímavá -… , dlouhá - …  , 

rozmazaná - … , sekaná - …  , zábavná - …  , ve-
selá - …  .

Nakonec jsme se všichni shodli, ŽE VE ŠKOLE 
JE TO LEPŠÍ!

Ale teď už je všude kolem nás ta pravá vánoční 
atmosféra. Na tu jsme se také, už naštěstí ve škole, 
pořádně připravovali. Vyprávěli jsme si o adven-
tu, netrpělivě vyhlíželi Mikuláše a  jeho družinu, 
připravovali Vánoce v naší třídě. Tato témata nás 
provázela ve všech našich předmětech. V češtině 
jsme vymýšleli slova podobná, opačná, lichotivá, 
hanlivá o  andělech, čertech, Luckách, Vánocích, 
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řadili je podle abecedy, tvořili jsme věty. Andělsky, 
čertovsky jsme počítali. Do přípravy jsme zapojili 
i  prváky a  společně jsme stříhali, lepili, skládali, 
malovali a zdobili. A netrpělivě očekávali Vánoce, 
které už jsou tady.

A tak Vám všem přejeme:
O Vánocích i v novém roce 2021 mějte kolem 

sebe lidi: 
aktivní, andělské, dobré, hodné, milující, 

moudré, nejlepší, radostné, správné, trpělivé, 
a tak dále. (Neustále trénujeme abecedu)

Vaši druháci, Mgr. Hana Beníčková a  Anna 
Adamcová

Třeťáci
Výlet za domácími 

mazlíčky 
V  rámci hodiny 

prvouky žáci navští-
vili domácí mazlíč-
ky svých spolužáků. 
V tento den začalo po-
prvé v tomto roce sně-
žit, a tak si procházku 
užili.

Vánoční přání
Pomalu se blíží čas Vánoc, pro mnohé z nás je-

den z nejkrásnějších svátků v roce. Ačkoliv je tato 
„koronová doba“ náročná, nenechme se ničím 
odradit a užijme si společné chvíle strávené s na-
šimi rodinami a příbuznými. Přejeme nám, ať tyto 
svátky přinesou všem klid, pokoj a lásku, protože 
to jsou ty nejcennější dary, které potěší každého. 
Požehnané Vánoce a v novém roce hlavně pevné 
zdraví! Mgr. Helena Vítková a žáci 3. ročníku

Čtvrťáci a páťáci
Projekt „Rosteme s knihou“ 
Naši žáci se přihlásili v tomto roce 2020/2021 

do soutěže Čtenář na jevišti. Vybrali jsme si knihu 
„O modrém světle“ od Daniely Krolupperové, kte-
rou jsme četli jako povinnou četbu a moc se nám 
líbila. Jelikož se nám situace velmi zkomplikovala 
a  nebyli jsme schopni nacvičit scénické čtení ve 
škole i s natočením, tak jsme improvizovali a čet-
li doma. Podmínkou účasti v soutěži bylo natočit 
scénář v 15. minutovém videu, ale jelikož žáci ne-
byli ve škole, muselo natáčení probíhat v domá-
cím prostředí za pomoci rodičů a rodinných pří-
slušníků. Za to jim mnohokrát děkuji. 

Tohoto scénického čtení se účastnilo 20 žáků 
4. a 5. ročníku. Podařilo se vše natočit a zaslat po-
rotě v  termínu a  čekali jsme na vyhodnocení. Po 
čtrnácti dnech hodnocení dospěla porota k závěru 
a vybrala 3 nejzajímavější inscenace z deseti zúčast-
něných.
1. inscenace: 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé 

Československo (V. Borůvková) - Soubor Mož-
ná už – ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

2. inscenace: Celé léto v jediném dni (R. Bradbu-
ry) - 6. a 7. třída ZŠ Okna

3. inscenace: Luisa a Lotka (E. Kästner) - Tercie - 
Gymnázium a SOŠ Rokycany

I když bylo v  tomto roce zasláno méně videí, 
byl z nich vidět zápal dětí a ohromná snaha pro-
jekt ve ztížených podmínkách realizovat. Porotci 
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vyzdvihli statečnost a často netradiční pojetí, a to 
nejen z důvodu nastalé situace, ale spíše kreativity. 
Také výběr knih a témat nebyl fádní a objevily se 
nové zajímavé tituly.

Každý, kdo zaslal své materiály, si zasloužil vel-
ké poděkování. 

I když jsme nebyli mezi vítězi, tak jsme dostali 
pozvání a vstupenky na mezinárodní knižní veletrh 
a literární festival Svět knihy Praha 2021. Pokud to 
podmínky dovolí, tak pojedeme v dubnu do Prahy.

Scénář máme nachystaný pro nácvik. Po no-
vém roce začneme nacvičovat a  snad budeme 
moci toto scénické čtení předvést na nějaké besíd-
ce pro rodiče. uč. Eva Gazdíková

Minisčítání žáků
Minisčítání navrhl a realizuje Český statistický 

úřad jako součást informační kampaně pro chys-
tané Sčítání lidu, domů a bytů 2021. 

Minisčítání je zábavná forma statistického zjiš-
ťování, která má zajímavě a prakticky přiblížit žá-
kům a studentům princip sběru, zpracování a vy-
užití statistických dat.

Důležitou zásadou Minisčítání je, že veškeré 
výsledky jsou určeny pouze pro vzdělávací a pro-
pagační účely. Zároveň je však se všemi údaji 
zacházeno tak, jako by se jednalo o  standardní 
statistické šetření – je přísně zachována jejich 
anonymita.

Minisčítání je určené pro žáky od 4. tříd zá-
kladních škol po nižší ročníky víceletých gymnázií 
z celé České republiky. Naše škola se zúčastnila mi-
nisčítání v rámci distanční výuky, kdy se žáci při-
hlásili do projektu on-line. Věříme, že při zkoumá-
ní výsledků a srovnání s ostatními třídami či jinými 
kraji se dětem statistika zalíbí a rádi pak pomohou 
rodičům a prarodičům při Sčítání lidu na jaře 2021.

