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VE VÍRU TANCE

Ples SRPŠ v Uherském Ostrohu                                                                                                                                           Foto: Lenka Fojtíková

Školní ples v Blatnici pod Svatým Antonínkem  Foto: 2x Filip Fojtík

Školní ples v Ostrožské Nové Vsi Foto: Filip Fojtík Rodi ovský ples v Kuželově Foto: Klára Kostelanská

Ples SRPŠ v Uherském Ostrohu  Foto: Lenka Fojtíková Rodi ovský ples v Ostrožské Lhotě Foto: Štěpán Mitá ek
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Milí tená i, 

dostává se vám do rukou jubilejní, 
dvacáté íslo asopisu Krajem svaté-
ho Antonínka. Tentokrát by se dalo 
íct, že je ve víru tance. Plesová se-
zona byla výjime ně hodně dlouhá. 

Když jsem 
s ledova -
la, kolik 
plesů se 
v jednot-
livých ob-
cích koná, 
nesta i la 
jsem se 
divit. Ur-

itě je potěšitelné, že se našly tisíce 
lidí, kte í se na ně p išli pobavit. Ob-
div ale pat í také stovkám dobrovol-
níků ochotných oby ejně bezplatně 
zábavu p ipravit.
Stále kolem sebe slyším, jak lidé ne-
mají zájem o ve ejné dění, že každý 
sedí doma u po íta e i televize 
a na setkávání se s druhými není 
as. Podle návštěvnosti plesů to ale 

se spole enským životem v našich 
vesnicích rozhodně není tak zlé, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. 
V b eznovém ísle asopisu se ale 
samoz ejmě nedo tete jen o plesá-
ní. Spolu s ostatními redaktory jsme 
se opět snažili obsah sestavit tak, 
aby si v něm něco zajímavého našli 
mladí, i ti d íve narození. Nechybí 
proto tradice, kdy jsme se podívali, 
jak Velikonoce slavili naši p edkové 
a jak se slaví dnes. P íběh talento-
vaného plavce Jana Malůše z Uher-
ského Ostrohu nezasvěceným od-
kryje, jak těžká je cesta k medailím. 
Vyšívání Pavla Štefky, který p i práci 
využívá programování p es po íta , 
zase odhalí, jak se kroje vyšívají ve 
t etím tisíciletí.  Doba se holt zrychli-
la a náro nou ru ní práci dnes nikdo 
nezaplatí. 
Nezapomněli jsme ani na sportovní 
zpravodajství a informace z Místní 
ak ní skupiny Hor ácko, Ostrožsko. 
Informací je spousta, tak vě ím, že si 
každý p ijde na své. 
P eji pěkné po tení a těším se s vámi 
na setkání na některé z mnoha akcí, 
které v našem kraji opět budou.

Lenka Fojtíková
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Po átek roku pat il zápisům dětí 
do prvních t íd. Velké školy se už 
roky p edbíhají, jak by udělaly 
zápis zajímavější, aby rodi e p i-
vedli zapsat své potomky právě 
k nim. Jiná situace je v malých 
obcích, kde není z eho vybírat, 
a dospělí jsou rádi, že v jejich 
vesni ce škola vůbec je. 
Zamí ili jsme se proto podívat, 
jak to p i zápisu vypadalo v Nové 
Lhotě, Kuželově a Louce. Ve 
všech t ech jmenovaných ško-
lách byl scéná  témě  totožný. 
Na děti a jejich rodi e ekaly 
milé a usměvavé u itelky. Jejich 
úkolem bylo, aby během pár 
minut zjistily, jestli jsou děti na 
školní docházku zralé.
„Ptáme se, jestli ví, jak se jmenují, 
kde bydlí a kolik je jim roků. Děti 
by měly umět rozpoznávat barvy, 
základní geometrické tvary jako 
je obdelník, tverec, kruh a troj-
úhelník. Také se vždy ptáme, 
jestli umí nějakou básni ku nebo 
písni ku. P i zápisu dále namalují 
postavu. Potom se hlavně sledu-
je, jestli umí samostatně pracovat 
a po ád se neobrací na mamin-
ku,“ uvedla u itelka Základní 
školy v Nové Lhotě Šárka Hla-
hůlková. „Měly by se také umět 
orientovat v prostoru, rozpoznat, 
kde je vpravo, vlevo, naho e, dole 
a napo ítat do pěti až deseti,“ 
p ipomněla u itelka Martina Se -
ková v Kuželově.   Po absolvování 
kole ka po jednotlivých stano-
vištích dostaly děti ve všech na-
vštívených školách drobné dárky 

