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Právě zástupci těchto měst a obcí 
se společně scházejí, vymýšlejí 
projek t y a boju j í  o dotace, 
s jejichž pomocí se snaží měnit   
naši část Slovácka.
Zároveň se snaží spolupracovat 
se sousedním Mikroregionem 
Horňácko, který tvoří společně 
s Velkou nad Veličkou dalších 
osm obcí- Hrubá Vrbka, Malá 
Vrbka, Javorník, Kuželov, Su-
chov, Lipov, Louka a Nová Lhota 
- Vápenky.
P o k u d  v á s  c o ko l i v  z a j í m á 
o činnosti mikroregionů, můžete 
navštívit kromě internetových 
stránek www.ostrozsko.cz právě 
budovu v sousedství zámku 

v Uherském Ostrohu - na adrese 
Zámecká 24. Tady najdete pro-
jektovou manažerku Janu Bu-
jákovou, zcela nové informační 

centrum i prostory pro ubytování. 
Srdečně vás zveme.

-RB-

když jsme přemýšleli, jaký název 
těmto novinám dát, nejčastěji mě 
napadalo následující slovní spo-
jení: sousedské noviny.
Myslím si totiž, že tyto noviny by 
měly být ze všeho nejvíce právě 
novinami sousedů. A to takových, 
kteří mají k sobě blízko, kteří si 
rozumějí, pomáhají si, vyměňují 
si názory i zkušenosti, povzbuzují 
se, snaží se jeden od druhého 
přiučit a zajímají se o život toho 
druhého.
Myslím, že takovými sousedy 
můžeme bý t právě my, k teř í 
ž i j eme v  té to  k r ásné č ás t i 
Slovácka, u moravsko-sloven-
ských hranic, v okolí Sv. Antonín-
ka, který je pro mnohé místem 
duchovního hledání i síly.
Určitě má smysl, abychom o sobě 
věděli více než dosud, zejména, 
když nás úředně dělí hranice 

Vážení  čtenáři na Horňácku a Ostrožsku,

dvou krajů a okresů, přes které už 
není tak jednoduché vyměňovat 
si vzájemně o sobě podstatné in-
formace. Přitom právě nyní bude 
důležité, abychom vzájemně spo-
lupracovali, vymýšleli společné 
projekty a snažili se mimo jiné 
získávat peníze ze štědrých ev-
ropských fondů. 
B udeme se  sna ž i t  p r o  vás 
připravovat noviny, které by měly 
dobrým sousedským vztahům 
napomáhat a k teré by měly 
přinášet nejpodrobnější zprávy 
o činnosti mikroregionu.
Můžu vám slíbit, že vždy bu-
deme usilovat o to, aby kvalita 
našich společných novin byla co 
nejvyšší, aby texty a fotografie, 
k t e r é  t a d y  n a j d e t e ,  m ě l y 
skutečně profesionální úroveň. 
A samozřejmě budeme rádi, 
když nám s těmito novinami bu-

dete pomáhat. V následujících 
týdnech budeme navštěvovat 
jednotlivé obce a města tak, 
aby si naši čtenáři mohli o nich 
přečíst opravdu to nejdůležitější 
a nejzajímavější.
Chtěl bych vám v této chvíli 
popřát šťastný vstup do roku 
20 0 8 ,  a ť  j s me s i  dob r ý mi 
sousedy, ať jeden u druhého 
nacházíme pochopení a pod-
poru. 

Radek Bartoníček

Co najdete mimo jiné v příštím čísle? Aktuální novinky z dění na Ostrožsku i Horňácku. Řada 

aktuálních fotografií. Putování za mladými muzikami i muzikanty. Jak (ne)ži j í l idové tradice na 

Horňácku. Repor táž o tom, jak maminky na Ostrožsku už nesedí jen doma. Pohled do zákulisí 

házené ve Veselí a hokeje v Uherském Ostrohu. Netradiční portrét Heleny Fibingerové. Podnikatelé

v regionu, jak je neznáte. A mnoho dalšího. Příští číslo vychází 13. února 2008.
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Pokud jste nebyli v posledních 
týdnech na Sv. Antonínku, budete 
zřejmě pořádně překvapeni. Na 
místě, kde byly ještě letos na jaře 
pouze kolíky v nedotčené zemi, už 
stojí velký polní oltář s dřevěným 
zastřešením. A nejen to.
Před oltářem stojí dvě desítky 
stromů a také lampy s osvětlením.
Největší změna poutního místa 
za poslední léta je tak téměř 
u konce.
„Hrubé práce jsou takřka ho-
tové,“ potvrzuje blatnický farář 
P. Zdeněk Stodůlka. Podle něj už 
zbývají spíše drobnosti, letos ještě 
malování, příští rok na jaře terénní 
úpravy.  Věřící ze širokého okolí 
tak už půjdou příští rok k novému 
oltáři.

Původní zadání :  Žádné 
stěhování
Pro některé to bude překvapení, 
vždyť toto vyhledávané poutní 
místo zůstávalo desítky let bez 
zásadnějších úprav. Nyní je polní 
oltář vzdálen několik metrů od 

Kopec Svatý Antonínek se změnil
Lidé mohou mít na známém poutním místě 
svou lípu 

samotné kaple. „Dva roky jsem 
sbíral názory poutníků, zajímal se 
o to, jak se jim na tomto posvát-
ném místě líbí, co by na něm chtěli 
změnit, vycházel jsem i z vlastních 
zkušeností,“ vysvětluje kněz.
Nejdříve se obrátil na architekta 
s tím, aby se pokusil celý litur-
gický prostor upravit na místě, 
na které jsou lidé za mnohá léta   
zvyklý. „Okamžitě řekl, že to ne-
jde. Další dva architekti nejdříve 
tvrdili, že to půjde, ale za čtrnáct 
dní přišli se stejným oznámením. 
Proto to řešíme takto,“ tvrdí blat-
nický farář.

Radil se s farníky
Nynější místo s provizorním 
venkovním oltářem prý nebylo 
dobré ani z některých praktick-
ých důvodů. Celá skládací kon-
strukce chátrala, odcházely také 
staré stromy.
P. Zdeněk Stodůlka ale přiznává, 
že především starším lidem se 
příliš nelíbí „stěhování“ polního 
oltáře o několik metrů dál od ka-
ple.
„Já je naprosto chápu, je to ve-
liká změna, obrovská změna, 
ale pevně věřím, že si nové místo 
najdou. Ale jak říkám, původní 
zadání architektům bylo pone-
chat současné místo,“ reaguje. 

Zároveň upozorňuje na to, že 
se snažil k názorům veřejnosti 
přihlížet.
„Svola l  jsem farníky na dvě 

setkání, o změnách jsem infor-
moval také přímo návštěvníky 
poutního místa,“ vysvětluje.
Každopádně, každý, kdo za-
v í tá na Sv. Antonínek, bude 
překvapený. Na konci listopadu 
dostavěný oltář působí společně 
s vysázenými lípami zajímavě 
a zdá se,  že nakonec bude 
působit na tomto vzácném místě 
přirozeně a nerušivě.
Co je však nejvíce potěšitelné: 
když Blatničané neuspěli u státu 
s žádostí o financování celého 
projektu, nakonec se na úpravu 
Sv. Antonínku sami s loži l i  – 
samozřejmě s pomocí okolních 
obcí a dalších přispěvatelů.
Stejné to je i se samotnou prací, 
kdy na Antonínku pracovalo 
kolem 150 dobrovolníků. 

Radek Bartoníček
Současný pohled na nový liturgický prostor na sv. Antonínku FOTO: RB

Blatnický farář P. Zdeněk Stodůlka stojí za důležitými změnami na 

známém poutním místě. FOTO: RB
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Těžko říci, s jakými pocity odjížděl z našeho mikroregionu 
herec Jan Kačer. Pokud  bych ale sázel na svůj zrak a cit, 
dovolil bych si napsat, že jistě odjížděl spokojený. 

„To je nádhera,“ pronesl tiše Jan 
Kačer, když seděl v ostrožském 
zámku a poslouchal hudbu 
a  z p ě v  c i m b á l o v é  m u z i k y 
Pramének, složené ze žáků zá-

v  s ou těž i  by l a  t ak  ve l i k á ,“ 
neskrýval svou radost herec, když 
se dozvěděl, že dětí tentokrát 
soutěžilo dvakrát více než loni. 
Bylo jich přes sto. „Mě fascinuje, 

Kačerem začala jeho skromným 
prohlášením, k teré u diváků 
vyvolalo úsměv. „Já jsem jen 
prachobyčejný strejda z malého 
města jako vy,“ sdělil s tím, že si 
o něm mnozí mylně myslí, jak 
je vážným dědkem, který nemá 
smysl pro humor.
V Uherském Ostrohu tak skutečně 
nepůsobil. To bylo patrné třeba ve 
chvílích, kdy se dostal k tématu, 
které je s ním spojeno v posled-
ních letech takřka neodlučně  
- k jeho účinkování v divácky vel-
mi oblíbených seriálech televize 
Prima Rodinná pouta a Velmi 
křehké vztahy.  
Původně měl prý hrát v pouhých 
osmi dílech. „Říkal jsem si, že za 
osm dílů se toho nedá moc zka-
zit,“ doufal. Jenže u diváků zabo-
doval natolik, že  autoři Rodin-

kladní umělecké školy. Právě oni 
byli součástí neobvyklého pro-
gramu, kdy jedinou „hvězdou“ 
nebyl jen známý herec, ale také 
cimbálovka a děti, které přebíraly 
ocenění za úspěch v místní li -
terární soutěži – a to právě z ru-
kou Jana Kačera.
„Moc mě potěši lo,  že účast 

že ještě vůbec někdo čte knížky, 
a že jsou lidé, kteří také píší,“ 
pokračoval, až se nakonec svěřil, 
že si celý život pamatoval jednu 
z vět Jana Amose Komenského: 
„Kdyby knih nebylo, byli bychom 
suroví, nemajíce ni žádné paměti 
věcí.“
S amotn á  b e se da s  J anem 

ných pout přemýšleli, jak s jeho 
postavou „naložit“.
„Tak my vás teď necháme úplně 
umřít, půjdete do kómatu,“ ozná-
mili mu, aby se nakonec rozhodli 
pro změnu. „Po čtyřiceti dnech 
kómatu mě „vzkřísili“ a mně nez-
bývalo nic jiného, než v seriálu 

zůstat. Takže už jsem dva a půl 
roku z kómatu pryč,“ bavil svou 
odpovědí ostrožské diváky.

V Nové Vsi velmi chválil 
ochotníky
Kromě nich se ale na Jana Kačera 
těšili herci divadelního souboru 
BLIC z Ostrožské Nové Vsi. Ti si 
na den jeho návštěvy připravili 
premiéru náročné hry Euripi -
dovy tragédie v Sartrově úpravě 
Trójanky. Zkušený herec usedl 
do hlediště a celé představení 
sledoval. A jeho reakce? Byly více 
než dobré.
„Jak jste z herců mohla něco ta-
kového dostat?“ zeptal se jejich 
vedoucí a zároveň režisérky An-
drey Helmichové, která si členy 
souboru nemohla vynachválit.  
„Vaše představení je výjimečné 

tím, že nejsou dobří jen herci 
v hlavních rolích, ale dobří jste 
všichni,“ řekl poté  samotným 
členům souboru.
Nebýt nedělní zkoušky v Praze, 
zůstal by Jan Kačer na Slovácku 
určitě déle.

-RB-

Jan Kačer ochutnal pravou slováckou slivovici.  FOTO: RB

JAN KAČER: Jsem 
obyčejný strejda

Známý herec mluvil také o učinkování v seriálu na Primě FOTO: RB

Návštěvnící dlouho tleskali CM Pramének. FOTO: RB

Besedu uváděla Mgr. Andrea Helmichová, která byla jeho žačkou při 

studiu herectví v Praze. FOTO: RB
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Když se Jana Bujáková sta-
la v roce 2004 vůbec první 
manažerkou Mikroregionu 
Ostrožsko, netušila přesně, 
co bude její práce obnášet. Po 
třech letech na tomto postu 
už ví, že jejím hlavním úkolem  
je získávání peněz pro města 
a obce našeho regionu. 
„Často je to velký boj,“  říká tato 
žena, kterou čeká v příštích 
měsících ten největší - při 
získávání peněz z evropských 
fondů jde totiž do tuhého, 
v sázce jsou velké sumy. Právě 
o tom jsme vedli tento roz-
hovor.

Zeptám se z pohledu nedůvě-
ř i v é h o  č l o v ě k a  -  k  č e m u 
vlastně existuje Mikroregion 
Ostrožsko?
Mikroregion  funguje za účelem 
k o o r d i n a c e  p r o j e k t o v ý c h 
záměrů, koordinace spolupráce 
obcí ve všech oblastech celko-
vého rozvoje. V  kultuře, školství, 
hospodářství, sportu, cestovním 
ruchu i informovanosti obyvatel. 
Mikroregion monitoruje všechny 
možné dotační zdroje, vytváří 
vhodné podmínky pro zajištění 
místní a regionální infrastruktury. 

Kromě toho se snažíme o to, aby 
investice do projektů obcí nebo 
Mikroregionu byly efek tivně 
vynaloženy, aby lidem v regionu 
přinesly užitek.

Zůstaňme u onoho „monito-
rování dotačních zdrojů“. Zep-
tám se laicky. Stručně řečeno, 
znamená to, že soutěžíte o ev-
ropské peníze?
Je to tak, skutečně soutěžím 
o peníze, které je potřeba dostat 
na Ostrožsko a Horňácko. Honím 
se vlastně za penězi, o které mají 
zájem i mnozí další. Někdy přitom 
ani tak nezáleží na rychlosti, ale 
hlavně na chytrosti. A také na 
informacích, které se mi podaří 
získat. Je to taková hodně strate-
gická sportovní disciplína, u které 
je nutné přemýšlet a sledovat 
protihráče.