Doba adventní a příprava na Vánoce
Doba adventní s sebou přináší spoustu krás-

ných chvil strávených jak ve škole, tak s našimi 
blízkými doma. Letos máme poprvé ve třídách 
živé vánoční stromečky, a tak si žáci vyzkoušeli 
strojení stromečku i s nasazováním stojanu. Za-
palujeme adventní věnec a povídáme si o splně-
ných úkolech v  adventním kalendáři. Děvčata 
vystřihla a nalepila Betlém, v rámci výtvarné vý-
chovy a pracovní činnosti si žáci vyrobili přáníč-
ka, a protože se nemůže zpívat, tak si pouštíme 
koledy a  hrajeme na boomwhackery (plastové 
tyče vydávající tóny). Vánoční modlitbička v po-
dání Kristýny Peterkové se nám stala symbolem 

těchto Vánoc.
„… Prosím vás mějte se rádi, ničí nás nenávist. 

Otočme se k ní zády, obraťme suchý list. Člověk se 
narodil, aby tu s lidmi žil. V úžasu dítěte znova se 
najdete. Z jesliček dívá se Boží neviňátko, každý tu 
šanci má, ale jen hrozně krátko. Prosím vás mějte 
se rádi, ničí nás nenávist. Otočme se k ní zády, ob-

raťme suchý list.“
Žáci 4. a 5.ročníku, Mgr. Anna Borýsková 

a Mgr. Eva Gazdíková

Svatý Mikuláš ve škole
Snad všechny děti se těší na příchod svatého 

Mikuláše. Jinak tomu není ani u  nás ve škole. 
V pátek 4. prosince jsme přívítali svatého Miku-
láše, s  krásným andělem a  neposedným čertem. 
Mikulášská družina navštívila postupně všechny 
třídy naší školy.

Svatý Mikuláš měl s  sebou kouzelnou ber-
lu, která odhalila všechny prohřešky. Některým 
ukápla i malá slzička. Každá třída si pro Mikulá-
še připravila dárek v  podobě básničky, krátkého 
hudebního vystoupení ( hra na boomwhackers) 
nebo odříkala modlitbičku. Za celoroční snažení 
je obdaroval  balíčkem plným sladkých dobrot. 
Měli jsme veliké štěstí, že jsou ve škole samé hod-
né děti. Čert neměl skoro žádnou práci a do pytle 
tak nemusel nikoho strčit.

viz. foto na zadní straně listů

Pečení perníčků ve školní družině

ť hý li t “

Pečení perníčků ve školní družině



12 Sucholožské listy - OBČASNÍK Prosinec 2020

 ,,Huráááá! Padá sníh !“ zakřičely děti :) Ano, 
jak málo stačí k dětské radosti. 

 A způsobil to nejen sníh, ale také to, že se zase 
mohou děti ve větším počtu pohrát, popovídat si 
o svých zážitcích a také pořádně zablbnout. 

Svatý Martin přinesl aspoň na malou chvilku 
sníh a my mu za to poděkovali výrobou bílých ko-
níčků a hrou na vojáka Martina, který zachránil 
ubožáka před zimou. foto 4,    5

Zprávičky ze školky

Z  listopadu jsme skočili do prosince a  začalo 
zdobení a chystání k vánočním svátkům. 

Tvořili jsme adventní věnečky, 

 vyráběli Mikuláše, ale i čerty.

A ů bil t j íh l t ké t ž

ý p
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ubožáka před zimou. foto 4,    5

Z li t d j k čili d i č l

Tvořili jsme adventní věnečky, 
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Svatý Mikuláš děti pochválil, ale také si vzpo-
mněl  na pár zlobivých chvilek a tak děti slibovaly 
a slibovaly a slibovaly :) 

Tu naši vzájemnou školkovou lásku jsme si při-
pomněli vánoční tradicí - objetím pod zázračným 
jmelím a popřáli si hlavně to zdraví!  

Protože k  Vánocům neodmyslitelně patří ob-
darovávání, tak jsme si udělali malou družbu 
s dětmi jiné mateřské školy a vyrobili jim pro ra-
dost vánoční přání a  dárky v  podobě sněhuláč-
ků. A poslali do dalekého Bruntálu. Děti ze třídy 
Žirafek na nás také nezapomněly a  poslaly nám  
vánoční  přání s malovanými obrázky. A tak i na 
velkou dálku vzniklo malé přátelství. 

a slibovaly a slibovaly :) 

j p p

P t ž k Vá ů d lit l ě tří b

p
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Tak ať i vás v novém roce zastihnou nečekaná 
přátelství, životem provází láska, pokoj a hlavně 
pevné zdraví –to  přejí nejen paní učitelky, ale 
také děti ze třídy Berušek a Včeliček.  foto  

Bc. Martina Horňáková, ved.učitelka

Sokol Suchá Loz – jaro a podzim 2020

Vánoční čas, pro klid a mír na duši byl stvořen

Všichni víme, že letošní rok byl 
pro fotbal, ale i pro veškeré spor-
ty velmi problematický – COVID, 
zasáhl do všech sportovních od-
větví, a to se stalo i našim fotbalo-
vým mužstvům. Jarní část sezóny 
2019/2020 se nedohrála, zápasy 
se uzavřeli, přepočítali se body dle 
koefi cientu OFS (okresního fotba-
lového svazu) a na základě těchto 
koefi cientů se postupovalo nebo 
sestupovalo. 

Našemu mužstvu mužů utekl 
postup jen o půl bodu – do vyšší 

Doba koronavirová změnila život nás všech od 
základů. 