a sladkosti.  Zatímco v Louce p i-
šlo k zápisu patnáct budoucích 
prv á ků, v Nové Lhotě a Kuželo-
vě pouze pět. 
Co se tý e celkového po tu žáků 
ve škole, je na tom nejhů e Nová 
Lhota a Louka. „Když jsem zde 
p ed t iat iceti lety za ínal, bylo 
v pěti ro nících sto osm dětí. 
Dnes jich je jen šestat icet. To 
je také důvod, pro  jsme museli 
spojit první a t etí t ídu a dru-
hou a tvrtou t ídu,“ informoval 
o stavu editel Základní školy 
v Louce Antonín Mi ka. 
Ještě hů  je na tom Nová Lhota. 
V sou asné době se zde u í jen 
osmnáct dětí. „Vloni jsme první 
t ídu ani neotvírali. Dvě u itelky 
u ily ve dvou spojených t ídách. 
V jedné byli druháci a tvr áci 
a v druhé t e áci s jediným pá-
ákem. „Pokud nedojde k něja-
ké změně, tak se nám v p íštím 
školním roce zvýší po et na jed-
nadvacet žáků,“ upozornila Jana 
Rumíšková, editelka Základní 
a mate ské školy v Nové Lhotě.
Výhled do budoucna ale není ni-
jak nadějný. Děti se zde prostě už 
delší dobu p íliš nerodí. Lidé se 
kvůli práci stěhují do měst. „Když 
jsem chodil do školy, tak nás bý-
valo i pětadvacet děcek ve t ídě. 
Byl tu p itom nižší i vyšší stupe ,“ 
p ipomněl dobu svého dětství 
t icetiletý Jan Lukšík, který k zá-
pisu p ivedl syna Honzíka. „Jsem 
ráda, že tady škola zatím je. 
Máme miminko a nedovedu si 
p edstavit, že by Davídek musel 

někam do první t ídy dojíždět,“ 
ekla maminka Marie Nagyová. 
„Budoucí dva roky bude dětí dost. 
Potom jich ale z ejmě zase ubude. 
Uvidíme, co bude dál. Obec zatím 
náklady na provoz i mzdy peda-
gogů dotuje,“ uvedl starosta Nové 
Lhoty František Okénka.
V minulosti zde p itom byla situ-
ace úplně jiná. „Do školy chodilo 
i okolo dvě stě ty iceti dětí a ve 
t ídách se u ilo osmadvacet, 
t icet  žáků. Byly to krásné asy. 
Škola měla velmi dobrou úro-
ve ! Z našich absolventů jsou 
dnes t i léka i a spousta inžený-
rů,“ upozornil Pavel S ahel, který 
byl na Lhotkách t ia ty icet let 
editelem. Podle jeho mínění 
měly tamní děti jediný handicap, 
a tím byl dialekt, kterým mluvily 
doma. Po nástupu do školy pak 
mnozí školáci nerozuměli zada-
ným úkolům. „Zkušené u itelky 
s nimi ale komunikovaly v jedno-
duchých větách a všechno zno-
vu a znovu vysvětlovaly.  Děti, 
o kterých nám v pedagogicko-
-psychologické poradně t eba 
ekli, že jsou zralé na pomocnou 
školu, nakonec mnohé odmatu-
rovaly,“ p ipomněl bývalý edi-
tel. „Nikdy jsem si nemyslel, že 
jsou Lho áci hlúpí. Já jsem jich 
měl rád,“ dodal s láskou v hlase 
bývalý editel.