A kdo je  tím protihráčem?
Operační programy nebo minis-
terstva, která programy vypisují. 
Od nich se dozvídáme, o jaké do-
tace můžeme soutěžit, kdy o ně 
můžeme soutěžit, kdo má šanci 
je získat, kolik peněz je ve hře, co 
musíme udělat, abychom si na 
ně sáhli.

Konkrétní projekty? Lhota, 
Blatnička, Ostroh… 

Každého samozřejmě napadne 
– kolik peněz jste pro mikrore-
gion společně s obcemi získa-
la?
Když to shrnu za období let 2004 
až 2006, tak jsme přinesli do 
tohoto mikroregionu kolem 40 
milionů korun, a to jen ze struk-
turálních fondů Evropské unie.

Takže do obcí a měst Ostrožska 
přišly tyto peníze? 
Peníze nikdy nepřicházejí samy. 

A jak tedy přišly?
V programovém období 2004-
2006 byly vypsány různé pro-
gramy, například na podporu ces-
tovního ruchu, rozvoje lidských 
zdrojů, rozvoje venkova a dalších 
oblastí. Do nich jsme se přihlásili 
s konkrétními projekty a snažili se 
peníze získat.

O jaké projekty šlo?
Týkaly se hlavně podpory ces-
tovního ruchu a také lidové kul-
tury. Například jsme získali 1,5 
milionu korun na rekonstrukci 
s tarého domku v Ostrožské 
Lhotě, ze kterého vznikl Lidový 
domek Háječek.

A ještě další příklad, kdy jste 
získali peníze?
Pr vním projek tem by l vznik 
S t řed i ska l idové t vo ř i vo s t i 
a řemesel, nyní v rukou obecně 
prospěšné společnosti Tradice 
Slovácka. Tedy vy tvoření díl -
ny lidové tvořivosti a řemesel 
v Blatničce, na k terou poté 
navázala ještě dílna  v Uherském 
Ostrohu. To byl jeden z našich 
prvních projektů ze strukturálních 
fondů Evropské unie, šlo vlastně 

o dva projekty, které jsme pro-
pojili.

Teď jde urči tě do tuhého, 
v sázce je mnoho peněz

Pojďme k dnešním dnům 
a týdnům. V současnosti začíná 
být „horko“, můžeme  sledovat, 
jak se politici hádají, aby Česko 
nepřišlo o miliardy z evrop-
ských fondů. Je opravdu situ-
ace vážná?
Určitě ano. Podle časového har-
monogramu čerpání dotací z EU, 
stanoveného na programovací 
období 2007 – 2013, jsme již 
v tomto roce měli dotace čerpat. 
Bohužel se vše zastavilo, máme 
rok zpoždění, takže to bude zase 
pěkná honička.

Co vás tedy čeká?
Podle minulých zkušeností , 
kdy se podmínky v různých 
operačních programech upra-
vovaly za chodu, to tentokrát neb-
ude o nic lepší, ba naopak. Letos 
nám žadatelům naplánovali vel-
mi široké spektrum operačních 
programů, kterých je celkem 
24. Teď jde opravdu do tuhého 
a orientace v pravidlech všech 
programů bude velmi těžká.

Opravdu?
Už v  té to  dob ě se  mus íme 
správně rozhodnout, jaké pro-
jekty budou mít šanci na pod-
poru, př ípadné záměry obcí 
přehodnotit, doporučit finan-
cování, nepromarnit první výzvy, 
využít nepřipravenosti protivníka. 
Nyní, na přelomu roku vzniká 
zcela nové a neopakovatelné 
období, kdy bude možné získat 
na své plány peníze, navíc hodně 
velké peníze.
Jak je bude možné „lapit“?

„Je to boj ...“
Rozhovor o soutěžení, byrokracii státu i neklidném spaní

“Rozdělování peněz z EU je zbytečně komplikované.” FOTO: RB
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 Jednoduše řečeno, bude několik 
disciplín, kterých se můžeme jako 
mikroregion zúčastnit, a můžeme 
v nich získat peníze až na období 
sedmi let. Je jasné, že kdybychom 
získali dost peněz, můžeme naše 
Ostrožsko i Horňácko hodně 
změnit k lepšímu.

A do k te r ýc h „d i sc ip l ín“ 
půjdete?
Půjdeme hlavně do pěti  velkých 
programů. Do regionálního 
operačního programu, programu 
vzdělávání pro konkurenceschop-
nost, programu rozvoje venkova 
ČR, programu životního prostředí 
a do mezinárodní spolupráce.

J a k ý  p r o j e k t  j e  p r o  v á s 
nejdůležitější?
Pro nás je prioritou číslo jedna 
připravit dobrý projekt pro roz-
voj cestovního ruchu v našem 
regionu. Podpořit podnikatele 
ve službách v cestovním ruchu, 
vy tvořit propagační materiály 
pro návštěvníky i zahraniční 
turisty, vytvořit společný turis-
tický internetový portál, obnovit 
orientační značení v obcích, 
prostě společně propagovat zají-
mavosti, kulturní akce a nabídku 
služeb v regionu.

A to by nešlo udělat bez evrop-
ských peněz?
Ano, z vlastních zdrojů z rozpočtu 
obcí ,  ze zdrojů od mís tních 
podnikatelů, kteří podnikají v této 
oblasti. Tato cesta je však velmi 
těžká a dlouhá. Jednodušeji 
a rychleji  to lze udělat pomocí 
finančních zdrojů z EU. Jinak na 
to nemáme.

Je to jen pro trpělivé nátury

Ale asi to nebude tak, že by Ev-
ropská unie poslala jako hodná 
babička peníze a nic by za to 
nechtěla. Nebo se mýlím?
Nemýlíte, pokud chce někdo 
evropské peníze, musíte se sám 
podílet určitým procentem na 
spolufinancování projektů. A to 
ať peníze získá nějaká obec nebo 
konkrétní osoby. Tak to prostě 
v dnešní době je.
Není celý ten systém získávání 
peněz zbytečně složitý a pro 

normálního smrtelníka až ne-
pochopitelný?
Určitě ano, osobně bych byla pro 
to, aby se celý systém rozdělování 
evropských dotací mnohem více 
zjednodušil. Je to fakt disciplína 
pro odborníky a trpělivé nátury, 
laik tomu těžko porozumí, protože 

Kdy to bude?
To může být takřka kdykoliv, proto 
musíme být perfektně připraveni 
co nejdřív. Počítá se s rokem 
2008, může to bý t už leden,  
březen nebo třeba červen.

Prozraďte mi, nemáte z toho 

manažera mikroregionu můžu 
dělat.
Děkuji za rozhovor a přeji vám 
hodně štěstí.

RADEK BARTONÍČEK
(O dalších projektech mikrore-
gionu si přečtěte na str. 8 a 9.)

je to změť pravidel a příruček.

Je to a le obrovská škoda. 
Protože pokud tomu alespoň 
trošku rozumím, ve skutečnosti 
můžou lidé právě nyní využít 
obrovským způsobem své 
vlastní nápady. Co jim tedy 
radíte?
Pokud má někdo nápad, tedy 
spíše podnikatelský záměr, a chy-
bí mu peníze, ať přijde na svou 
radnici nebo za námi, určitě se 
mu budeme snažit přinejmenším 
poradit.

P o k u d  j d e  j e š t ě  o  v e l k ý 
společný projekt Mikroregionu 
Ostrožsko na rozvoj cestovního 
ruchu. Kdy s tímto projektem 
půjdete do soutěže, které da-
tum je pro vás nejdůležitější?
To v těchto dnech ještě nevíme. 
Soutěž v této „disciplíně“ ještě 
vyhlášena nebyla, všichni si své 
projekty připravují a čekají na da-
tum vyhlášení. O to větší panuje 
napětí.

špatné spaní? Co když peníze 
nezískáte? Co potom budete 
dělat?
Samozřejmě chci uspět. Je to boj, 
kdy člověk musí chystat „zbraně“ 
proti jiným konkurentům. Tohle je 
ale pouze ta startovní fáze boje, 
pak následuje realizace projektu, 
vyúčtování uznatelných nákladů 
a velmi důležitá provozní fáze pro-
jektu. Když je projekt velmi dobře 
naplánován, je mé spaní růžové, 
horší je to v opačném případě.

Dovolte  mi ještě se nakonec 
zeptat – baví vás vaše práce, 
vidíte v ní smysl? Kdy jste 
nejspokojenější?
Soutěžení o peníze mě svým 
způsobem velmi baví, žene mě 
to kupředu. Celý dosavadní život 
sportuju, takže mi je to blízké. 
Zklamaná jsem samozřejmě ve 
chvílích, kdy něco nevyjde, kdy 
třeba nezískáme na nějaký pro-
jekt peníze. To mě opravdu mrzí. 
Každopádně jsem ráda, že mne 
tato zajímavá práce chytla a že 

„Jaké mám spaní? Samozřejmě chci uspět.” FOTO: RB

Jana Bujáková o sobě ř íká, 
že nikdy nechtěla dělat klasi -
ckou kancelářskou práci, baví 
ji kontakt s lidmi. Proto po ab-
solvování Střední ekonomické 
školy v Uherském Hradišti nas-
toupila jako servírka a po roce 
začala dělat asistentku jednateli 
jedné soukromé firmy. Po krátkém 
působení na Městském úřadě 
v Uherském Hradišti nastoupila 
na mateřskou dovolenou, po které 
ještě jednou zasedla na křeslo 
asistentky. Z něho už „utekla“ na 
post  manažerky Mikroregionu 
Ostrožsko.

Jana Bujáková je vdaná, má dvě 
dcery, patnáct a dvanáct let. Je-
jím koníčkem je především sport, 
hodně lyžovala, plavala, věnovala 
se atletice, tenisu i r ybaření, 
závodně hrála softbal. S úsměvem 
dodává, že teď nesportuje, protože 
nemá vůbec čas. Když si nějaký 
najde, pracuje doma v Jarošově 
ve sdružení rodičů, kteří hodně 
pomáhají místní škole.
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1.  S t ř ed isko ško ly  l idové 
tvořivosti a řemesel v Blatničce. 
Dosud největší projekt, obec 
Blatnička získala v čer venci 
2004 peníze ze Společného re-
gionálního operačního programu. 
Velkolepou rekonstrukcí staré 
školy vzniklo unikátní středisko, 
kde si od září 2006 můžete mimo 
jiné nechat ušít jakýkoliv lidový 
kroj.

2 .  S tředisko ško ly  l idové 
tvořivosti a řemesel v Uher-
ském Ostrohu. Tento projekt 
navazuje na Blatničku, další 
peníze z regionálního operačního 
programu umožni l y  oprav i t 
památkový objekt u ostrožského 
zámku. V objektu provozovny na-
jdou zájemci mimo jiné prodejnu 
krojů a mnoha dalších předmětů, 
souvisejících s lidovými výrobky.

3. Lidový domeček v Ostrožské 
Lhotě. Mikroregion získal peníze 
z evropských fondů, díky kterým 
byl ve spolupráci s lhotským 
folklorním souborem Háječek 
a místní radnicí opraven nejstarší 
domek v obci, kterému hrozila 
demolice.

4. Tradice bitev a poutí na 
Ostrožsku. Mikroregion získal 
peníze z  ev ropsk ých fondů 
pro tři obce, které realizovaly 
přeshraniční aktivity se Sloven-
skou republikou. V rámci tohoto 
projektu město Uherský Ostroh 
oslavovalo 730 let od první zmínky 
v duchu Slavností  Přemysla 
Otakara II . i s ukázkou histo -
rické bitvy. V Blatnici se konala 
přehlídka dechovek Mikroregion 
Ostrožsko a hostů ze Slovenska. 
V Ostrožské Lhotě se uskutečnilo 
slavnostní otevření Lidového dom-
ku Háječek za účasti pěveckých 
souborů z celého okolí a Sloven-
ska.

5. Projekty „Tradice krojo -
vaného Slovácka a Tradice 
sbližují“. Jde o mikroprojekty 
obce Blatničky, k terá získala 
peníze na přeshraniční ak ti -
vity v duchu lidových tradic s Ra-
kouskem a Slovenskem.

6. Vybudování sportovního 
víceúčelového hřiště. Blatnice 

pod Svatým Antonínkem získala 
peníze z evropských fondů na 
výstavbu sportovního hřiště nejen 
pro děti místní základní školy.

7. Dětské hřiště v Boršicích 
u Blatnice. Mikroregion pomáhal 
obci s přípravou projektu, díky 
k terému získala obec peníze 
na výstavbu krásného nového 
dětského hřiště.

8. Sídlo mikroregionu a vznik 
Informačního centra. Mikrore-
gion byl nápomocen radnici 
v Uherském Ostrohu, která získala 
peníze z evropských fondů na re-
konstrukci druhé části památkové 
budovy u ostrožského zámku. 
Vzniklo zde zcela nové Turistické 
informační centrum s možností 
využití bezplatných služeb i inter-
netu.

9. Apartmány Přízámčí Uh. Os-
troh. Mikroregion spolupracoval 
s radnicí v Uherském Ostrohu 
na projektu, kdy za peníze města 
vznikly v prvním patře budovy dva 
kompletně vybavené apartmány. 
V nich lze zajistit ubytování až pro 
devět osob.