Abychom chránili zdraví své i  ostatních kolem 
nás, museli jsme se přizpůsobit různým bezpečnost-
ním opatřením. V boji proti šíření nové pandemie 
nosíme roušky, pečlivě si myjeme a dezinfi kujeme 

třídy postupovali místo nás Babice. 
A asi buďme rádi, protože podzim 
mužům vůbec nevyšel – herně ani 
výsledkově se nedařilo a když už se 
začalo dařit, tak sezónu nám ukon-
čila další vlna COVIDu. Zatím je 
řešení takové, že se nedohrané zá-
pasy odehrají na jaře, tedy sezóna 
nám začne dříve.

Mužstvo žáků mělo výsledky 
taktéž nahoru a  dolů, ale věříme, 
že jaro bude mnohem lepší. Chtěl 
bych zmínit, že mužstvo přípravky 
– naši malí fotbalisti se ukázali vel-

ruce. Většinu času trávíme doma, venku dodržuje-
me bezpečné rozestupy. Denně usínáme se zbožným 
přáním, aby se nám ta ošklivá nemoc vyhnula. Často 
taky s myšlenkou, že když už bychom ji měli prodě-
lat, aby byla s mírným průběhem a žádným násled-
kem.

mi dobře – přehrávali mužstva bez 
problémů a někteří z přípravky už 
si našli místo v sestavě žáků!! Je vi-
dět, že „Loza“ fotbalisty pořád má.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem hráčů, trenérům, no prostě 
všem, kteří se našemu „sucholož-
skému“ fotbalu nějak věnují, za 
jejich ochotu pracovat a pomáhat, 
aby se fotbalu v naší obci dařilo.  

A  samozřejmě i  všem fanouš-
kům a občanům popřát pěkné vá-
noční svátky a vše nejlepší do no-
vého roku 2021!
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Situace ohledně koronaviru se mění každým 
dnem. Jak to bude dál, neumí nikdo vyčíst ani z křiš-
ťálové koule. Důležité je však zůstat dobře naladěn 
a dobrou náladu šířit kolem sebe :-) 

Je ideální doba na to, chtít méně a vážit si toho 
co máme. Je čas vyměnit Vánoce plné konzumu, za 
pokoru, klid a pohodu, kterou si dokáže udělat kaž-
dý sám, ve svém domově, v úzkém rodinném kruhu. 
Člověk tím dosáhne klidu ve svém nitru a přispěje 
k celkové pohodě všech. 

Jsou lidé, kteří se snaží udělat radost i  s věcmi, 
které se jen nekupují, ale i  ručně vyrábějí. I v  této 
době myslíme převážně na lidi co máme ve svých 
srdcích. Parta dobráků se chopila toho, s  čím umí 
pracovat a co jim jde nejlépe. Vzali do svých rukou 
pily, brusky a další pracovní nářadí. 

Rozhodli se ztvárnit symbol Vánoc a tím je BET-
LÉM. Věříme, že při pohledu na něj, udělá radost 
a pohladí na duši všechny, kteří půjdou kolem.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří na ten-
to projekt přispěli fi nančně, materiálně a podpořili 
i morálně.

Přejeme spoluobčanům pokojné prožití svátků 
vánočních a  do nového roku hlavně zdraví, štěstí 
a pohodu.

Členové SDH Suchá Loz

HA
SIČ

I
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Když přišla jarní vlna Koro-
naviru, tak jsme vůbec nevěděli, 
jak se v takové situaci zachovat. 
Bylo to pro všechny nové, a tak 
nějak jsme doufali, že to bude 
co nejdříve pryč. Je mi to teď 
líto, ale většina družin ve stře-
disku prakticky nefungovala. 
Tak nějak jsme všichni čekali, 
co bude… Pro všechny to byla 
nelehká situace – online výuka 
dětí, do toho pro mnohé z  nás 
práce z domova, anebo jsme se 
stali rodičem a  učitelem v  jed-
né osobě na plný úvazek. Ale 
z  mého pohledu, nemůžu říct, 
že jsme jako středisko nějak ab-
solutně selhali. V této době jsme 
naplánovali skvělý tábor, který 
se bez problémů, v určitém ome-
zeném režimu uskutečnil. A  to 
že stál za to můžou dokládat 

fotografi e z  tábora, nebo skvělé 
zážitky, o kterých Vám děti ještě 
teď můžou vyprávět.

V září začaly schůzky tak jako 
každý rok, ale už mně bylo troš-
ku jasné podle různých predikcí 
a  podle narůstajících nemoc-
ných, že je dost možné, že se jar-
ní situace bude opakovat. Když 
opět zakázali naši činnost, tak 
se muselo rychle jednat. Jediná 
možnost, jak se setkávat byla for-
mou online schůzek. Ale co se dá 
dělat takto na dálku, když sedíte 
před monitorem s deseti dětma? 
Heslo skautů je „Buď připraven“ 
a  tentokrát musím říct, že celá 
komunita skautů připravena 
byla. Zúčastnil jsem se několi-
ka on-line seminářů a  načerpal 
motivaci a nápady, jak skautovat 
online. Vytvořil jsem jednodu-

Skatské středisko Suchá Loz

Skautské středisko v karanténě, aneb NIC NÁS NEZASTAVÍ!

ché návody pro rodiče a vedoucí 
družin a povedlo se nám to! Měli 
jsme online schůzky.

Na schůzkách jsme rozšiřo-
vali svoje skautské znalosti – 
učili se morseovku, ukázali si, 
jak vypadá skautský kroj anebo 
například hledali trasy na online 
turistické mapě. Mimo to jsme 
i  vyráběli ze soli a  vody kráp-
níky, některé družiny dokonce 
i společně vařili. Každou schůz-
ku jsme zpestřili nějakou hrou, 
oblíbené hry byly třeba když há-
dali, co někdo jiný maluje, nebo 
když museli přinést věc, které 
začínalo na určité písmenko. 
Pro mě a určitě i pro děti byl vel-
ký přínos se vidět a  popovídat 
si s někým jiným než se členem 
své domácnosti.