Špatnou výslovnost malých ško-
láků ozna ují za nešvar poslední 
doby také u itelky z Kuželova. 
„Rodi e by neměli na své po-
tomky žvatlat, ale více s nimi 
pěkně mluvit a íst jim. Pokud se 
vada e i p esto objeví, měli by 
co nejrychleji vyhledat logope-
da. Jakmile se vada u dítěte p íliš 
zažije, jen těžko se pak odstra u-
je,“ upozornily u itelky. editeli 
Louky Antonínu Mi kovi se zase 
moc nelíbí móda, kdy rodi e žá-
dají, aby jejich potomci dostali 
ro ní odklad povinné školní do-
cházky. „Některé dítě si odklad 
zaslouží ale zdaleka ne všichni,“ 
míní editel.
Na malý po et žáků si zatím ne-
stěžují v Kuželově, kde nebylo 
nutné p istoupit ke slu ování 
t íd, kde se u í děti od první do 
deváté t ídy. Na druhé straně je 
ale také pravda, že druhý ro ník 
zůstal prázdný. Ani tady ovšem 
nejsou vyhlídky p íliš růžové. 
„Pokud sledujeme po ty v ma-
te ské škole, tak nám malých 
dětí stále ubývá. Uvidíme, co 
bude dál,“ dívá se s obavami 
do budoucnosti editel Martin 
Dosoudil, který zde do funkce 
nastoupil teprve se za átkem 
druhého pololetí školního roku. 

Text a foto: Lenka Fojtíková

Budoucí školá ci šli k zápisu do prvních t íd

ZPRAVODAJSTVÍ
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Po átkem ledna se na brněnském výstavišti uskute nil veletrh ces-
tovního ruchu Go a Regiontour. Veletrh provedl návštěvníky po tu-
ristických zajímavostech eské republiky a Slovenska. V pavilonu 
P okusili atmosféru jednotlivých regionů s jejich typickým folklorem, 
kuchyní i emeslnou tradicí. 
Na dvacátém ro níku Regiontour nechyběl ani mikroregion Ostrož-
sko. Stejně jako v minulých letech se zde prezentoval spolu se Slovác-
kem,  Valašskem, Kromě ížskem a Zlínskem. „Tato spole ná prezenta-
ce je z ekonomického hlediska zatím jediná možná. Nemáme na to, 
aby si každá oblast postavila svůj stánek.  Je tu prakticky celý bývalý 
okres Uherské Hradiště. Dva mikroregiony se vždy dělí o jeden pul-
tík,“ informoval tajemník Regionu Slovácko Josef Hapák. 
Podle jeho mínění je tato prezentace regionu velmi důležitá. Po dese-
ti letech už je to hodně poznat podle p ílivu turistů. „P ed deseti lety 
nehrozilo, že byste t eba v Uherském Hradišti potkali tolik cykloturistů, 
kte í odsud mí í do Ch ibů a Bílých Karpat,“ p ipomněl Josef Hapák. 
S jeho názorem souhlasí i manažerka Mikroregionu Ostrožsko Jana 
Bujáková. „My jsme prezentaci na veletrzích poznali p edevším 
v našem ubytovacím za ízení v Informa ním centru v Uherském Os-
trohu,“ podělila se o zkušenosti manažerka Bujáková. A o  měli ná-
vštěvníci největší zájem? „Jednozna ně to byly kapesní kalendá íky, 
které zmizely snad za dvě hodiny. Na odbyt šel i kalendá  kulturních 

akcí, který je spole ný pro mikroregion Ostrožsko a Myjavu. Mnozí si 
také brali různé mapy,“ informovala pracovnice Informa ního centra 
v Uherském Ostrohu Adéla Ture ková.  

Text a foto: Lenka Fojtíková

Mikroregion Ostrožsko nechyběl na Regiontouru

MIKROREGION

V druhé polovině ledna byl ve ejnosti otev en nový Ski areál v Nové 
Lhotě.  Nachází se nad obcí ve směru k hranicím se Slovenskem u Ši-
be ního vrchu. Sjezdovka je dlouhá 550 metrů. Po Filipově je to dru-
hé zimní st edisko na Hor ácku.
Dolní stanice se nachází v nadmo ské výšce 600 metrů a horní stani-
ce v nadmo ské výšce 700 metrů. „Je to nejvýše položená sjezdovka 
v okrese Hodonín. Nad obcí je kopec upec, což je nejvyšší vrchol 