10. Vznik cyklostezek. Obce 
mikroregionu spolupracují na 
projektech na výstavbu nových 
cyklostezek v regionu. Ostrožsko 
tak dnes patří k místům, kde na-

jdete hned několik cyklostezek. 
Mikroregion pomohl stezky vy-
bavit odpočívadly a informačními 
tabulemi. Děti z okolních základ-
ních škol se postaraly o vysázení 
s t o v e k  n o v ý c h  s t r o m k ů . 
Společnou propagac í  j sme 
získali zvláštní ocenění od poroty 
Evropské asociace Greenways 
za svou 16 km cyklostezku mezi 
Ostrožskou Novou Vsí a Veselím 
nad Moravou v kategorii věnované 
mobilitě „ Do školy i do práce „

11. Medová stezka. Mikroregion 
pomohl získat peníze, ze kterých 
vznikla podél cyklostezek me-
dová stezka. Zájemci se můžou 
dozvědět na několika tabulích 
mnoho zajímavého o včelách 
a výrobě medu.

12. Internetová síť Ostrožsko. 
Mikroregion provozuje vlastní 
internetovou síť, na kterou je 
připojeno už přes 600 uživatelů.
 
13. Vydání kalendáře a knihy. 
Mikroregion vydal letos kalendář 
a také financoval vydání reedice 
zajímavé knihy „Vlastivědné čtení 
– Pověsti Hradišťského okresu“, 
která poprvé vyšla v roce 1935.
Ka lendář  i  kn iha se se tka ly 
s velkým zájmem veřejnosti

Jana Bujáková

Co se povedlo na Ostrožsku
Projekty, na které získaly obce mikroregionu evropské peníze

NECHTE SI UŠÍT KROJ! Dosud největším projektem z evropských peněz bylo Středisko lidové tvořivosti a řemesel v Blatničce a Uherském Os-

trohu. Ředitelka střediska Jana Smutná (vlevo nahoře) a předsedkyně správní rady Tradice Hana Příleská mají nyní na starosti práci pro sedmnáct 

žen. V dílnách, které jsou v Česku zcela ojedinělé, si můžete nechat kdykoliv ušít jakýkoliv lidový kroj. FOTO: RB
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To označení je na první pohled 
hodně složité a málokdo ví, 
co vlastně znamená - MAS 
Horňácko a Ostrožsko. A co 
znamená ono označení MAS? 
Opět něco nesrozumitelného 
– Místní akční skupina.

Přijďte s nápadem a podpořte 
naši strategii
Lidé na Horňácku a Ostrožsku soutěží 
o peníze i svou budoucnost 

Mikroregionu Ostrožsko Jana Bu-
jáková s tím, že se mohou přihlásit 
i další zájemci.
P r á v ě  o n a  s e  p ř e d  č a s e m 
dozvěděla , že exis tuje další 
„hromádka“ evropských peněz, 
ke k ter ým vede cesta právě 

přes vznik místní akční skupiny. 
Tato skupina je pro Evropskou 
unií jakousi jistotou, že peníze 
z Bruselu se skutečně dostanou 
do mikroregionů, do malých míst, 
která potřebují pomoc nejvíce.
Zdejš í  oby vate lé maj í  proto 
nebývalou pří leži tost změnit 
mnohé kolem sebe, šance nap-
sání projektu a získání peněz není 
malá.
V této chvíli se peníze přesunuly na 
české ministerstvo zemědělství, 
které bude příští rok posuzovat 
žádosti všech akčních skupin po 
celé zemi. Jen pro zajímavost - je 
jich kolem stovky, peníze dostane 
čtyřicet osm z nich. 
„Do našich dvou mikroregionů  
budeme moci získat až 70 milionů 
korun, a to na sedm let,“ říká Jana 
Bujáková.
„Chceme podporovat spíše 
menší projekty, menší obce, 
drobnější podnikatele. Naši pod-
poru budou mít místní produkty, 

cestovní ruch, školství, neziskové 
organizace, spolková činnost, 
děti a mládež,“ dodává.

Duben 2008 rozhodne 
Je s t l i  pen íze  p ř i jdou nebo 
nepř i jdou,  zá lež í  hodně na 
strategickém plánu, který nyní 
dokončuje manažerka Vendula 
Buráňová, působící v Uherském 
Ostrohu, v sídle Mikroregionu 
Ostrožsko.
Mimochodem, na její místo získa-
la MAS Horňácko a Ostrožsko 
dotaci od Zlínského kraje.
Pro ni, manažerku Janu Bujáko-
vou  a pro celou skupinu budou 
nyní velmi důležité dva datumy: 

20. prosince 2007, kdy musí 
strategický plán ležet už na min-
isterstvu, a duben 2008, kdy dá 
příslušná ministerská komise 
vědět, zda se jí tento plán líbil 
a vybrala ho.
Pokud ano,  měl i  by l idé na 
Horňácku a Ostrožsku předkládat 

zcela konkrétní projek ty, co 
by chtěli dělat a kolik by na to 
potřebovali peněz.

Návrat ke kořenům lidové 
kultury
U těchto projektů musí vycházet ze 
strategického plánu, který schvá-
lila valná hromada MAS Horňácko 
a Ostrožsko na svém jednání
5. prosince 2007.
Základ tohoto strategického plánu 
nejlépe vystihuje jeho samotný 
název: Návrat ke kořenům lidové 
kultury, služeb a řemesel. 
Vždyť právě náš region je zřejmě 
posledním místem, kde lidové 
tradice žijí, kde ještě lidem něco 

Pokud se ale s takovým označením 
smíříme a „prodereme“ se dál, 
zjistíme, že bychom měli zbystřit 
svou pozornost. Nejde tady totiž 
o nic menšího, než o spolupráci 
v rámci celého regionu, a také 
o velké peníze, které bude za 
urč i t ých okolnost í  rozdávat  
v našem regionu ona akční 
skupina. Mnohem lepší název by 
proto zněl například – nadace pro 
venkov.

O jaký jde „balík“? Až 70 
milionů korun
Tuto nadaci či sdružení za účelem 
spolupráce mezi Ostrožskem 
a Horňáckem založilo sedmnáct 
lidí, mezi kterými jsou starostové 
obcí, podnikatelé, lidé z nezisko-
vých organizací i další. 
„Bavíme se o rozvoji našich 
mikroregionů, přemýšlíme, co 
nám tady především chybí, na 
co bychom potřebovali peníze,“ 
vysvětluje projektová manažerka 

Horňácko a Ostrožsko se snaží také o získání peněz na záchranu 

a rozvoj lidové kultury. Ohrožený je například slovácký tanec verbuňk, 

který je přitom na seznamu světového dědictví UNESCO. FOTO: RB

Evropské peníze můžou získat i jednotlivci nebo neziskové organizace. 

Jako například maminky z Mateřského centra Domeček z Ostrožské 

Lhoty, které shánějí peníze na dětské hřiště. FOTO: RB

říkají a kde má proto smysl  je 
podporovat. Věřme, že hodno-
titelská komise tuto naši snahu 
pochopí.

RB
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Fotbal – horňácký hit současnosti

Sotva hráči vyběhli na hřiště, 
začaly padat vločky, které brzy 
pokryly všechny čáry. „Hřiště 
se musí přelajnovat,“ přikazoval 
hlavní rozhodčí. A domácí trenér 
Petr Kohůt, k terý do té doby 
vybíhal nervózně k postranní 
lajně a emotivně koučoval své 
mužstvo,  vydal nekompromisní 
povel. „Jdeme všichni! I hráči.“
Kolečka s pískem, lopaty, metly 
- to byly v př íš tích minutách 
hlavní pomůcky  fotbalistů. Gól-
man Tomáš Sládeček nabíral 
v rychlosti plné hrsti mokrého 
písku a statečně obíhal hřiště, ka-
pitán Broňa Štefánek se zase činil 
s metlou u hlavní tribuny. Zhruba 
po patnácti minutách bylo možné 
ve hře pokračovat.

Jízda po břiše za 
potlesku fanoušků

Možná právě tato scéna nejlépe 
ukazuje, jaké fotbalové nadšení 
ve Velké nad Veličkou panuje. 
Nikdo si nedovedl představit, že 

Byl to letošní poslední podzim-
ní zápas Veličanů na domácím 
h ř i š t i .  H r á l o  s e  z d á n l i v ě 
obyčejné utkání krajského 
přeboru, na okolních kopcích 
Bílých Karpat už ležel sněhový 
poprašek a olověná obloha 
hrozila v nejbližších minutách 
sněžením.

by utkání nepokračovalo, málok-
do nevěřil ve vítězství. Veličané 
vyhráli na rozbředlém terénu ve 
velmi bojovném utkání 1:0, a když 
promočení a špinaví  klouzali po 
břiše na mokré trávě, fanoušci jim 
zpívali vítězný chorál.
Tak vypadá fotbalové nadšení 
pouhých pár minut autem od 
hranic se Slovenskem. 
Kdo mohl tušit, že právě tady se 
bude hrát zajímavý fotbal a místní 
klub půjde rok od roku nahoru. 
V roce 1992 mužstvo postoupilo 
z okresního přeboru do I. B třídy, 
v roce 2004 vybojovali hráči pos-
tup do I. A třídy a v loňské sezóně 
přišel historický - a nečekaný - 

postup do krajského přeboru. 
Kde hledat důvody takového 
úspěchu? Určitě je jich víc. Zají-
mavé například je, že náročnou 
soutěž hraje Velká převážně 
s vlastními odchovanci. „Vrátili 
se nám kluci, kteří byli různě na 
hostování. Když se procházím 
naší soupiskou, tak zjišťuji, že sko-
ro každý náš hráč má za sebou 
zkušenosti z větších žákovských 
nebo dorosteneckých klubů 
v okolí. Ale hlavně máme nejlepší 
útok v kraji Kohůt – Kučera,“ říká 
kouč Petr Kohůt.

Bez Kordárny ani ťuk

Právě on je ale možná onou 
hlavní př íčinou úspěchu. Do 
telefonu by se tento padesáti -
letý fotbalový nadšenec mohl 
představovat i takto: „Prezident, 
trenér, manažer a výkonný výbor 
fotbalu ve Velké.“ V čele klubu 
stojí tento muž bezmála dvacet 
let. Když začínal, hrála se tady 
třetí třída.
Do dění kolem velické kopané za-
pojuje úspěšně i svoji rodinu. Na 
místním stadiónu můžete slyšet 
od pohotového hlasatele Jiřího 
Sládka následující oznámení: 
trenérem domácích je Petr Kohůt, 

v útoku nastupuje s číslem deset 
Petr Kohůt mladší a u pokladny 
vás na dnešním zápase vítá paní 
Jarmila Kohůtová.“
Zajímavost tohoto rodinného 
prostředí si ještě lépe uvědomíte, 
když po utkání vstoupí te do 
menší klubovny, která se stává 
dalším centrem dění. V uvolněné 
atmosféře se Petr Kohůt usa-
zuje ředitelsky do křesla a ač 
nekuřák, vychutnává si vítězné 
cigárko, nechybí samozřejmě 
pravá horňácká slivovice ani 
klobásky. Přichází Kohůtova 
manželka, funkcionáři i někteří 
hráči s přítelkyněmi, následuje 
podávání rukou, radost nad  
výsledkem, polibky. To vše pod 
velkou státní vlajkou, která má 
v bílém poli vepsáno: Velká nad 
Veličkou.
V š e c h n o  t o t o  n a d š e n í  b y 
samozřejmě nebylo možné bez 
silného sponzora, který pomáhá 
vytvářet podmínky pro úspěch.  
Veličané mají v tomto velké štěstí. 
Podporuje je totiž největší fabrika 
na Horňácku - místní Kordárna. 
„Musím říct, že nebýt Kordárny, 
tak bychom zdaleka nebyli tam, 
kde jsme,“př iznává upř ímně 
Kohůt. 

Stanislav Dufka

Hráči Velké odcházejí zablácení a unaveni po utkání, v němž vydřeli těsné vítězství.  FOTO: RB

Strůjci horňáckého „zázraku” - majitel Kordárny Ing. Martin Trn (vlevo) 

a prezident velického fotbalu Petr Kohůt. FOTO: Stanislav Dufka

Jak se dostat z pohraničí až do krajského přeboru
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Tabulka Mikroregionu Ostrožsko
1. Veselí nad Moravou  KP  6.místo      23. b
2. Hluk KP  11.místo     16. b
3. Ostrožská Nová Ves KP  13.místo     14. b
4. Blatnice I. B 9.místo 18. b
5. Ostrožská Lhota I. B   11. místo 12. b
6. Uherský Ostroh I. B   13. místo 8. b
7. Boršice u Blatnice OP 5.místo 22. b

První jsou Veselané, následují Hlučané
Podívejte se na neobvyklou fotbalovou tabulku
 
Je to tabulka, která v této podobě existuje vůbec poprvé. Seřadili 
jsme do ní fotbalové týmy tak, jak by se umístily v minipořadí klubů 
Mikroregionu Ostrožsko. 

„Projekt jsme již odevzdali na 
ministerstvu školství.  Doufáme, 
že bychom mohli být úspěšní. 
Rozhodnuto bude v této věci do 
třicátého dubna příštího roku,“ 
řekl Reichsfeld.