PólSK
A

UT
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Nejmladší členové skautského střediska Be-
njamínci se zapojili v rámci on-line schůzek do 
indiánské hry, kde slíbili Indiánům pomoci se 
záchranou Matky Země a své slovo dodrželi. Za 
dané zkoušky si vymalovávali do skautského zá-

pisníku indiánskou čelenku s péry a na závěr hry 
hledali indiánský poklad i  s  totemem. Všichni 
byli úspěšní a hru si užili i s rodiči. 

Vedoucí Petra Dohnalová 
a Markéta Kubišová

Benjamínci na on-line schůzkách
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Jednou se mi stala zvláštní 
věc. Našla jsem na půdě starý 
obraz. Podívejte! Dala jsem si ho 
do ložnice a když jsem usínala, 
tak mi najednou začal vyprávět 
svůj příběh.

Víte o čem?
O dvou ztracených ovečkách
To bylo jednou jedno vel-

ké stádo, které pásl starý bača 
se svým psem Bundášem. No 
vlastně …co pásli, oni moc ne-
pásli. Ovečky už všechno znaly 
a věděly, co se smí a co ne, a tak 
se pásly samy. Bača s Bundášem 
buď sbírali houby, nebo se díva-
li na mráčky na obloze, Bundáš 
si honil blechy v kožichu a Bača 
většinou pochrupával u  ohně. 
Většinu noci hlídal nebe, jestli 
se neobjeví tajemná hvězda.

Slyšíte, jak chrápe? No hoto-
vá pila řezačka?

Ve stádečku byly také dvě 
malé ovečky. Jmenovaly se Han-
ka a  Manka. A  byly trošku ne-
posedné. Stádo se zrovna páslo 

na kraji lesa. Hanka s Mankou si 
vzpomněly, že budou chytat lel-
ky. Ale ani jedna z nich nevědě-
la, co to ti lelci jsou.

Hanka: „Hej Manko, co to 
máš mezi očima?“

A Manka zkřížila oči, aby vi-
děla, co má mezi očima.

Hanka: „Jé hele, ona šilhá!“
Manka: „Ona si ze mě dělá 

legraci!“
Hanka: „Jé, ty jsi ošklivá!“
A  už byly v  sobě, šťoucha-

ly se a poskakovaly, až se ocitly 
v tmavém lese.

Hanka: „My jsme zabloudi-
ly!“

Manka: „Teď nás něco sežere! 
Uáááá!

A  rozběhly se hlouběji do 
lesa.

V lese stál stromek. Stál tam 
hezky rovně a díval se zpříma na 
svět. Ovečky se předním prudce 
zastavily.

Hanka: Jééé, to je hezký stro-
meček!“

Příběh ze starých dveří



19Sucholožské listy - OBČASNÍKProsinec 2020

Manka: „Nóóó, úplně vánoč-
ní!“

Stromeček se podivil: „A  co 
je to vánoční?“

Manka: „No to je, když si 
tě bača vybere z  lesa, vezme tě 
domů a zavěsí se tebe ozdoby, tak 
si vánoční. Jako výjimečný, víš.“

Stromeček si povzdechl: 
„Ach, jak bych chtěl být výji-
mečný, takový vánoční! A kam-
pak jste se, ovečky, vydaly?“

Hanka: „No nikam, chytáme 
lelky, to je taky výjimečný úkol, 
víš?!“

Manka drcla Hanku: „Ále 
houbelec, ztratily jsme se.“

Stromeček: „To je mi pěkná 
patálie, co budete dělat?“

Mezitím na nebi zasvítila jas-
ná hvězda a zacinkaly rolničky.

Hanka se zamračila a  říká: 
„My jdeme za tou hvězdou. 
Bača to říkal. Že až uvidí na nebi 
hvězdu, půjde za ní, aby se po-
klonil Svaté rodině v Betlémě“.

Manka: „Opravdu?“
Hanka: „No, když jdu já, tak 

ty jdeš taky.“ A rozeběhla se.
Hanka zabečela „ahááá“ a ro-

zeběhla se za hvězdou taky.
Stromeček za nimi zavolal: 

„Zeptejte se cestou prvního člo-
věka, jestli můžu být také pro 
někoho výjimečný, jestli také 
můžu být vánoční, prosím! 
Hodně bych to chtěl.“

Hanka a  Manka nevěděly, 
kde jsou. Začal foukat vítr a pa-
dat vločky. Ovečky se toulaly 
krajem, kopýtka jim mrzla, jedly 
to, co našly v krmelci u  lesních 
zvířátek, schovávaly se před vlky 
a  liškami. Choulily se k  sobe, 
když spaly, aby jedna druhou 
zahřály. Byly velice nešťastné! 
Jednoho krásného večera, když 
už byly opravdu moc unavené, 
přešly velkou planinu a na jejím 
konci byla ve skále vytesaná stáj. 

A nad ní svítila ta krásná vel-
ká hvězda. V  jeskyni byl muž, 
žena a  dítě. A  kolem pomalu 
tančily vločky. Hanka a  Manka 
pomalu přišly blíž.

Josef: „Dobrý den, ovečky? 
Kdepak jste se tu vzaly?“

Hanka otevřela pusu a  užuž 
chtěla říct o závodu v lelkování, 
ale něco jí na té zvláštní rodině, 
nad kterou svítila hvězda, zara-
zilo. Mlčela a dívala se.

Josef: „Já se jmenuji Josef, 
tady je moje žena Marie a naše 
děťátko Ježíšek, které se zrovna 
narodilo. Vítejte v Betlémě!“

Mance se jména i  slovo Bet-
lém zdála nějak povědomé. 
A  vzpomněla si! O  těch mluvil 
bača! Že až uvidí na nebi hvěz-
du, musí ji jít hledat, aby se po-
klonil Svaté rodině v  Betlémě! 
Tak to jsou oni!