Jihomoravského kraje,“ p ipomněl některá fakta starosta obce Anto-
nín Okénka. 
Záhy po otev ení areálu se mezi lidmi ší ily informace, že pokud na-
padne sníh, tak motoristé ke sjezdovce se svými automobily nevyje-
dou. P íkrá silnice měla být údajně stále zasypaná závějemi sněhu. 
„To ale není pravda. Samoz ejmě že je údržba cesty náro nější na 
úpravu, pokud padá sníh a je to tam v zatá ce zafoukané. Vždy jsme 

udělali vše pro to, aby každý vyjel. Když se 
tam te  lyžovalo, tak všichni, kdo chtěli, vy-
jeli,“ tvrdil v únoru starosta. 
Nového areálu už využily k lyža skému vý-
cviku školy ze Strážnice, Brna a Tren ína. „Za-
tím nemáme ubytovací kapacitu, proto byd-
leli na Vápenkách. Našel se už ale naštěstí 
podnikatel, který chce opravit Bohumínskou 
chatu, kam by se pak vešel celý autobus tu-
ristů,“ prozradil starosta. 
St edně těžká sjezdovka je v sezoně p ístup-
ná ve ejnosti denně od deváté hodiny ranní 
do osmé hodiny ve erní. Vlek má kapacitu až 
tisíc lyža ů za hodinu. K úpravě  terénu slouží 
zasněžovací děla a rolba. „Za deset jízd do-
spělí zaplatí sto dvacet korun a děti polovi-
nu,“ informoval vleka  Vlastimil Pomajbík. 
Muž pat í mezi tve ici pracovníků, která 
zajiš uje obsluhu novolhotského Ski areálu 
a získala v zimních měsících práci. Další in-
formace o provozu mohou zájemci sledovat 
na webových stránkách: www.skinl.eu.

Lenka Fojtíková, Antonín Vrba
Nová Lhota_sjezdovka: Lyža ům se na nové sjezdovce nad Novou Lhotou naskytuje nádher-
ný pohled do údolí                                                                                                   Foto: Antonín Vrba

Nad Novou Lhotou vyrostl Ski areál

Podle pracovnice Informa ního centra v Uherském Ostrohu Adély 
Ture kové (vpravo) měli návštěvníci Regiontouru největší zájem 
o kapesní kalendá e  
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Mezi ernými smute ními šaty 
zá ily také kroje. P evažovaly 
mezi nimi ty z Hor ácka, ale 
byl vidět i kyjovský kroj. Všichni 
p išli vzdát hold vynikajícímu 
zpěvákovi, folkloristovi a uni-
verzitnímu profesorovi, který se 
v Hrubé Vrbce p ed osmdesáti 
lety narodil. V tamním evange-
lickém kostelíku byl také po-
k těn a konfi rmován. 

Byl jako len rodiny
„Tatínek pana Holého byl ka-
marádem mého tatínka. asto 
k nám do Velké chodívali na 
besedu. Znala jsme ho proto od 
dětství. Je to, jako by odešel ně-
kdo blízký z mé rodiny,“ svě ila 
se t iasedmdesátiletá Ludmila 
Prášková  z Velké nad Veli kou. 
„U nás je to stejné. Naše rodina 
se také p átelila se strý kem Ho-

lým. Luboš pro nás byl taková 
folklorní autorita. Dycky nám ra-
dil, když jsme něco nacvi ovali. 
Ur itě je to velká ztráta,“ dopl-
nila slova kamarádky osmašede-
sátiletá Alžběta Janásová z Velké 
nad Veli kou. Obě ženy nastro-
jené v krojích se shodly, že hlas 
a nádherný zpěv Luboše Holého 
bude jen velmi těžko nahradi-
telný. „Zatím nevíme o žádném 
jeho nástupci,“ shodly se ženy. 
Jako na vlastní rodinu vzpomíná 
na Luboše Holého také publi-
cista a fi lmový režisér B etislav 
Rychlík. „Naše rodiny se blízce 
p átelily. Můj děda a tata Holých 
byli sokoli. Náš tata byl velký 
Lubošův kamarád, takže jsme 
k sobě měli hodně blízko. Jako 
kdyby to byla moje rodina,“ pro-
zradil Rychlík. Podle jeho mínění 
odešel jeden z velikánů hor ác-

kého zpěvu. Navíc také intelek-
tuál a vynikající vědec. 