V Hluku chybí mládež

Ve stejné soutěži jako Veselí hraje 
také další výrazný tým mikrore-
gionu – Hlučané.
V  H l u k u  l e t o s  o s l a v o v a l i 
pětasedmdesát let od založení 
fotbalu. Před začátkem soutěže 
vyhlašovali Hlučané jako svůj cíl 
umístění v horní polovině tabulky, 
a tak mají na jaře hráči o motivaci 
postaráno.
Šéfa fotbalu pod hluckou tvrzí 
Františka Uhlíře ale trápí jiná 
věc.
„Máme nedostatek mládeže 
a nezájem dětí o fotbal. Nevím, 
jestli je to jenom u nás, ale z vlast-
ních zdrojů dáváme mládežnické 
týmy horko těžko dohromady. Co 
mě ale zaráží nejvíc, je i nezájem 
rodičů. Pokud jejich děti hrají 
třeba za žáky nebo za dorost, tak 
je výjimka, že se přijdou na svého 
potomka podívat,“ říká otevřeně 
Uhlíř.
Fotbalový stánek v Hluku dostává 

také pomaličku modernější kabát. 
„Jdeme po etapách. Letos jsme 
opravili kabiny a máme novou 
světelnou tabuli.“
Hlavním úkolem Hlučanů bylo ale 
udělat na hřišti umělé zavlažování 
systémem vyjížděcích trysek. 
Také tento úkol může předseda 
přesunout do kolonky splněno. 
„Práce na zav la žování  by ly 

dokončené koncem listopadu. 
Na jaře by nic nemělo bránit 
tomu, aby se na hřišti hrálo. Byla 
to naše největší akce a investice 
snad za posledních deset let,“ 
prohlásil Uhlíř.

Stanislav Dufka

I takový zajímavý obrázek byl vidět v přípravném utkání Hluku s Uher-

ským Brodem. FOTO: Stanislav Dufka

Po šesti letech trénování v Hluku se bývalý prvoligový fotbalista stěhuje do svého druhého angažmá – do 
mužstva Dobet Ostrožská Nová Ves.
Na svou první trenérskou štaci má  ty nejlepší vzpomínky. „V Hluku se mi pracovalo velice dobře. Z obou 
stran bylo ale cítit, že je načase udělat změnu. Nejraději vzpomínám na dobu asi před třemi lety, kluci tenkrát 
dávali fotbalu opravdu všechno,“ ohlíží se za svým působením pod hluckou tvrzí Soldán. Každý trenér má 
hráče, na které se může spolehnout. Čtyřiatřicetiletý Libor Soldán jmenoval ze svého bývalého působiště 
dva fotbalisty - Sašu Machalu a Michala Zalubila.
V O.N. Vsi očekávají od nového kouče minimálně klidný střed tabulky. „Přijde kvalitní trenér a po letech, kdy 
jsme hráli ve spodní části krajského přeboru, chceme hrát v horní polovině tabulky. Věřím, že za pomoci 
nového trenéra se to podaří,“ říká sekretář novoveských fotbalistů Antonín Kalný. 

Stanislav Dufka

Právě na Ostrožsku si udržují 
renomé fotbalisté z Veselí nad 
Moravou. A to přesto, že letošní 
začátek sezóny neměli ani trochu 
jednoduchý.
V létě je opustil největší sponzor 
a aby nebylo špatných zpráv pro 
Veselí málo, rozhodl se odejít 
i s několika hráči do Kyjova. Ve-
selí přišlo celkem o sedm hráčů 
základní sestavy!
Bývalý ligový hráč ostravského 
B a n í k u  Z d e n ě k  L o r e n c  - 
v současnosti  trenér Vesel -
ských - tak musel řešit společně 
s výborem zapeklitou situaci. Na-
konec se mu podařilo i s novým 
výborem sestavu doplnit, hodně 
pomohl příchod nového předsedy 
klubu Viléma Reichsfelda.
 Sehnali peníze na rozjezd nové 
sezóny a dokonce podali projekt 
na výstavbu nejmodernějšího 
trávníku třetí generace, který by 
odpovídal podmínkám v třetí 
lize.
„Toto zařízení by podstatně zvýšilo 
standard celého areálu. Získal by 
tím úplně nové dimenze, co se týká 
trénování všech mládežnických 
kategorií i mužstva dospělých, 
navíc by ho mohli využívat spor-
tovci ze širokého okolí,“ líčil Ves-
elskému zpravodaji Reichsfeld. 

Překvapení: Trenér Soldán jde z Hluku do O. N. Vsi 
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J i ř í  P š u r n ý  t a d y  „v l á d n e “  
neuvěřitelných sedmnáct let, do 
čele Velké usedl v prosinci 1990.  
„Ale je to čím dál horší. Strašlivým 
způsobem se rozmohla byrokra-
cie, už to není taková radost 
a euforie z práce, jako v prvních 
letech,“ říká.
Lidé na Horňácku to neměli nikdy 
v historii jednoduché a nemají to 
jednoduché ani v současnosti. 
Nebýt místní Kordárny, jen stěží 
by tady u hranic se Slovenskem 
nacházeli práci, už tak mnozí jezdí 
vydělávat do vnitrozemí.
Díky této „odloučenosti“ od 
zby tku světa si ale Horňácko 
udržuje bohatou lidovou kulturu. 
Horňáci jsou na svou historii 
oprávněně hrdí a nadále si zacho-
vávají pověst „státu ve státě“.

Nejen slavná minulost, 
prohlašuje starosta

Právě díky této pověsti – tedy 
pověsti neobyčejně zajímavého 
regionu s velmi pohostinnými lid-
mi – patřilo Horňácko k místům, 
která často vyhledávali umělci 
a lidé „odjinud“. Jiří Pšurný ale 
tvrdí, že by rád na tomto obraze 
něco pozměnil.
„Já bych byl především rád, kdy-
by Horňácko nemělo jen slavnou 
minu los t ,  a le  t aké s lavnou 
přítomnost. A možná bych byl 
ještě raději, kdyby přítomnost 
Horňácka byla slavnější než 
minulost,“ prohlašuje.
Podle jeho slov je rád, že v minu-
losti našlo právě na Horňácku 
zaslíbený kraj mnoho umělců, 
včetně hudebního skladatele 
Leoše Janáčka nebo bra tř í 
Mrštíků, jenže jedním dechem 
upozorňuje: „Pro ně jsme byli 
jakás i  exot ická kra j ina ,  za -
tímco místní lidé měli život ve 
skutečnosti velmi těžký. To by se 
mělo stále více měnit.“
Pokud jde o konkrétní problémy, 
ty jsou tady podobné jako u všech 

„okrajových“ mikroregionů – tedy 
nezaměstnanost a vylidňování. 
U zaměstnanosti je pro Horňácko 
takřka otázkou života a smr ti 
místní firma Kordárna. Nebýt jí, 
dostaly by se stovky rodin možná 
až do existenčních potíží. Firmě 
se ale zatím daří, práce je dost 
a naopak pracovníků málo.

let to tady bude stát,“ vyhrkne 
přesvědčivě, aniž byste na jeho 
tváři viděli úsměv a v hlase cí-
tili ironii. Jakoby deset let nebyla 
žádná doba.
Až když ho budete poslouchat 
delší dobu, pochopíte, že Pšurný, 
stejně jako mnozí jiní starostové, 
odměřuje čas poněkud jinak. 

turák i stadion. Pro celé Horňácko 
tak vzniká výchovně -kulturní 
a sportovní centrum,“ chlubí se 
Jiří Pšurný.
Z jeho vyprávění vyplývá, že 
si je dobře vědom popularity 
ojedinělého regionu Horňácka 
po celé zemi, přesto ale víc „sází“ 
na domácí než na turisty. 
„Já bych bral na prvním místě  
domácí občany a ty, kteří sem 
př i jedou na návštěvu, až na 
druhém místě,“ říká přímo. „Ono 
se to trošku převrátilo, my jsme se 
v devadesátých letech zaměřovali 
především na ty turisty, mnozí si 
mysleli, že nás turistický ruch 
spasí, ale čas ukázal, že to není 
to pravé orechové,“ tvrdí.

“Cizí” nám závidí

Proto je např íklad nyní jeho 
hlavním cílem oprava silnice, 
která vede přes Velkou až na Slov-
ensko, včetně navazující silnice. 
Oprava, která už byla mnohokrát 
plánována a slibována, vypadá 
v poslední době opět nadějně. 
„Územní rozhodnutí bylo vydané, 
teď se bude připravovat stavební 
povolení a veřejná soutěž na 
zhotovitele stavby. Ta by měla 
proběhnout do pr vní  půlk y 
příštího roku, ve druhé půlce by 
snad mohla být stavba zaháje-
na. Byli jsme ujištěni, že se už  
nemůže stát, aby tato akce byla 
hozena do šuplíku.“
Pokud jde o budoucnost, Jiří 
Pšurný je docela velký optimista 
- a samozřejmě obrovský patriot, 
tak jak je to tady na Horňácku 
zvykem. 
„Horňácko je určitě výborné 
místo a je tady dobré žít. Myslím, 
že lidé z jiných míst nám trošku 
závidí, že jsme Horňáci, že máme 
svou úctyhodnou tradici, historii 
a kulturu, na kterou jsme patřičně 
hrdí.“

Radek Bartoníček

VELKÁ – TADY JE „VLÁDA“ HORŇÁCKA
Zeptejte se na Mikroregion Horňácko. Uslyšíte: „To je ze všeho nejvíc Velká nad Veličkou a její sta-
rosta Jiří Pšurný.“ A skutečně. Když se seřadí starostové horňáckých obcí  na jednom místě, mluví 
jednoznačně ze všech nejvíc právě Pšurný. Ostatní spíše naslouchají a občas něco k jeho slovům 
dodají.

A vylidňování? „To je skutečně 
problém. Utíká nám hromada 
mladých lidí, je to vidět na kle-
sajícím počtu obyvatel. A i když 
u nás ve Velké se to neprojevuje 
tak markantně, v některých okol-
ních obcích je to hodně vážné,“ 
připomíná starosta.

Tady bude nový bazén. 
Do deseti let

Z jeho úst proto uslyšíte mnohem 
častěji spíše slova o budování 
obce nebo opravě silnice, než 
t řeba o ku l tuře a  s lavných 
tradicích. Podle toho vypadá 
i jeho kancelář, která je zaplněna 
šanony, mapami i různými výkre-
sy. A podobné je to i ve sportovní 
hale.  
S tarosta sedí sk loněný nad 
plány aquaparku a detailně uka-
zuje, kde bude plavecký bazén 
i vše kolem něj. „Tak do deseti 

Vylepšování obce je totiž běh na 
hodně dlouhou trať, při kterém 
potřebujete především vytrvalost 
a trpělivost. 
Stačí se podívat na centrum 
Velké nad Veličkou, do míst, kde 
je sportovní hala a velká škola.  
„Jen do školy jsme v posledních 
pěti letech investovali sto milionů 
korun,“ říká starosta. 
Škola je kompletně opravená, 
přibyl také nový jídelní pavilon 
a právě sportovní hala. Když ji 
dělníci stavěli, už počítali také 
s plaveckým bazénem. Starosta 
proto kromě nakreslených plánů 
ukazuje i šatny a další věci, které 
byly udělané tak, jakoby už bazén 
stál.

Turistický ruch nás
nespasil

„Odkoupili jsme také kulturní 
dům, díky čemuž máme vlastně 
na jednom místě školu, halu, kul-

„Je dobré tady žít”, říká starosta Jiří Pšurný. FOTO: RB
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Horňácké ženy. Nebo alespoň většina z nich je z Horňácka. Fotil jsem je letos na Horňáckých 
slavnostech. Moc o nich nevím. Některé neznám, s jinými jsem se dal do řeči, ty, které tak 
trošku znám, mám rád. 

O širokých sukních horňáckých žen

J e d n u  -  o m l o u v á m  s e  -  t u 
„nejs tarší“, jsem potkal loni 
náhodně ve Velké při fašanku. 
Věnovala se své vnučce takovým 
způsobem, že jsem měl v očích 
slzy. Když muzikanti hráli, ona s ní 
tančila, šeptala jí slova písničky, 
držela ji s láskou na klíně.

Tak nějak si představuji předávání 
lidových tradic z generaci na ge- 
neraci. Právě její dům je místem, 
kam chodí muzikanti (i hosté 
odjinud) nejraději, u ní v domě 
můžete zaží t ještě skutečné 
p o s l e d n í  oz v ě n y  d á v n é h o 
Horňácka.

Když přemýšlím nad ženami, 
vzpomenu si vždycky na slova, 
která jsem letos slyšel v kostele 
při nádherném zpívání Sborečku 

žen z Lipova při Horňáckých 
slavnostech. 

„Horňácká žena měla tak širokú 
sukňu, aby za ňu schovala všecky 
mužovy hříchy,“ zněla přibližně ta 
věta.

Trošku jsem se usmál, už když 
jsem ji uslyšel poprvé. To by dnes 
ženské spustily! Že by měla chu-
dina ženská schovávat mužovy 
hříchy?! Jaký by to mělo smysl?! 
A jaký užitek?! Proč by to dělala?! 
Kvůli chlapovi?!

Dnes už by s takovou větou těžko 
někdo uspěl. Ženy jsou dnes jiné 
- byť možná se ještě občas najdou 
na Horňácku i v některých jiných 
částech Slovácka  výjimky.

Hříchy mužů neschovávají, neu-
tutlávají, ani nepromíjí. Spíše od 
mužů utíkají, s dětmi i bez dětí, 
rozvádějí se, zamilovávají se, 
podvádějí, hledají si nové muže 
a spojují s nimi nové naděje - 
prostě dělají to samé, co mnozí 
muži dělají jim. 

Dnešní ženy už široké sukně 
nenosí. Skoro bych dodal - spíše 
krátké a hodně odvážné. Možná 
právě proto má smysl vzpomínat 
a  ve leb i t  ženy  se  š i rok ými 
sukněmi.