A Manka to pošeptala Hance 

a obě se poklonily Ježíškovi.
Hanka si vzpomněla na stro-

meček. Přistoupila k  malému 
dítěti a  zašeptala: „Ježíšku, co 
má stromek udělat, aby byl vá-
noční?“

Uslyšela tichy hlas „Stačí za-
volat děti!“

A  Hanka zavolala: „Děti, 
pojďte sem!“

Najednou se tu objevil stro-
mek z  lesa a kolem něho různé 
barevné ozdoby, které se seřadi-
ly a začaly kolem stromečku tan-
čit. Kde se vzaly tu se vzaly dětí, 
které zazpívaly Ježíškovi koledu 
a  nazdobili stromeček. Kolem 
klidně poletovaly vločky a v dál-
ce zní cinkot zvonců.

A co ovečky? Vždyť jsou po-
řád ztracené! Ale nejsou? Děti 
pamatujete? Co říkal bača Man-
ce?

Že až na obloze uvidí velkou 
hvězdu, musí putovat za ní, aby 
se poklonil Svaté rodině.

A aby se ta příhoda nezapo-
mněla, přišla k té jeskyni i jedna 
malířka a ovečky namalovala na 
dvířka betlémské stáje. Ty pak 
visely v jednom domě na zdi, při 
opravě domu je jednou někdo 
schoval na půdu a  já je dneska 
našla, abych vám mohla vyprá-
vět tento příběh. No není to bá-
ječné!

Krásné Vánoce!
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Na letošní říjen byla naplánována svátosti biř-
mování v Bánově. Více než 30 mladých z farnosti 
se začalo scházet na jaře 2019 pod vedením teh-
dejšího faráře P. Jiřího Kupky. Po prázdninách po-
kračovala příprava do března 2020, kdy byla pře-
rušena z důvodu pandemie Coronaviru (to jsme 
ještě nevěděli, že se jedná o první vlnu). Po prázd-
ninách se setkávání a katecheze nadějně obnovily, 
ale na podzim se situace opět zhoršila. Nakonec 
se vše zvládlo, jen původní termín 17. 10. jsme 
pružně posunuli o  týden dopředu. V  sobotu 10. 

10. 2020 přijel z Olomouce otec biskup Antonín 
Basler, aby během dvou bohoslužeb (z  důvodu 
omezení počtu) udělil svátost křesťanské dospě-
losti mladým z Bánovské farnosti. Z praktických 
důvodů se obě bohoslužby konaly v  kostele sv. 
Ludmily v Suché Lozi, kde kromě osmnácti míst-
ních věřících a čtyř dalších z Bystřice, tuto svátost 
přijalo i 12 mladých z Bánova. Přejeme jim, aby 
tento dar ve svém životě dokázali dobře využít. 

Při příležitosti biřmování byl provizorně obno-
ven provoz kamery v kostele sv. Ludmily. V tuto 

Ještě pár slov ke svátosti biřmování 2020
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Čtvrtek 24. 12. 2020 
Štědrý den.

13:30 Vánoční bohoslužba slova se sv. přijímáním zvláště pro rodiny s dětmi 
a seniory. Povede ji jáhen Josef Biernát (bohoslužba bude souběžně se 
mší sv. v Bánově). 

21:00 „Půlnoční mše sv.“
Pátek 25. 12. 2020 
Boží Hod vánoční 

7:30 Bohoslužba ze Slavnosti Narození Páně
Odpoledne příležitost k sv. přijímání + návštěvě Betléma

Sobota 26. 12. 2020 
Sv. Štěpána

7:30 Bohoslužba ze svátku sv. Štěpána
Odpoledne příležitost k sv. přijímání + návštěvě Betléma

Neděle 27. 12. 2020 
Svátek sv. Rodiny

7:30 Bohoslužba ze svátku sv. Rodiny s možností obnovy manželských sli-
bů

Čtvrtek 31. 12. 2020 
Silvestr

17:30 Bohoslužba na závěr občanského roku

Pátek 1. 1. 2021 
Nový rok 

10:30 Bohoslužba ze svátku Matky Boží P. Marie

Příležitost k předvánoční svá-
tosti smíření bude ve čtvrtek 17. 
12. před mší sv., v sobotu 19. 12. 
a v neděli 20. 12. 2020 odpoledne 
v  kostele sv. Ludmily. Kvůli do-
držení maximálního počtu osob 
v kostele bude zapotřebí se „při-
hlásit“ na konkrétní den zpovědi 
na lísky na stolku pod kůrem.

Dne 30. 11. 2020 bylo zveřej-
něno vládní nařízení s  platností 
od 3. do 12. prosince 2020, kde 
stojí: 

Shromáždění pořádaného 
církví nebo náboženskou spo-
lečností v  kostele nebo v  jiné 
místnosti určené pro nábožen-
ské obřady se nesmí účastnit více 
účastníků, než odpovídá obsaze-
nosti nejvýše 30 % míst k  seze-

Příležitost k  přijetí svátosti 
nemocných bude ve čtvrtek 17. 
12. 2020 a v neděli 20. 12. 2020 
při bohoslužbách. Kvůli dodr-
žení maximálního počtu osob 
v kostele je potřeba se také zapsat 
na lístky na stolku pod kůrem. 

Betlém ze slámy u fary v Bá-
nově bude otevřen pro veřejnost 

ní… 
Tedy pro bohoslužby v  naší 

farnosti platí toto početní ome-
zení: 

Bánov – 60 osob / Suchá Loz 
– 75 osob kostel + 25 osob kaple 
/ Bystřice pod Lopeníkem – 28 
osob

Samozřejmě platí nutnost ro-
zestupů, povinnost dezinfekce 
rukou a  zákaz společného zpě-

Vánoční bohoslužby 
v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi 

Advent a Vánoce 2020 
v kostele sv. Martina v Bánově

chvíli lze sledovat bohoslužby ve čtvrtek a v ne-
děli. Přístup je skrze web farnosti https://www.
farnost-banov.cz/ Obraz je dobrý, ale ještě pracu-
jeme na zajištění lepší kvality zvuku. Pokud se vše 

podaří, do Vánoc už „bude slyšet.“ Mimoto lze na 
webu farnosti sledovat i bohoslužby z kostela sv. 
Martina v Bánově ve všední dny i v neděli. 

