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Dožínková děkovná pouť 2010

Den předtím i dny poté se nebe zatáhlo a déšť padal na celou 
krajinu. Mezitím, v neděli, v den Dožínkové děkovné pouti, se ale 
slunce posadilo vysoko na oblohu a na Antonínku panovalo krás-
né počasí.  Ke konci odcházejícího léta tak přišly tisíce poutníků 
na mši, kterou sloužil světící biskup P. Josef Hrdlička. 
„Kolik vidíme u mocných tohoto světa sebevědomí, pýchy i ješit-
nosti ve svém mínění o sobě,“ oslovil poutníky s tím, aby ale  ne-
mluvili o druhých a nastavili zrcadlo sami sobě.  
„Zkuste se při zpytování sami sebe ptát: Jak je to s mým egois-
mem, jak se já umím často prosazovat, nakolik bývám neústupný, 
kdy začnu zvyšovat hlas na své okolí, místo, abych zůstal v tichos-
ti srdce, kde se nám otevírá velká výzva k práci na sobě? Člověk 
není jen šlechtitelem vína či ovoce, ale především má každý zu-
šlechťovat sám sebe,“ kázal biskup před davem, jehož konec ne-
byl téměř vidět.

Potěšující byl také pohled na velký zástup krojovaných, z nichž někteří 
přinášeli k oltáři, nádherně vyzdobenému ovocem a zeleninou,k požeh-
nání dary přírody. 
Nyní se můžete na této straně a také na straně 48 podívat na tyto krojova-
né i s dary. Věřím, že mnozí účastníci poslední letošní velké antonínkové 
pouti si odnášeli domů dobrou vůli, která sice není vidět na první pohled 
jako kroje, ale o to silněji ovlivňuje naše každodenní chování.

RB

Foto na straně 2 a 48: Lenka Fojtíková a Filip Fojtík
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JSME NA INTERNETU !

Jak se jen ty časy mění. Není to 
tak dávno, kdy byl skoro zázrak,  
že se o té či oné akci objevi-
la alespoň někde v okresních 
novinách malá fotečka. Lidé si 
takové snímky s většinou drob-
ným popiskem či článečkem 
schovávali a považovali je za to 
nejcennější ve svém archívu.
Doba se ovšem změnila ra-
ketovou rychlostí a dnes není 
problém udělat z jakékoliv akce  
stovky či tisíce fotografií, které 
končí stále častěji na internetu, 
kde k nim má přístup prakticky 
každý.  A co víc - kromě fotogra-
fií se stále častěji může podívat 
také na videoukázky z těchto 
akcí.
Odvážím si říci, že náš časopis 
patří v tomto k těm nejvíce aktiv-
ním. Žádný časopis ani noviny 
v naší zemi nemají na internetu 
k článkům takovou přílohu fotek 
a video ukázek jako ten náš. 
Když si kliknete na stránky 
www.ostrozsko.cz a na  www.
slovackoDNES.cz, najdete pod 
„kolonkou“ časopis mnoho foto-
grafií a také videoukázky z řady 
akcí, o kterých si čtete v tomto 
čísle našeho časopisu. Vyzkou-
šejte to prosím! 
Zároveň ale, prosím, zůstaňte 
čtenáři našeho časopisu. Bez 
vás, čtenářů, kteří časopis ku-
pujete, by totiž nemohl být tento 
časopis, stejně jako by nemohly 
být na internetu zmiňované fot-
ky a videoukázky. Děkujume!

Radek Bartoníček
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BORŠICE U BLATNICE
20, 21 - Jak Boršičtí připravili 
ojedinělou krojovanou svatbu

PŘÍLOHA MAS
33 až 46  -  Na výstavě jsme 
potkali také prezidenta

SUCHOV
18 - Byli jsme na připomenutí 
slavné Súchovské republiky

HRUBÁ VRBKA

24 - Poslouchali jsme zpověď 
odcházející starostky

LIPOV

44, 45 - O verbířích z Lipova, 
kteří kralují Horňácku

UHERSKÝ OSTROH

22, 23 -  Navštívili jsme známého 
malíře Zdeňka Hudečka

HLUK
26, 27 -  Hluk tleskal programu 
o hlucké krojované svatbě

BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM

15 -  Zajímal nás nový ředitel 
školy ve Velké nad Veličkou

LOUKA
42 - Když se při sportu schází 
téměř celá dědina

OSTROŽSKÁ LHOTA
24, 25  - Jak slavili hasiči, červený 
kříž a mažoretky

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

14 - Jak žije kuchař a cukrář 
Evžen Hrachovský

VELKÁ NAD VELIČKOU
10, 11, 12 - Podrobně píšeme 
o Horňáckých slavnostech

Vážení čtenáři,

zcela jistě budete opět 

mnozí namítat, že v časopisu 

věnujeme málo místa vaší 

obci či městečku. Věřte nám, 

že jsme se snažili, abychom 

každé z 16 obcí a měst, kde 

časopis vychází, věnovali 

přibližně stejně místa. Víc 

udělat nemůžeme, protože 

časopis má  omezený počet 

48 stran. Velmi vás prosíme 

o pochopení, zůstaňte nám 

věrni. Děkujeme! 

Redakce
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