Radek Bartoníček
FOTO: RB



14    OSTROŽSKO

Veselí nad Moravou
www.veseli-nad-moravou.cz

- Dokončili jsme dvě problémové 
stavby, které přešly z minulého 
volebního období, a to rekon-
strukci autobusového nádraží 
a výstavbu 41 bytových jednotek 
na sídlišti Hutník.
-  P o  p r o v e d e n é m  p e r s o -
ná ln ím a procesním audi tu 
došlo k výraznému zeštíhlení 
městského úřadu a úspoře 
finančních prostředků města 
v řádu několika milionů korun. 
Tyto ušetřené finanční zdroje bu-
dou použity v roce 2008 na obno-
vu zanedbaných dětských hřišť, 
případně jiné potřebné investiční 
akce města.
- Podařilo se nám též výrazně 
zlepšit komunikaci mezi vedením 
města a občany,  a to a ť  už 
prostřednictvím pravidelných 
setkání občanů se starostou, 
novými internetovými stránkami 
i bezplatným měsíčníkem.
- Zaháj i l i  j sme rekonstrukci 
koupa l i š tě ,  p ř ip r av i l i  j sme 
z  p r o s t ř e d k ů  E v r o p s k é 
unie např íklad rekonstrukci 
Bar tolomějského náměstí, re -
konstrukci kina a Panského 
dvora, i další etapu rekonstrukce 
koupaliště, úpravy veřejných pros-
tranství v centru města a jiné.
- V roce 2007 se nám též podařilo 
výrazně snížit zadluženost města, 
za velké pozi t ivum považuj i 
obnovení normálních vz tahů 
s Ředitelstvím silnic a dálnic při 
řešení neutěšené dopravní situ-
ace v centru města. 

Martin Bedrava

Hluk
(www.mestohluk.cz)

- Dostavěli jsme a dali do provozu 
Dům s chráněnými byty a Charit-

ní dům v hodnotě cca 65 milionů 
korun.
- Dokončili jsme opravu vnitřní 
fasády známé a navštěvované 
hlucké tvrze.
- Rozšířili jsme ulici Závodní, 
rekonstruovali ulici Oklukovou 
včetně přeložky VN, dělali jsme 
povrchové úpravy ulice Za zám-
kem.
- Rozšířili jsme parkoviště v ulici 
Závodní
-  Z ahá j i l i  j sme v ybudován í 
dětského hřiště u závodu Au-
topal, vybudovali jsme dětské 
hřiště na školním dvoře.
- Provedli jsme výměnu střešní 
krytiny na budově bývalého OKP 
Hluk v ulici Sokolské.
- Provedli jsme výměnu garážních 
vrat a rekonstrukci podlahy 
v požární zbrojnici.
- Výrazně jsme rozšířili veřejné 
osvětlení pro naše parkoviště 
v ulici Závodní.
- Provedli jsme opravu fasády 
prodejních stánků na hluckém 
náměstí.
- V Mateřské škole Hluk jsme 
provedli rekonstrukci sociálního 
zařízení pro jídelnu, kuchyň i zah-
radu, a dále  rekonstrukci výdejny 
stravy.
- Zahájil i jsme sanace svahu 
v lokalitě „Kaštanec“.
- Zahájili jsme jednání o rekon-
strukci náměstí a tzv. Penkova 
dvoru.
- Provedli jsme výsadbu okras-
ných keřů v ulici Mlýnské, výsad-
bu (doplnění ) okrasných keřů na 
koupališti, dosazení a ošetření 
veřejné zeleně ulice Hlavní v délce 
cca 1,5 km.
- Pokud jde o kulturní a sportovní 
akce v Hluku, jejich výčet by byl 
opravdu předlouhý, každý měsíc 
se konalo mnoho akcí, všem, kteří 
se na nich podíleli, patří náš velký 
dík.

Jan Šimčík

Blatnice pod
Sv. Antonínkem 
www.obecblatnice.cz

-  N a š e  o b e c  v  r o c e  2 0 07 
připravovala budování průmyslové 
zóny Rybníček, která byla zaháje-
na v 09/2007 výstavbou závodu 
firmy SEIKO Flowcontrol s.r.o. 
- Do konce roku bude  vybudován 
přívod plynu do průmyslové zóny 
v délce cca 800 m.
- Byla zahájena výstavba 11 by-
tových jednotek v budově Zá-
kladní školy, která bude ukončena 
v září 2008.
- Proběhla příprava na rekonstruk-
ci čistírny odpadních vod v roce 
2008. 
- Dne 12.12. 2007 bude slavnostně 
otevřena nová jazyková učebna 
v ZŠ pro 24 žáků, na jejíž výstavbě 
se podílela firma Siempelkamp 
CZ s.r.o., která bude v roce 2008 
stavět závod v průmyslové zóně 
Rybníček.
- Byla provedena rekonstrukce 
osvětlení na hřbitově, instalován 
radar s ukazatelem rychlosti na 
příjezdu ze směru od Louky.

Josef Vavřík

Boršice u Blatnice 
www.borsiceublatnice.cz

- Podařilo se nám získat velkou 
přízeň především u dětí, a to 
díky naší knihovně a dětskému 
hřišti. V knihovně jsme rozšířili 
internetovou síť a zakoupili různé 
hry, děti tak mají možnost využít 
zajímavě volný čas.
- Nově vybudované dětské hřiště, 
které  jsme otevřeli počátkem 
školního roku, je naší velkou 
chloubou a patří mezi nejhezčí 
a nejmodernější v širokém okolí.
- Dále jsme pro zvelebení naší 
obce vybudovali při hlavní cestě 
chodníky, které  ještě do konce 

letošního roku prodloužíme 
o dalších 250 metrů.
- Reagovali jsme i na škody , které 
vznikly za poslední roky kvůli zim-
nímu počasí, a to úpravou výtluků 
a nerovností místní komunikace.
- Po jednom roce zkušebního 
provozu byla v srpnu uvedena do 
trvalého užívání čistička odpad-
ních vod a kanalizace.
- Pro bezpečnost obce  jsme 
zajistili vyčištění příkop z jedné 
i druhé strany obce, včetně prob-
lémového místa tzv. Červeného 
mostku. Co se týká  vodního 
toku, ten byl vyčištěn v lokalitě od 
hasičky  směr za humny v délce 
300 metrů.
- V měsíci ř í jnu jsme odevz-
dali důležitý projekt, ve kterém 
žádáme o dotaci na rev i ta l -
izaci objektů kulturního domu, 
mateřské školy a obecního 
úřadu.

Bohuslav Vávra

Ostrožská Nová Ves 
www.onves.cz

- V březnu jsme otevřeli sportovní 
halu za 42 milionů korun, která 
byla postavena už v roce 2006. 
- Nejdražší stavbou letošního 
roku byla oprava ulice Hřbitovní, 
včetně výměny nefunkční kana-
lizace. 
- Brzy z jara byl opraven a rozšířen 
chodník v ulici Dědina v délce 
170 metrů. 
- Průběžně po celý rok a po -
dle potřeby se dobudovávají 
inženýrské sítě.  V nově vznikající 
zástavbě RD v části ulice Chříb 
byla prodloužena kanalizační síť 
a též plynovodní řad.
- Velmi pozitivně můžeme rok 
hodnotit z hlediska kulturního 
a sportovního. Pan Jan Botek, 
který pomáhá organizovat kul-
turní akce, připravil během roku 

Starostové: Co jsme udělali 
v roce 2007

Veselí nad Moravou
www.veseli-nad-moravou.cz

Hluk
(www.mestohluk.cz)

Blatnice pod
Sv. Antonínkem 

Boršice u Blatnice 
www.borsiceublatnice.cz

Ostrožská Nová Ves 
www.onves.cz
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hned několik velmi zdařilých 
výstav. 
- V tomto roce vznikly také dva 
nové kulturní soubory, mužský 
pěvecký sbor a koncem roku 
i ženský pěvecký sbor. 
- Stálicí na kulturně sportovním 
poli, co se týká kvality i výsledků, 
je klub spor tovního aerobiku 
„Stonožka“, který získal několik 
ocenění - např. v celorepublikové 
soutěži „Děti proti drogám“. 
-  Musíme pochvál i t  i  kanoi -
s t ický oddí l ,  k ter ý letos os -
lavil 50 let od svého založení. 
I když se momentálně potýká 
s nedostatkem mládeže, má 
v současné době výborné výsled-
ky, o které se starají sourozenci 
Machovi. 
- Velmi dobrých výsledků dosa-
huje tým dračích lodí, který se 
blýskl hned několika umístěními 
„na bedně“ v českém poháru, 
hlavně v kategorii smíšených 
družstev. 
- Za práci pro sportující mládež 
patří poděkování fotbalovému 
oddílu FK DOBET nebo místní 
jednotě Orla (florbal a stolní 
tenis). 

Stanislav Tureček

Ostrožská Lhota 
www.ostrozskalhota.cz

- Hlavní investiční akcí v obci je 
výstavba čističky odpadních 
vod. Jedná se o akci za celkem 
40 milionů korun, v letošním roce 
budou provedeny práce asi za 
23 milionů. Bude provedeno 90 
procent kanalizačních sběračů 
a aktivační a dosazovací nádrž. 
- Zpracovává se projektová do-
kumentace na rekonstrukci 
mateřské školy, především na 
výměnu oken a dveří a na za-
teplení celého objektu. 
- Další akcí je příprava výstavby 
rodinných domů nad Novým 
Z áhumním.  Je  zpracována 
studie řešení a jedná se s majiteli 
nemovitostí o možném výkupu 
pozemků. 
- Pracuje se na vyřízení podkladů 
pro započetí opravy komunikace 
přes obec. Započalo se s první-

mi úpravami parku Na placi 
a s výstavbou dětského hřiště. 
- Důležitou akcí jsou i probíhající 
komplexní pozemkové úpravy 
katastru obce. Byly stanoveny 
hranice obvodu úprav. Proběhla 
důležitá jednání s maji teli tř í 
lokalit, které budou zahrnuty do 
úprav a řešeny složité majetkové 
poměry. Vlastníkům lesa byly po 
několika desítkách let vytyčeny 
hranice jejich dílů a dnes si mo-
hou provádět lesní údržbu na 
skutečně vlastním porostu. 
- Byla připomínkována studie 
řešení okolí školy a kostela. Do 
konce roku bude zpracována pro-
jektová dokumentace  jako pod-
klad řešení celého prostoru - úp-
rava pomníku, hřiště u školy, část 
nového chodníku, nové prostory 
pro zázemí obecních bytů a nová 
výsadby zeleně v celé lokalitě.
- A co je špatně? Určitě nárůst 
vandalství a poškozování obec-
ního majetku.

Antonín Jelének

Blatnička 
www.obecblatnicka.cz

- Jednoznačně nejdůležitějším 
dnem byl pro nás 19. listopad, kdy 
jsme dovršili nesmírně důležitý 
proces komplexní pozemkové 
úpravy (KPÚ) zemědělských 
pozemků v celém katastrálním 
území Blatnička a části území 
Velká nad Veličkou. Těší nás, že 
se to podařilo v roce, kdy jsou 
nastartovány dotační programy 
EU a naše obec je může začít 
využívat.
K P Ú  t o t i ž  n e z n a m e n á  j e n 
uspořádat pozemky v extravilánu 
obce, ale také umožňuje realizaci 
„Plánu společných zařízení“, což 
značí budovat protipovodňová 
opatření, zpevnění některých 
polních cest, výsadbu biocen-
ter, biokoridorů, lesů a tím vrátit 
krajině původní charakter.
- V roce 2007 jsme se rozhodli 
vylepšit v obci veřejná pros -
tranství. Při vjezdu do Blatničky 
z Blatnice pod Sv. Antonínkem 
nás přivítá odpočinková zóna, 
kde po rozsáhlých terénních 

úpravách bylo vysázeno 300 
keřů a stromy původních druhů. 
Výsadbou chceme zdůraznit, že 
se zde nachází nejstarší stavba 
kapličky, kterou na jaře doplnila 
dřevěná, 4 metry vysoká socha 
poutníka.
- Na druhém konci vesnice vysáze-
li myslivci 50 ovocných stromů 
a zkulturnili tak prostranství po 
bývalé skládce. Celou výsadbu se 
nám podařilo realizovat z dotace 
„Nadace Partnerství“. 
- Blatnička má navázanou dlou-
holetou spolupráci s obcí Falken-
stein z Rakouska. Společně 
realizujeme několik kulturních 
akcí ročně. I letos proběhl ob-
líbený košt vín místních vinařů
a rakouských přátel.
- V letošním roce měl ale také 
velký úspěch 1. krojový ples, který 
se uskutečnil ve spolupráci s folk-
lórním sdružením z Osuského.
- Slovenští přátelé se účastnili 
rovněž Slavností vín v Blatničce. 
Ty byly doprovázeny tématickou 
výstavou a živ ými ukázkami 
tradičních řemesel. Na památku 
na tento den nám ve Středisku 
školy lidové tvořivosti a řemesel 
zanechal  řezbář  sochu  Urbana, 
patrona vinařů, která vznikla při 
slavnostech vín.