Velké poděkování všem, kteří se o to zasloužili. 

od 25. 12. 2020 do 3. 1. 2021 
denně od 8:00 do 20:00 hod. Na 
Štědrý den 24. 12. bude otevřen 
po bohoslužbě od cca 15:00 hod. 

Tříkrálová sbírka je naplá-
nována na 2. sobotu po Novém 
roce, tj. 9. ledna 2021 dopoledne, 
zvažuje se ještě její posunutí na 
sobotu 16. ledna 2021. 

vu. Zatím jsme se do tohoto po-
čtu vešli, na Vánoce zvažujeme 
zavedení jakéhosi „rezervační-
ho systému“. Ve IV. adventním 
týdnu budou připravené v  kos-
tele (v  místnosti pro děti) lístky 
s označením dne a hodiny – ja-
kési „vstupenky“ na jednotlivé 
Vánoční bohoslužby (Štědrý den 
– Svátek sv. Rodiny). Lístky si 
mohou věřící vzít a pak přijít na 
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konkrétní bohoslužbu. Prosím 
o pochopení a vstřícnost, aby se 
každý zájemce dostal alespoň na 
jednu vánoční bohoslužbu. Mi-
moto bude v  odpoledních ho-
dinách na Boží hod a  svátek sv. 
Štěpána příležitost přistoupit ke 
sv. přijímání. 

Pro věřící nadále platí dispens 
od fyzické účasti na nedělní mši 
sv. Bohoslužby lze sledovat v te-
levizi a rádiu, nebo na internetu. 
Naši biskupové vyzývají k mod-
litbě růžence za ukončení pan-
demie nemoci COVID denně ve 
20:00 hodin.

V adventu vybíráme na Adop-
ci na dálku. Podporujeme tyto 
děti: Bánov – Inose Beaubrun (* 
2006), nemá rodiče, žije ve vesni-
ci Baie-de-Henne na Haiti. Ráda 
by se stala učitelkou. Ročně 6.500 

Kč. Suchá Loz – Alcuis Wensley 
(* 2008), žije s  rodiči ve vesni-
ci Baie-de-Henne na Haiti. Rád 
by se stal knězem. Ročně 6.500 
Kč. Bystřice pod Lopeníkem – 
Walline Dśouza (* 2013), žije 
s v chudé rodině ve vesnici v ob-
lasti Dakshin Kannad na jihozá-
padě Indie. Ročně 4.900 Kč. Více 
na webu farnosti. 

Pan děkan Říha, který působil 
dlouhá léta v  Kroměříži, měl ve 
zvyku (mluvil-li o  budoucnos-
ti) říkat: „dá-li Pán, uděláme to, 
nebo ono.“ Na jeho slova si čas-
to vzpomenu, když přemýšlím 
o  Vánocích, nebo jiných pláno-
vaných událostech v našem kos-
tele. I na letošní Vánoce se toho 
hodně plánovalo, ale situace vše 
změnila. Přesto věřím, že i  tak 
pro nás Vánoce mohou mít své 

kouzlo a opět si můžeme připo-
menout velký Boží zájem o  nás 
lidi, který je vyjádřen narozením 
Ježíše Krista.  A  přeji všem vel-
kou naději, že zase bude líp a také 
abychom dokázali vidět nejen to, 
co nám schází, ale i  to, co nám 
zůstalo. A věřte, není toho málo. 

A porodila svého prvorozeného 
syna, zavinula ho do plének a po-
ložila do jeslí, protože v zájezdním 
útulku nebylo pro ně místo. Lk 2,7 

 Požehnané prožití svátků na-
rození našeho Pána a  Spasitele 
Ježíše Krista! 

Jeho radost, důvěra, pokoj 
a požehnání ať Vás provází v ce-
lém příštím roce! To ze srdce pře-
je a vyprošuje 

P. Jiří Putala
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Ubíhá tudy příběh našeho 

života. Úžas vyrůstá z  překva-
pení, že i  toto místo může mít 
zážehy krásy, pocit krásy, vždyť 
krásu jsme zanechali tam daleko 
a v sobě jsme ten pocit hluboko 
pochovali, v nás se hromadila jen 
hrůza, otřesy a  bolest, tisknoucí 
nás k zemi. Ale najednou si uvě-
domuji, že jsme ještě schopni cí-
tit a vnímat. Duny, průrva v pís-
ku, plochý kraj dokola s křovím 
a  stromy dole u  řeky, skupiny 
lidských tvorů v  pruhovaných 
šatech s  lopatami v  rukou, vo-
zarbeitři, vláček s  lokomotivou, 
pohybující se lopaty, dole stříb-
řitý pás řeky s remorkéry, to vše 
je spojeno s námi. Jsou to kulisy, 
v nichž probíhá děj našeho živo-
ta, málo naplat, stále drahý pří-
běh, stále plný nadějí, stále naše 
mládí, ještě neubité, nezabité. 
Možná, že se kdysi na tyto kulisy 
a na tyto chvíle budeme vzpomí-
nat. Máme jakoby jiné oči. Dáv-
no jsem nevnímal věci, celé to 
dějiště tak ostře a  čistě. Jako by 
bylo prošlo zvláštní čistící či stří-
břitou lázní, která na všem zane-
chala stopy.

Snad je to tím, že ten rozruch 
s  odjezdem nám předvádí před 
oči krásnou skutečnost, kterou 
nám tak krutě vzali. A není prav-
da, co říkala Marta, že jsem plný 
sám sebe a  že žiji jen sám pro 
sebe. Tady jsem jedním zlom-
kem tohoto uvězněného mládí. 
Neodliším se, jsem z nich a pat-
řím k nim, jsem částí jejich boles-
tí, jejich zoufalství i jejich nadějí. 
Jsem zrnkem i jejich statečnosti. 
Není pravda ani to, co si mysleli 
nebo říkali někteří kluci ze za-
čátku, že jsem sobec pečující jen 
o  sebe a  o  své výhody, že jsme 
s  Honzírkem povedená dvojice, 
inu zlatá pražská mládež, vždyť 

já nejsem Pražák, jsem po tátovi 
Jihočech, to mě různé okolnosti 
strhly k  Honzírkovi a  k  podob-
ným kamarádům, doma bych 
takovým zdaleka vyhnul! Cítím, 
jako by se ve mně rodil nový 
člověk. Hle, neproklínám, miluji 
tuto chvíli, miluji náš příběh, kte-
rý probíhá tady, v  těchto písko-
vitých kulisách, které mají dnes 
tak čisté barvy, ale nezapírám, že 
jsem napjat dychtivostí, jak skon-
čí. Jak skončí dnešní kapitolka?

Zůstávám i při práci ve skupi-
ně moravských chlapců, slyším 
jejich rozhovor. Mluví malý fi -
losof Štěpán. Když zaboří lopatu 
do písku, sklání hlavu k zemi, ale 
pak ji zvedne a  já vidím, že má 
snědou tvář rozzářenou jakýmsi 
světlem.

Já se vrátím později, za ostat-
ními, mluví v  jakémsi vytrže-
ní. Budu vychrtlý a  zestárlý, že 
mě nikdo nepozná. Ale vrátím 
se, bude to na podzim, určitě to 
bude podzim.

Letmo se podíval po kamará-
dech. Písky Klingerwerku patrně 
nevnímá, mhouří oči jako pro-
rok při šťastné věštbě.

Vejdu, budu vypadat jako žeb-
rák nebo tulák, ale ona mě pozná.

Nedá se oklamat. Obejme mě 
a  přivítá, jak jsem ještě nezažil. 
Bude šťastna, že nebude moci ani 
mluvit. Já si sednu k ní na lávku, 
budu ji hladit a také neřeknu nic!

Zdá se, že toho říká mnoho, 
je to nepatřičné, kluci odvracejí 
tváře a shýbají se hlouběji, jen ve-
liký Hanzlián, ataman Hanzlián 
praví drsným a káravým hlasem: 
Koho, Štěpáne, budeš hladit? 
O čem to vykládáš?

Malý fi losof obrátí k němu be-
zelstnou, rozzářenou tvář a  od-
povídá s dětskou samozřejmostí: 
No maminku přece! Poslouchej! 

Josef Adamec: Povídky z koncentráku - Rok a den
A  ona mi dá jíst. Postaví přede 
mne takovou mísu švestkových 
knedlíků, ukazuje širokým pohy-
bem ruky, zaraziv lopatu do pís-
ku, veliký a oblý kopec, a já jich 
zbodnu tolik, že se na mne bude 
dívat s  úžasem. Chlapci, naše 
švestkové knedlíky!

Štěpáne, ty jsi děcko! Napo-
míná ho znovu Hanzlián, ale je 
v  tom shovívavost i  smutek. Co 
to vykládáš? Nač to vykládáš?

Já vím, přikývne malý fi losof, 
to mně už říkali. Ale nech mě!

Očima se vrátí k písku, zaboří 
do hloubky lopatu a vyhodí zno-
vu její náklad do vozíku.

Bewégung, volá vorarbeiter 
a a přibližuje se o pár kroků, snad 
aby slyšel, co se povídá.

Takový je ten den. Jako jiné. 
Ale stejně je odlišný. Veliká vi-
dina nám jej změnila. Je to den, 
v němž se hovoří o domovu více 
než kdy jindy. Kdy se na domov 
myslí, kdy se téměř všichni pře-
náším daleko za ohradu, daleko 
za písky jako ptáci na silných kří-
dlech vzrušeného citu.

Je to den kdy se mluví o bás-
níkovi Josefovi. Dozvěděl jsem 
se historii téměř pittigrillovskou, 
vyprávěl ji ostatně Josefův pří-
tel Tichý, jak se kdysi na vesnici, 
když byl na návštěvě u  babičky, 
dostal do šokující situace. Bavil se 
s učitelkou, která bydlela naproti, 
nepomyslel na dobrodružství, 
protože byl nešikovný a  nesmě-
lý ve styku s děvčaty, a přesto se 
dostal do úzkých. Jednou večer 
viděl učitelku v  okně. Zavolala 
na něho a zvala ho na návštěvu. 
Ukázala se ještě jiná hlava, byla 
u ní kolegyně. Zašel tedy k nim, 
bavili se dlouho, vlastně bavily 
ho obě dívky, byly silné, smělé 
a přátelské, a pak začaly dovádět. 
Lekl se a chtěl jít spát, ale zdržely 
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ho. Proč by chodil spát k babičce? 
Může se vyspat u  nich, ony pů-
jdou také spát, mohou tam spát 
všichni, mají dvě postele--- Slovo 
dalo slovo, už se začaly svlékat. 
Musel také. Co se může stát, jsou 
přece dvě! Lehne si mezi ně nebo 
ke kterékoli z nich-----Byl ohro-
men. Ležel mezi nimi. Zhasly, on 
se dotýkal nahých, silných těl. Ta 
jeho známá mu šeptala, blbneme 
moc? Musíš přijít jindy, až budu 
sama! Třeba na hody.

Přijedeš na hody? Slíbil, ale 
místo hodů přišel koncentrák!