Jarmila Hrušková

Uherský Ostroh 
www.uhostroh.cz

Stejně jako v minulém roce i letos 
proteče obecním rozpočtem více 
než 100 mil. korun. Rok 2007 byl 
v našem městě rokem realizace 
vcelku velkých investičních akcí.
-  V  j a r n í c h  m ě s í c í c h  j s m e 
dokončili opláštění zimního sta-
dionu, čímž jsme završili  tříleté 
úsilí v modernizaci a dostavbě 
tohoto sportoviště za téměř 50 
milionů korun. 
- V červenci  se stěhovali noví 
nájemníc i  do nového domu 
s chráněnými byty. Dnes už ob-
sazených 26 bytů v tomto domě 
je určeno pro seniory či občany 
s urči tým zdravotním handi -
capem, s možností využívání 
rozšířené nabídky pečovatelských 

služeb.
- Hodně práce bylo vykonáno také 
v historické části našeho města. 
Téměř celý rok probíhala rekon-
strukce náměstí Sv. Ondřeje, na 
kterou bude navazovat oprava 
silnice II/495 od obloukového 
mostu po konec zastavěné části 
v délce 1,2 kilometru.
- Ostrožský zámek má na jižní 
straně novou fasádu, a i budovy 
před zámkem už nám ostudu 
nedělají. 
- V červenci byla dokončena 
d r uh á  e t ap a  re kon s t r ukc e 
„Přízámčí“ s nově otevřeným 
informačním centrem, kanceláří 
Mikroregionu Ostrožsko a uby-
tovacími kapacitami v nových 
apartmánech. 
- Od května mohou návštěvníci 
Baťova kanálu - vodní cesty na 
řece Moravě - v yužívat nové 
přístaviště a vidět v činnosti také 
obnovenou zvedací lávku přes 
plavební komoru. 
- Nově vybudovaný úsek cyklostez-
ky od Obory do Ostrožské Lhoty 
zase rozšířil možnosti pro mi-
lovníky bezmotorového cestování 
a aktivního pohybu k výletům do 
příjemného prostředí a do okol-
ních obcí našeho regionu.
- Velmi pěkný dárek letos dostali 
ostrožští hasiči. Na novou cister-
novou automobilovou stříkačku 
MAN mohou být právem pyšní.
- Na jaře dostala každá domác-
nost v našem městě hnědou ná-
dobu na bioodpad, trojnásobně 
jsme rozšířili počet kontejnerů na 
tříděný odpad. Nově zavedený 
systém separování odpadů se 
díky přístupu našich občanů ry-
chle ujal, takže jsme takto některé 
peníze i ušetřili.
- Letos byla mnoha aktivitami 
rozšířena nabídka společenských 
a kulturních akcí ve městě, a je 
potěšuj íc í  vzrůs taj íc í  zájem 
občanů o aktivní využívání vol-
ného času. 
- A jakousi třešničkou na dortu 
jsou letošní opravdu vynikající 
výsledky sportovního snažení 
ostrožských dětí - např íklad 
malých gymnastek, s tře lců, 
hokejistů…

Vlastimil Vaněk

Ostrožská Lhota 
www.ostrozskalhota.cz

Blatnička 
www.obecblatnicka.cz

Uherský Ostroh 
www.uhostroh.cz
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Tento rozhovor vznik l  jen  
několik minut poté, co sta -
rosta Uherského Ostrohu 
Vlastimil Vaněk plnil jednu 
z  n e j k r á s n ě j š í c h  s t a r o s -
tovských povinností – vítal  
nové občánky a jejich rodiče.

„Nazdar, Lichtenštejne,“
slýchává starosta Ostrohu

mat. Třeba si na těch pár slov, 
která jim říkám, někdo někdy 
vzpomene. 

Opravdu tomu věříte?
Věřím! Snad jo.

liší od ostatních částí repub-
liky? A pokud ano, v čem?
Pospolitost v rámci rodiny i obce 
je tady přece jen větší než jinde. 
I když u nás v Ostrohu je bohužel 
ta pospoli tost a soudržnost 
menší než v dědinách v okolí. 

Samozřejmě, závist mezi lidmi 
toto degraduje. Všude mezi námi  
je jí hodně. 

Na závist si tady lidé stěžují 
velmi často. Kde se bere?
Na to se mě neptejte, na to má 
každý jinou odpověď. 

A závidíme si víc než je ob-
vyklé jinde? Když bych to vzal 
s humorem, řekl bych – když 
si všichni stěžují na závist, tak 
přece nikdo nemůže být závis-
tivý.
Mysl ím s i ,  že tady jsou l idé 
často málo sebevědomí. Pokud 
je člověk sebejistý, pracovitý
a  d o k á ž e  o d h a d n o u t  s v é 
možnosti, tak přece ztrácí mo-
tivaci, aby druhému hleděl do 
talířku. 

Lidé se bohužel potká
vají v supermarketech 

Když jsem se ptal na odlišnosti 
našeho Moravského Slovácka, 
myslel jsem, že vzpomenete 
lidové tradice. Nemáme k nim 
přece jen hlubší vztah než 
jinde?
Určitě ano. Já bych ale nemluvil 
jen o lidových tradicích, ale také 
o spolkovém životě, sportování, 
prostě o potkávání lidí, o vzájem-
né komunikaci

A myslíte, že se to lepší?
Ano, je to lepší. Lidé si začínají 
uvědomovat, že jim život nikdo 
nenaplní, že si ho musí naplnit 
sami. Pokud si někdo myslí , 
že přijde domů, zapne televizi 
a čeká, že ho bude bavit, tak je 
na omylu. A já myslím, že to lidem 
dochází. 

Podejte mi nějaké „důkazy“…
Možná lidé spolu víc nemluví, 
ale hledají víc společných zájmů. 
Tady v Ostrohu začínají lidé více 
sportovat, viz zájem o zimní sta-

Řekněte mi, neberou dnes lidé 
takové obřady, jako je vítání 
nebo oddávání, jen jako jakousi 
nutnou formalitu? 
To si nemyslím, jsem přesvědčený, 
že lidé budou na takové obřady 
vždycky vzpomínat. A záleží na 
nich, jak jsou vnímaví a co si vez-
mou z toho, co jim říkám. 

A vy sám osobně -  snažíte se 
například mluvit tak, abyste  
trochu přispěl tomu, aby drželi 
při sobě, ať už při výchově dětí 
nebo v manželství?
Například pro formální uzavření 
sňatku při oddávání stačí jen 
krátká formule. Snažím se ale 
dát do svého povídání nějaké 
myšlenky, které by měli lidé vní-

K d y ž  z ů s t a n u  u  d ě t í 
a manželství. Myslíte si, že 
v tomto se Slovácko nějak liší 
od zbytku země, že nás neza-
sáhla krize rodiny takovým 
způsobem jako  jiné regiony? 
Nebo jsme už na tom stejně 
špatně?
Po takových statistikách  jsme 
tady v Ostrohu nikdy nepátrali. Asi 
nebudeme vybočovat z celostát-
ního průměru. I když si myslím, že 
tady na Moravském Slovácku, ze-
jména v menších obcích, nebude 
situace ještě tak zlá. 

Mezi námi je hodně závisti 

Myslíte si, že se Moravské 
Slovácko ještě v něčem vůbec 

Což je dané historicky. Neříká se 
mi to lehce, ale v okolních obcích 
jsou lidé daleko víc podnikavější, 
nebojí se otevřít si například malý 
krámek, živnost, což v Ostrohu 
trochu postrádám. 

Takže jsme tady na Slovácku, 
Ostrožsku, Horňácku, kolem 
sv. Antonínka v něčem jiní?
Říká se, že tady jsou lidé pohos-
tinní a otevření. 

Říká se, nebo to tak je?
Myslím si, že ano. Samozřejmě to 
neplatí o všech. Jde spíš o určitý 
pocit.  

Takže jsme víc pohostinnější 
a otevřenější než jinde? 

Rozhovor o závisti na Slovácku, „výjimečnosti“ Ostrohu, o Horňácku i osobní spokojenosti

„Lidé jsou tady málo sebevědomí”, říká starosta Vlastimil Vaněk FOTO: RB
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dion, spor tovní halu, aerobik. 
Máme tady Občanské sdružení 
Galuškovo Slovácko, schází 
se spousta maminek s dětmi, 
každý měsíc se schází desítky 
důchodců. To jsou ty důkazy. 

Zastavme se ještě u Ostrohu. 
Proč se liší od ostatních míst 
v okolí, proč je třeba tady za-
jímavé historické centrum 
opuštěné, proč tady lidé nežijí 
více tradicemi? V čem je prob-
lém?
Bude v tom asi spousta drobných 
vlivů. Přece jen například z Kvačic 
do historického centra jsou dva 
kilometry, to je jistě jeden z mno-
ha vlivů. Také má vliv to, že lidé 
se dnes nepotkávají bohužel na 
náměstí, ale v supermarketech, 
nemají vlastně ani důvod v Os-
trohu nakupovat. Proto to tak 
vypadá s naším náměstím a mě 
to hrozně štve. Mockrát jsem 
přemýšlel, a určitě nejsem sám, 
jak historické jádro oživit. 

Horňácku nechceme nic 
vnucovat 

N e p o c h y b n ě  k  t o m u 
nejzajímavějšímu, co tady 
máme, patří váš zámek. Chtěl 
byste, aby se zámek třeba stal 
samotným centrem Mikrore-
gionu Ostrožska, aby právě 
sem lidé co nejčastěji jezdili?
Já doufám, že tomu tak už je 
a také bude (starosta se usmívá). 
Navíc si myslím, že Ostroh byl 
v posledních letech urči tým 
tahounem  při spolupráci obcí 
a měst v okolí. Když mě občas 
někdo ze starostů řekne „Nazdar 
Lichtenštejne,“ tak to neberu jako 
urážku, ale jako určitou poctu, že 
Ostroh měl i v minulosti vůdčí úlo-
hu. Samozřejmě budu rád, když 
tomu tak bude i dál, ale nikdy ne 
na úkor nějakých přehnaných 
ambicí. 

Otázka je,  jak by se tako -
vé „šéfování“ l íb i lo j iným 
starostům…
Já myslím, že mezi námi starosty 
v Mikroregionu Ostrožsko vždy 
panoval velký díl shody. Navíc 
si myslím, že dnes to bez nějaké 
společné vize či strategie nejde. 

A jak znám starosty, každý z nich 
je velkým patriotem toho svého 
místa.
 
Řekl byste, že jste přáteli, 
kamarády, známými?
Řekl bych, že ano, je to takové 
přirozené přátelství. 

A co Horňáci? Co tamní sta-
rostové? Jak vidíte spolupráci 
s nimi?
My s nimi chceme spolupraco-
vat. Nechceme jim ale nic vnu-
covat, nechceme nic vnucovat 
tamním obcím ani Mikroregionu 
Horňácko, ať si Horňáci své speci-
fikum zachovají, to je určitě velmi 
důležité. Ale když se podíváte 

všechno pro to, abychom tady 
žili spokojeně. To v první řadě. 
A v druhé řadě, když sem někdo 
přijede, tak na nás ona spoko-
jenost bude vidět. 

C h c i  s e  p o t k á v a t 
s kamarády, mít čas na 
rodinu

Mám pocit, že turistický ruch 
je nyní něco, od čeho tady 
strašně moc lidí strašně moc 
očekává. Na Horňácku jsou 
k tomuto opatrnější. Co vlastně 
vy osobně očekáváte od onoho 
turisty, který sem přijede třeba 
sv ým autem, autobusem, 
vlakem?

Co podle vás chybí zdejším 
lidem k větší spokojenosti?
Já bych si hlavně přál, aby lidé 
byli spokojeni s tím, co dokázali, 
co vybudovali. A pokud nejsou 
spokojeni, ať jsou činorodí, ak-
tivní, tvůrčí. 

Očekával bych, jak řeknete, že 
lidem chybí k větší spokojenos-
ti víc dobré práce, mnohem 
lepší výplaty a třeba kvalitnější 
dopravní spojení…
Tyto věci jsou sice důležité, ale 
pro dobrý pocit člověka nejsou 
zdaleka tak důležité. Já vím, že 
každého bude zajímat, aby čím 
dál víc vydělával, ale potom se 
zeptám: Dokážeš si svůj život 
naplnit bez ohledu na množství 
peněz?  

A vy sám jste spokojený?
Jsem spokojený, když vidím, 
že mám ješ tě spous tu věc í 
neudělaných. Chci, aby rodina 
byla co nejlépe zabezpečena, 
chci se více věnovat rybaření, 
včelařs t v í ,  chci se potkávat 
s kamarády, chci zažít hezké 
chvíle tady v Ostrohu na zámku. 
Spokojený tedy budu hlavně
tehdy, když budou stále víc spoko-
jení lidé kolem mě.  
Děkuji za rozhovor.

Radek Bartoníček
 
Mgr. Vlastimilu Vaňkovi bylo 
letos čtyřicet sedm let. Je ženatý, 
má devatenáct i le tou dceru 
a třináctiletého syna. 
Narodil se v Ostrohu, jedenáct let 
učil na místní škole děti od první 
do čtvrté třídy. 
Od roku 1990 byl řadovým členem 
městského zastupitelstva v Uher-
ském Ostrohu, od roku 1994 byl 
místostarostou a v roce 1998 se 
stal starostou, kterým je dosud. 
Hodně je také aktivní při činnosti 
Mikroregionu Ostrožsko, kde je 
předsedou jeho správní rady. 
Šéfuje také Občanskému sdružení 
MAS Horňácko a Ostrožsko.
Mezi jeho velké koníčky patří 
rybaření a včelařství, s kamarády 
si také chodí zahrát na housle.  

z Antonínku, vidíte, jak k sobě 
máme blízko.  Když budeme 
spolupracovat, můžeme z toho 
mít všichni obrovský efekt. 

Je tedy naděje,  že spolu -
práce bude ještě bližší? Věříte 
tomu?
Kdybych tomu nevěřil, tak bych 
se o to nepokoušel. Znovu opa-
kuji: to, že je Horňácko specifické, 
stejně jako některé obce u nás,  
jenom vítám. A není důvod do 
toho zasahovat. 

A když by za vámi přišel nějaký 
sebevědomý Horňák, který 
by se vás nedůvěřivě zeptal, 
proč by měl spolupracovat 
s nějakým Ostrožskem, co 
byste mu v rychlosti řekl?
Řekl bych mu, že všichni patříme 
na jedno pěkné území, a že 
bychom měli společně dělat 

Starosta v čele slavnostního průvodu Mikroregionu Ostrožsko na 

Slavnostech vína v Uherském Hradišti. FOTO: Stanislav Dufka

Jestli někoho chceme zaujmout, 
musíme ho přivést, nakrmit, ne-
chat vyspat a také se na něho 
usmát, aby odjel spokojený. 

Ale neobáváte se, že vám někdo 
vyčte, že na toho turistu myslíte 
víc než na místní lidi?
Já jsem si ale vědom toho, že us-
mát se na turistu může jen ten, 
kdo je sám tady spokojený. Za 
prvořadou tedy považuji spoko-
jenost místních lidí. Nám přece 
nejde vůbec o to, aby sem prou-
dily davy aut a lidí, kteří by nás 
očumovali jak ve skanzenu.

A o co vám jde?
Jde o to, abychom si sami pro 
sebe v y t vářel i  podmínky ke 
spokojenosti. A když sem někdo 
přijede, ať odjíždí s pocitem, že 
je tady příjemně a chce se sem 
vrátit. 
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Obyčejná tužka, guma a tři 
půjčené papíry. A k tomu ještě 
pronajatá kancelář. Takové byly 
začátky Vodohospodářských 
staveb Javorník – cz podle je-
jího ředitele a jednatele ing. Ja-
na Čecha.

Dnes má tato firma kolem 150 
zaměstnanců, za sebou celou 
řadu staveb a na mnoha dalších 
pracuje. 
P ř i tom se  už  nevě nu je  j en 
vodohospodářským stavbám, ale 
také výrobě euro oken i euro dveří 
a ekologickému zemědělství. Do 
„výbavy“ firmy patří také  půjčovna 
malé a drobné mechanizace.  
„Začátky byly těžké, i když ono 
je to těžké vždycky,“ prohlašuje 
Jan Čech.  „Člověk nemůže 
dodnes hledět na čas, ani na so-
boty a neděle. Naopak, s tím jak 
narůstá počet zakázek, je potřeba 
firmě  věnovat čím dál víc času.”
Ocitl se na dlažbě

Na první pohled tento muž nijak 
nepřipomíná uhlazené manažery 
v padnoucím kvádru a s kon-
trolovaným chováním. Ředitel 
Čech se chová spíše spontánně 
a neklidně, často se usmívá a na 
první pohled zaujme svou hustou 
hřívou vlasů. 
Když na sebe prozradí, že ve vol-
ném čase hraje v country skupině 
Nezapomeň, není tato informace 
nijak překvapivá. Také práce jeho 

Portrét podnikatele  - Ing. Jan Čech, ředitel Vodohospodářských staveb Javorník – cz s r.o.

Zkusili jsme podnikat - a šlo to

ženy není bez zajímavosti – trénu-
je totiž mladší a starší házenkářky 
Veselí nad Moravou.
Ještě v roce 1997 byste ho nale-
zli mezi zaměstnanci Pozemních 
staveb Zlín, a to ve Veselí nad 
Moravou. 
Když podnik zkrachoval a lidé 
dostali výpověď, ocitl se Jan 
Čech, jak říká, na dlažbě.
„Ještě se čtyřmi kolegy jsme 
si řekl i ,  že to zkusíme sami. 
A zjistil i jsme, že to jde,“ po -
dotýká. Mohl se přitom opřít 
o  s vé  d ř í vě j š í  z k u š e n o s t i , 
p ro tože u předchá ze j íc ího 
zaměstnavatele sháněl zakáz-

ky, byl šéfem přípravy staveb, 
dělal rozpočty. „Ve všem je dnes 
obrovská konkurence, ale musím 
to zaklepat -  práce je zatím 
strašně moc.“ 

Pracuje pro celý region

Aktivity firmy jsou velké, na inter-
netových stránkách firmy www.
vhs- javor.cz lze najít opravdu 
široké spektrum služeb. 
„Dě láme všechno od země 
směrem dolů, vodovody, kana-
lizace, komunikace, čistírny, vod-
ní toky, skládky i další věci, a to 
po celé republice, hodně přitom 
v Praze,“  referuje o činnosti 
Vodohospodářských staveb 
Javorník – cz její ředitel. 
A jak se firma dostala k ekolo-
gickému zemědělství? „Jeden 
ze společníků je ředitel a majitel 
společnosti – jehož součástí 
je naše firma, která se zabývá 
zemědělstvím. Za současných 
podmínek s ohledem na místo 
jsme postupem času přešli na 
toto ekologické zemědělství,“ 
vysvětluje Jan Čech. A zájem 
z á k a z n í k ů ?  „V ý r o b k y  j s o u 
samozřejmě dražší, ale zájem lidí 
se začíná pomaličku zvyšovat,“ 

odpovídá.
I  když firma pracuje hodně 
v Praze, zázemí má především 
ve Veselí nad Moravou a v celém 
okolním regionu. 
V minulosti například budovala 
cyklostezku mezi Ostrožskou 
Novou Vsí a Veselím, teď dělá 
kanalizaci v Louce a chystá 
se stavět penzion ve Veselí . 
Překvapení chystá také pro Uher-
ský Ostroh – ředitel Čech zatím 
nechce více prozradit.
Když má Jan Čech odpovědět 
na otázku, co mu v dnešní době 
vadí, tvrdí, že je to mentalita lidí.  
„Stala se z nás typická konzumní 
společnost, lidé nadávají na vše 
kolem sebe, ale když jede člověk 
kolem hypermarketů, tak je tam 
plno,“ stěžuje si. 
„Bohužel moc často se zapomíná 
na to, že i duševní stravou je 
člověk živ. Zvláště teď v čase 
předvánočním je potřeba se za-
stavit, zajít na koncert, posedět, 
popovídat si, věnovat se rodině 
i dětem,“ dodává ředitel vesel-
ské firmy.

PR
Firma Javorník - cz má sídlo ve Veselí nad Moravou, ale její záběr je 

velmi široký, sahá od Slovácka po Prahu FOTO:RB

Jan Čech říká, že podnikání mu zabírá stále více času - dokonce více než v začátcích. FOTO: RB
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Dovolte mi začít poněkud osobně. Letos v létě jsem si sám pro sebe objevil v našem regionu jedno místo, které má v sobě ukryto velké 
kouzlo. Tím místem je park u zámku ve Veselí nad Moravou a celé široké okolí. Bude nesmírně důležité, jakou podobu tomuto prostoru 
nakonec dají zástupci města společně se soukromými majiteli nemovitostí i pozemků, a samozřejmě také s architekty. Protože je 
v tomto klíčová budoucnost zchátralého zámku, podíval jsem se, co se kolem něho v posledních letech vlastně dělo.

Zámek ve Veselí:
dočká se vůbec někdy opravy?

 Důležitým datem pro budouc-
nost zámku byl 2. prosinec 2003. 
Tehdy se uskutečnila dražba, při 
které se ukázalo, že zájem o něj 
by mohla mít rodina Štěrbova. 
Zámek totiž vydražil za jeden 
milion korun podnikatel Antonín 
Štěrba.
 Jeho první slova byla ovšem 
značně překvapivá, takto je za-
znamenala média: „Zámek jsme 
vydražili jako prostředníci cizího 
státního příslušníka, kterému 
vzdálenost nedovolila se dražby 
zúčastnit. Má s veselským zám-
kem seriózní záměry, chce do 
něj investovat,“ prohlásil tento 
hradišťský podnikatel. On sám 

nechtě l  mí t  se zámkem nic 
společného.
Jenže čas ukázal ,  že žádný 
zahraniční investor nebyl - pokud 
tedy podnikatel nemyslel svou 
ženu Jelenu Štěrbovou.

Zámek pro vystresované 
podnikatele?

Právě ona už v dubnu 2004 
upozorňuje Veselany, že záchra-
na zámku nebude jednoduchá. 
„Musím konstatovat, že zámek 
je v havarijním stavu, což je velmi 
smutné. První etapou, na kterou 
máme i stanovisko památkářů, je 
zahájení udržovacích prací. Půjde 

především o úklid a klempířské 
práce. Musíme například zamezit 
zatékání do objektu,“ prohlásila. 
Kde chtě la vz í t  na všechno 
peníze? Ona sama naznačovala  
v médiích možnost získat finance 
ze strukturálních fondů EU.
Pokud jde o využití zámku, v té 
době ještě nemluvila o vzniku 
hotelu, o němž se diskutuje v pos-
lední době. 
„Ze zámku by mohlo být sanato-
rium pro staré lidi či pro nemoc-
né Alzheimerovou chorobou. 
Ještě přemýšlím o klinice pro 
léčbu různých chorob nebo 
rehabilitačním centru pro majet-
né, ale vystresované podnikatele,“ 

sdělila médiím. Sympatické bylo, 
že se pokoušela zámek oživit, 
mimo jiné uspořádala v roce 2004 
den otevřených dveří (o který byl 
mimochodem mimořádný zájem) 
a také začala tradici vánočních 
jarmarků.

Rekonstrukce má začí t 
v roce 2008

Pokud jde o samotnou rekon-
strukci, k žádnému zásadnímu po-
sunu dodnes nedošlo, a i samotná 
vyjádření Jeleny Štěrbové nezněla 
příliš optimisticky. „Poslední ro-
zsáhlá oprava zámku trvala sto 
let. Nikdo proto nemůže čekat, 
že se definitivní přestavby naše 
generace ještě dožije,“ svěřila se 
například časopisu Profit.
Nadějí je letošní tvrzení společnosti 
Wessels, že chce začít s rekon-
strukcí na jaře - konec první etapy 
by měl skončit do pěti let.
Společnosti Wessels, která zámek 
vlastní, zřejmě odvaha při opravě 
zchátralých památek odvaha 
neschází – koupila totiž zámek 
v Dalešicích.

Radek Bartoníček

Budoucnost zámku ve Veselí nad Moravou je stále nejistá, rok 2008 možná napoví více. FOTO: RB

Antonín Štěrba (vlevo) si prohlíží architektonické plány. Štěrbovi totiž 

letos uspořádali soutěž, ve které hledali nejlepší návrhy na rekonstruk-

ci zámku. FOTO: Lenka Fojtíková

Zámek ve Veselí nad Moravou má nadále své kouzlo. Celé okolí působí 

velmi zajímavě, park u zámku je velmi dobře udržovaný. Nikdo ale neví, 

co přinese budoucnost.  FOTO: RB
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Domluvit si s tímto mužem schůzku není vůbec jednoduché. „Zavolejte zítra…Zavolejte pozítří…
Zkuste to příští týden,“ říká opakovaně do telefonu a pokaždé se hlásí z jiného místa v republice. 
Nakonec ale zavolá sám a navrhuje schůzku neočekávaně rychle „Jestli chcete, tak přijeďte dnes 
navečer do Obory,“ ozývá se z telefonu.

Obora se změní, vzorem je Holandsko

Z jeho slov vyplývá, že Obora se změní k nepoznání, měly by tady 
být barokní stáje, jízdárna, hřebčín, ubytování pro turisty i jezdce. 
Lidé by měli mít možnost vyjet si do okolí v kočárech nebo na koni po 
hipotrasách, které mají v těchto místech vzniknout. To celé by mělo 
být ve stylu Holandska, které má pan Hurhot evidentně rád a často 
tam jezdí.
„Je to místo jako stvořené pro chov koní,“ rozplývá se nad Oborou Bole-
slav Hurhot, a hned připomíná slova svého kamaráda z Holandska, 
který patří k tamním největším chovatelům koní. „Ten mi při návštěvě 
tady říkal, že takové místo je sen každého koňáka a také koní.“
Přiznám se, že po prvním sezení jsem nevěděl, čemu z jeho plánů 
a slov věřit, zejména, když mluvil o svých báječných černých fríských 
koních, kteří získávají nejvyšší ceny – například jeho fríský hřebec 
Hermen Van de Brink získal letos v září v Kladrubech titul šampióna 
pro Česko a Slovensko. 
Ovšem jakmile jsem při druhé návštěvě viděl, jak se tyto nádherné 
koně prohánějí po Oboře, a jak kdysi zničené stáje začínají získávat 
podobu skutečných, jakoby nových stájí, začínal jsem věřit, že tomuto 
chlapíkovi by jeho sny mohly vyjít. Uvidíme.

Radek Bartoníček
(V příštím čísle najdete na barevné obálce fotografie krásných 

a úspěšných koní, které Boleslav Hurhot chová) 

„Takové místo jsem hledal dva roky, je to ráj pro koně,“

říká nový “pán” Obory! 

Lezli jsme po čtyřech

Nový majitel Obory Boleslav Hurhot nemá evidentně příliš volného 
času. Když se ale nakonec posadíme a on začne povídat, je to povídání 
hodně dlouhé.
Naproti mně sedí chlapík, o kterém vůbec nic nevím. A jelikož je tma, 
ani netuším, co se tady, na odlehlém statku mezi Uherským Ostrohem 
a Ostrožskou Lhotou, vlastně děje. Jen částečně vidím několik desítek 
metrů před sebou obrysy něčeho, co připomíná stáje. 
My ale jdeme do malého domečku, který je zatím spíš skromnou no-
clehárnou. Sedáme si do studené místnosti, celé obložené dřevem,  
po kterém se občas v naprostém klidu prochází myš. Občas zazní 
z vedlejší místnosti nějaké hlasy a já spíš jen tuším, že jsou to dělníci, 
kteří tady na statku pracují.
„Když jsme do Obory poprvé přišli, ani jsme se sem nemohli dostat. 
Všechno bylo naprosto zarostlé, abychom si mohli prohlédnout bu-
dovu stájí, museli jsme lézt místy po čtyřech. Vypadalo to, že si to 
tady někdo popletl s odkladištěm všeho možného,“ začíná vyprávění 
Boleslav Hurhot. „Ale já jsem byl rozhodnutý, že takové místo chci. 
A když člověk něco chce, tak to prostě získá. Hledal jsem ho všude 
možně dva roky,“ dodává.