Je to den jako jiné. Ale také 
šílený den. Jsme vrženi děsivou 
silou do časů a  dějů zapadlých 
do propasti. Změněných v popel. 
A  zažíváme strašné okamžiky. 
Věci dávno minulého života vstá-
vají z propasti a vházejí do naše-
ho času, do té chvíle na píseční 
výspě. Naše dívky, naše lásky. 
Živá nahá těla ve své královské 
kráse. Těla a vztahy nám navždy 
nedostupné oživují. Natahujeme 
téměř ruce-----

I  ke mně přichází. Marta. 
Chtěl bych vykřiknout, že bych 
mohl vyprávět jiný příběh. Ne 
o dívce, která se nabídla. O dív-
ce, která odmítla. Vidím ji jako 
živou. Krásnější než byla. Vím, 
jak se mi tajil z  počátku dech, 
tak byla vážná a  důstojná. Byla 
z  dobré rodiny a  měla přísnou 
výchovu. Když se na mě podí-
vala svýma neproniknutelnýma 
očima, upadal jsem do rozpaků. 
Nebránila se příliš a  neprojevo-
vala mimořádný stud, ale mně 
bylo brzy jasno, že tohle nebude 
lehké dobrodružství. Dlouho to 
trvalo, vidím to dnes jako oka-
mžik. Když se mi oddala, bylo to 
jako zázrak. Nedovedu dnes říci, 
jaké to přesně bylo, ale vím, že já 
byl ztracen. Já jsem se zbláznil. 
Ale ona zřejmě ne, prožívám to 
všecko, kamsi mi unikala. Snad 
se mi nedala celá, snad mi ode-

přela kterousi nejdůležitější část 
své bytosti. Bylo to horší a horší.

Nechala ona mne. Nebylo 
to hned. Cítil jsem po celou tu 
dobu, že prohrávám. Byl jsem 
zmaten a  ztracen. Řekla mi to 
v neděli asi deset dní před naším 
odvlečením.

Takový je to den. To, co nebylo 
dožito, se vrací. Celá ta nepěkná, 
nezapomenutelná neděle. Cho-
díme v lesích za městem. Ve mně 
zní rozruch z demonstrací, chlu-
bím se, jak jsme to Němčourům 
ukázali, ale vpravdě ji chci strh-
nout. Získat, podrobit si navždy. 
Nádherné odpoledne, bronzové 
lesy, ticho strání, závratná slad-
kost dohořívajícího času. Stromy 
planou jako plameny, rudé, žluté 
a temnohnědé, stráně jsou mod-
ré, temně zelené a hnědé. Když ji 
obejmu, ztuhne a  nepřilne. Ne-
vyvine se, jen tvrdě stojí. Když 
sednu na pařez a vztahuji po ní 
ruce, abych ji objal kolem boků, 
pohladil nádherné nohy nebo 
ňadra, odmítne chladnými prs-
ty mé ruce, vztyčí se a  odchází 
jako pohaněná bohyně. Zlobím 
se. Co je jí? Ale ona neodpovídá. 
Vracíme se tedy, je už večer, jde-
me k jejímu domovu. Najednou 
se zastaví u starého, monumen-
tálního kostela, mne to překvapí. 
Uvnitř je záplava světel. Přemo-
hu odpor a  vejdu s  ní dovnitř. 
V temné lodi vpředu září světla, 
varhany hrají, vpředu a  kolem 
v lavicích zpívají zaníceně nějací 
lidé. Ona stojí podivně soustře-
děná a  pohnutá, pak poklekne. 
Vnímám slova písně, Ježíši, králi 
nebe i země, či tak nějak. Je ble-
dá, krásnější než kdy jindy, a na-
prosto mi uniká.

Že jsem získal její tělo, nebylo 
zřejmě ničím. Byla jiná, jako by 
s  ní spadla nějaká tíže. Nerozu-
mím, chci odejít, ale ona se také 
zvedá a jde se mnou. U kropen-
ky udělá kříž, tak klidně a  sou-

středěně, že mnou projede meč 
vzteku. Já šílím, a ona se podívá 
po mně tak klidně, jako bych jí 
nikdy ničím nebyl?

Zastaví se v šeru na schodech, 
zevnitř letí odraz světel a ta hud-
ba varhan se zpěvem, z prostoru 
vane vítr. Praví mi: Nemohu tě 
mít ráda! Nezlob se na mne, ří-
kám ti to otevřeně, nevyhledávej 
mě!

Tuhnu, znovu mě popadá 
vztek, urážka i bolest, a ptám se 
zlým, nevyrovnaným hlasem: 
Nechtěla bys mi říci proč? Jak to, 
že až teď?

A to jsou ta strašná slova, kte-
rá slyším stále: Ty přece nemůžeš 
mít někoho rád, jsi plný sám sebe 
a mě nepotřebuješ! Měla jsem tě 
ráda, než jsem poznala, jak to je. 
Jsi vnitřně prázdný jako rozbitý 
džbán!

Tak je to. Tohle je moje bolest. 
Co dělá v této chvíli moje ušlech-
tilá, nepochopitelná Marta, mi-
lující pravdu a svého Boha, která 
nemohla mít ráda mne? Odpadl 
jsem jí od srdce navždy? Zapo-
mněla na toho, který byl pro ni 
prázdnou sochou, těžkým kame-
nem, stahujícím jako závaží do 
hloubky? Na toho, který chodí po 
písčitých náspech a  po apelpla-
cu s  ostříhanými vlasy, nemytý, 
s  nepřítomným skelným pohle-
dem, jenž tyto kruté věci odráží 
jako zkalené zrcadlo, heft link, 
který plivá, kleje a říká šajse, za-
tím co ona žije ve svém ušlechti-
lém a hlubokém mravném světě? 
Tvor, který nemá nikoho rád a je 
prázdný?

Kdybychom mohli vidět v této 
chvíli ty, s kterými jsme svázáni, 
a kdyby oni mohli vidět nás! Jsou 
naše životy odděleny navždy od 
dávného světa jako haluze od 
stromu, nebo se budeme moci 
někdy vrátit? Ale srosteme s tím 
odcizeným světem?

Zapsal Mgr. Josef Gregárek
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