Blbci se nezabývám, na to je život krátký

Těžko říci, jak popsat první dojem z něj. Řekli byste, že jde spíše 
o „tvrďáka“, nějaký úsměv byste na jeho tváři těžko uviděli, mluví 
ale ochotně a vstřícně, a když přijde řeč na koně a psy, můžete mít 
dokonce pocit, že „tvrďák“ je ten tam. Zvlášť, když prozradí něco i o  
svém životě.
„Ve čtyřiceti  jsem zjistil, že je daleko lepší dárky dávat, než dostávat. To 
byl ten zlom. Pak se narodili vnuci a člověk už získává na život úplně jiný 
názor. Zásada je radovat se každé ráno i z úplných maličkostí,“ tvrdí. 
„V životě není potřeba nadávat. Co mně pomože, že budu  nadávat?  
Je potřeba zabrat a jít dopředu. A nezabývat se nějakým blbcem nebo 
namyšlencem. Na to je život moc krátký.“
O svém podnikání  neprozradí během tříhodinového povídání takřka 
ani slovo, jen se zmíní o tom, že má tři firmy, v nichž zaměstnává větší 
počet lidí. Chci samozřejmě vědět víc, ale můj společník reaguje často 
tvrzením, že by tak vyvolal ještě větší závist lidí. Vůbec mám pocit, že 
závist je něco, co mu hodně na jiných vadí.  
Většinu jeho takřka souvislého monologu tak tvoří vyprávění o zvířatech 
a budování Obory. Celý dosavadní život se věnoval především psům, 
dodnes vystupuje na závodech jako mezinárodní rozhodčí. Po roce 
1989 začal podnikat, podle svých slov pracoval nepřetržitě, aby si 
splnil svůj dávný sen – mít koně. Nejdříve si chtěl pořídit koně jen pro 
sebe a manželku, nakonec k nim začal přidávat další. Dnes jich má 
přes třicet.  

„Mně už je 52 let, já si nemůžu troufat zůstat někde stát. Do dvou 
let Oboru změníme,“ tvrdí a nedává nijak najevo, že by o tom pochy-
boval. 

„Je potřeba zabrat a jít dopředu,” říká Boleslav Hurhot FOTO: RB
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Radnice v Ostrožské Lhotě se
rozhodla pronajmout svou obecní 
hospodu novému nájemci. Tím se 
stala paní Jiřina Jurásková, která 
rozjela hospodu po výrazných 
úpravách ve velkém stylu. Při 
otevření vyhrávala dechovka 
a zdarma se čepovalo pivo. 
V dlouhé historii této hospody 
se v ní bude poprvé vařit, na 
jídelníčku už je například pizza, 
nabídka j ídel se navíc bude 
rozšiřovat.

·
S rozšířenou nabídkou základ-
ního školství přichází Veselí nad 
Moravou. Od prvního září příštího 
roku zde bude otevřená církevní 
základní škola. Budoucí prvňáčci 
mohou k zápisu do první třídy přijít 
7. února 2008. Nová škola bude 
sídlit v současné škole J. A. Ko-
menského, kde se také uskuteční 
zápis. Církevní základní škola ve 
Veselí nad Moravou bude první 
svého druhu v okrese Hodonín. 
Nejbližší církevní základní školy 
jsou v Uherském Brodě a v Brně.
Podle mínění starosty Veselí  Mar-
tina Bedravy se musí každý staros-
ta snažit v maximální možné míře 
efektivně hospodařit s finančními 
zdroji města. Pokud tedy stát na-
bízí, že něco uhradí, mělo by toho 
Veselí využít.
„Navíc žijeme v regionu, kde je 
docela dost věřících lidí. Myslím 
si, že je to šance pro celou oblast. 
Vždyť na Hodonínsku doposud 
žádná církevní základní škola 
nebyla,“ připomněl starosta. 

·
Najít v našem mikroregionu uby-
tování není vůbec jednoduché. 
O to potěšitelnější je, že se nyní 
objevily dvě nové možnosti. Jed-
na je v Hrubé Vrbce na Horňácku, 
druhá v Uherském Ostrohu. 

ani odcházet. 
A kdy bude k řes t? Vypadá 
to na  26. leden 2008, kdy se 
v Brně uskuteční reprezentační 
Horňácký ples. Nenechte si ho 
ujít! 

·
Ti, kteří mají rádi Horňácko, by  
neměli nechat bez povšimnutí 
jednu internetovou adresu. Její 
název zní: www.diginaves.cz. 
Právě na této adrese je možné 
vidět řadu reportáží o Horňácku. 
Připravuje je neúnavný „horňácký 
živel“ Tonda Vrba, který se po 
zahraniční anabázi opět vrátil do 
svého rodného kraje. Redakce 
našeho nového časopisu mu 
drží palce a těší se na spolupráci 
s ním!

·
Na Ostrožsku se daří divadelním 
ochotníkům. Jedničkou je zřejmě 
divadlo BLIC z Ostrožské Nové 
Vsi, které se v prosinci představilo 
na Malé scéně Slováckého divad-
la. Mezi nadšené diváky tohoto 
divadla patří také známý pražský 
herec Jan Kačer, který se s herci 
rovněž setkal.
Je ale dobře, že tradici ochot-
nického divadla se snaží udržet 
i v dalších obcích, například 
v Ostrožské Lhotě. Tamní divad-
lo předvedlo první prosincový 
víkend svou novou hru, o kterou 
byl mimořádný zájem. Obecní 
sál byl plný, v sobotu dokonce 
musely být přistaveny další židle, 
protože původní počet nestačil.

-

Novinky z Ostrožska i Horňácka
V Hrubé Hrubce získala radnice 
domek po celnících, kde je k dis-
pozici několik desítek míst, včetně 
malého by tu. K tomu můžou 
zájemci ještě využít k posezení 
velkou místnost a také sklep.
 V Uherském Ostrohu jsou k dis-
pozici dvě moderně vybavené 
apartmány, a to v prvním patře 
budovy, kde sídlí Informační cen-
trum mikroregionu.

·
V Informačním centru Mikrore-
gionu Ostrožsko je rovněž možné 
nadále s i  kupovat ka lendář 
mikroregionu, o který je velký 
zájem. Ke koupi je tady také zají-
mavá kniha s názvem Vlastivědné 
čtení – Z pověstí Hradišťského 
okresu. 
A zájemcům o knihy bychom 
velmi rádi doporučili ještě jedno 
čtení. Knihovnice v Hluku paní 
Marie Plačková vydala krásnou 
knihu s názvem Hlucké besedy 
aneb Jak bývalo prvéj. Kniha plná 
starých fotografií stojí určitě za po-
zornost, koupit ji můžete například 
v hlucké knihovně.

·
M u ž s k ý  s b o r  z  Ve l ké  n a d 
Veličkou trávil listopadové dny 
v nahrávacím studiu Základní 
umělecké školy ve Veselí nad 
Moravou. Chlapi ze sboru, který 
letos oslavil padesát let, tady 
nahrávali společně s Horňáckou 
cimbálovou muzikou Petra Mičky 
vůbec první vlastní CD. A že je 
nahrávání bavilo, dokazuje i fakt, 
že se některým ze studia nechtělo 

V plném proudu je hokej v Uher-
ském Ostrohu. Kromě mnoha 
jiných aktivit tady pořádají nábor 
malých hokejistů od 4 do 12 let. 
„Přijďte všichni, kdo máte zájem 
o rychlý kolektivní sport v zemi 
mistrů světa a olympi jských 
vítězů,“ zní pozvánka Ostrožanů.
Termíny pro nábor jsou pondělí 
od 16-17.30, čtvrtek od 15.00 do 
16.00,  sobota od 13.00 do 14.00. 
Zájemci můžou také volat na tel-
efon 774 440 760
.

·
Nově v ybudovaná un iká tn í 
galerie Joži Uprky na Moravě za-
hájila  svou činnost a otevírá se 
pro celou veřejnost. Slavnostní 
otevření galerie se uskutečnilo  
20. září v  areálu správní budovy 
Železáren Veselí ve Veselí nad 
Moravou vernisáží obrazů malíře 
Joži Uprky a dalších výtvarníků 
Moravského Slovácka 19. a 20. 
století.

Rozsáhlou stálou expozici zahr-
nující více než 300 výtvarných 
děl (obrazů i soch) moravských 
mal í řů a umělců, k teř í  čás t 
svého ž ivota ž i l i  a t voř i l i  na 
Moravském Slovácku, vybudoval 
uherskohradišťský podnikatel 
JUDr. Ing. Zdeněk Zemek.
V úzké spolupráci se soukromý-
mi sběrateli vytvořil podmínky 
pro vznik galerie a přesunutí děl 
z Prahy na Moravu a ve správní 
budově svých železáren nechal 
vkusně přebudovat dvě patra 
pro potřeby galerie. Ta bude nyní 
volně přístupná veřejnosti.
 V galer i i  se nachází kromě 
největších děl Joži Uprky také díla 
Antoše Frolka, Cyrila Mandely 
a celé řady dalších umělců.

RB
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VESELÍ NAD MORAVOU:
13. 12. - Vánoční trhy
14. 12. - Koncert Jaroslava Svěceného
15. 12. - Lipovské koledování (HCM P. Galečky, HCM J. Staši a další)
29. 12. - Vánoční koncert Velkého smyčcového orchestru M. Všetuly
31. 12. - Romský silvestr
11. 1. - Začíná série plesů

HLUK:
15. 12. – film Její Pastorkyňa z roku 1936, 16.00, kino   
16. 12. - SKLO vystoupení slovenské skupiny - Tvrz 
23. 12. - Předvánoční koncert KOSENKA - Sportovní hala 
26. 12. - BRNO BRASS Instruments - kostel sv. Vavřince
26. 12. - Štěpánská zábava, hraje Jan Plaček, 19.30, Tvrz
30. 12. – Farní Silvestr, 15.00, Tvrz 
Leden 2008 - Myslivecký ples, Skautský karneval, Elektrikářský ples, 
Sportovní ples, Krojovaný ples 

UHERSKÝ OSTROH:
8. 12. – Předvánoční těšení – 13.00 – klub Pastelka připravil zajímavý 
program, včetně možnosti vyrobit si dáreček nebo navštívit lidový jar-
mark - zámek 
16. 12. – Velká vánoční diskotéková show pro malé - 16.00 - klub 
Morava
25. 12. – 14.30 – Vánoční akademie, vystoupí děti ze školky 
s křesťanskou výchovou a děti i mládež farnosti sv. Ondřeje – kostel 
sv. Ondřeje

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES:
25. 12. -  14.30. - Koledování u živého betléma u kostela sv. Václava.
12. 1. - Ples „Vinotéky u sv. Vavřinca”
19. 1. - Ples  hasičů

25. 1. - Ples SRPŠ a obce Ostrožská Nová Ves

OSTROŽSKÁ LHOTA
16. 12. - Zpívá místní mužský sbor a lhotské folklórní soubory - 14.00
24. 12. -  22.00 - Štědrovečerní půlnoční mše - kostel
29. 12. - Svěcení vína
29. 12. - Vánoční koncert – odpoledne sbor z Veselí nad Moravou, 
večer pokračování  ,,Besedou u stromečku“ na Pastoračním domě 
s ochutnávkou posvěceného vína
31. 12. – Silvestr v obecním sále, hraje DJ IRON, připravena bohatá 
tombola, pořádají fotbalisté - „staří páni”
Leden - každou sobotu ples

BORŠICE U BLATNICE:
16. 12. - Beseda pro důchodce s vánočním koncer tem (hraje 
Boršičanka)
12. 1. - Myslivecký ples – hraje Stříbrňanka
9. 2. – Obecní ples – Boršičanka, cimbálová muzika, ochutnávka vín

BLATNICE
31. 12. – Kopec sv. Antonínek - 24.00 -  Silvestrovská půlnoční mše 
svatá

BLATNIČKA
16. 12. - Mistříňanka - 17.00

HORŇÁCKO:
14. 12. - Horňácký večer - Brno (Musilka)
15. 12. - Došli sme k vám na koledu - Velká nad Veličkou - 16.00
16. 12. - Zpívání sborů - Malá Vrbka - 14.00
26. 1. - Horňácký ples - Brno - Hotel Voroněž

Upozornění: Na Ostrožsku i Horňácku se konají i další akce. 
Prosíme je j ich organizátor y, aby o nich napsal i  na adresu 
radekbartonicek@klikni.cz , tic@uhostroh.cz . Na jednotlivé 
akce budeme aktuálně upozorňovat na internetových stránkách 
www.OSTROZSKO.cz. 

Kam vyrazit na Ostrožsku a Horňácku 

Kupón na slevu zboží
v Informačním centru
mikroregionu v Uh. Ostrohu
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Horňácké
slavnosti
2007
Velká nad Veličkou

FOTO: RB



Na Slavnostech vína v Uh. Hradišti

Ostrožská Lhota FOTO:RB

Hluk FOTO:RB

Veselí nad Moravou FOTO:Lenka FojtíkováOstrožská Nová Ves FOTO:RB

Boršice u Blatnice FOTO:RB

Blatnice pod Sv. Antonínkem FOTO:RB

Blatnička FOTO:RB Uherský Ostroh FOTO:RB