Luboš nám bude chybět
 „Dojímá mě, že měl ko eny v ta-
kové malé chaloupce. Maminka 
byla sice u itelka, ale tatínek jen 
dělník. Vyrůstal ještě v prost edí 
vesnice s původním starobylým 
hor áckým ádem, obklopený 
zpěvností dědiny vlastní rodiny,“ 
p ipomněl režisér. 
„Bude nám scházet jeho funkce 
u itele létání. On nás totiž nau-
il s písni kou létat. Byla to vý-

uka vznášení se a létání s písní. 
Sám se vznesl a ekl:  „Vznes se 
a pole  za mnou!“ A muzikanti 
za ním letěli. Platilo heslo: „Když 
mě chytíš, můžeš letět dál, když 
mne nechytíš, p ista  a běž pry . 
Byl to zpěvák, za kterým se letě-
lo velmi nesnadno. Když se to 

ale dokázalo, tak se dosáhlo nej-
krásnějších hodnot. Bude mně 
chybět, že ubývá zpěváků ‒ u i-
telů létání,“ svě il se dlouholetý 
hudební redaktor eskosloven-
ského rozhlasu v Ostravě a zaklá-
dající len a umělecký vedoucí 
cimbálové muziky Technik Jan 
Rokyta. 
Podle jeho mínění je dnes p íliš 
brzy mluvit o nějakém nástup-
ci Luboše Holého. Zpíval totiž 
dlouhých sedmdesát let. Poprvé 
jeho hlas zazněl v Plickově fi lmu 
Vě ná píse . Poslední cédé ko 
pak vydal vloni p i p íležitosti 
osmdesátých narozenin. „Byl 
to zpěvák, který si v osmdesá-
ti letech nesedl p ed hromadu 
svých cédé ek a ne ekl: Takhle 
jsem zpíval, když mně bylo ty i-
cet, padesát, šedesát... On vstal, 
zdvihl ruku a ekl: „Takhle zpívám 

Lou ení s Lubošem Holým v Hrubé Vrbce
Takovou invazi návštěvníků Hrubá Vrbka už dlouho nezažila. První únorovou sobotu se sem 
na poslední rozlou ení s Lubošem Holým sjely stovky lidí ze všech koutů republiky. Zdaleka ne 
všichni se dostali do evangelického kostelí ku. 

ZPRAVODAJSTVÍ
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Prof. Luboš Holý se narodil 
21. íjna 1930 v Hrubé Vrbce 
na Hodonínsku. Byl významný 
folklorní zpěvák a také vyso-
koškolský pedagog. U il na Ve-
terinární a farmaceutické uni-
verzitě v Brně. Jeho zpěvnost 
vycházela p edevším z kulturní 
tradice jeho rodného regionu 
Hor ácka. Ovlivnila ho také 
muzikantská atmosféra neda-
leké Strážnice, kde maturoval 
na gymnáziu. Proslavil se mimo 
jiné zpěvem v netypickém ba-
rytonu, který jej odlišoval od 
mnoha jiných hor áckých lido-
vých pěvců.
Narodil se v muzikantské rodině 
jako starší bratr Dušana, který 
je také známý zpěvák lidových 
písní. Oba brat i byli od dětství 
formováni rodinným prost e-
dím. Rodi e v nich uvědoměle 
pěstovali zájem o místní lido-

vou kulturu. V letech 1950-1954 
se uplatnil jako primáš cim-
bálové muziky Vysoké školy 
veterinární v Brně, kde studo-
val, a brněnského Slováckého 
krúžku. V Brně působil dále 

v několika dalších souborech. 
Z ejmě nejvíce je jeho hudeb-
ní innost spjata s Brněnským 

rozhlasovým orchestrem lido-
vých nástrojů (BROLN), s nímž 
spolupracoval od jeho založení 
mnoho let a nato il s ním ce-
lou adu nahrávek. Vystupoval 
v televizi i rozhlase. Dlouho-

době zpíval též s ostravskou 
cimbálovou muzikou Technik. 
Mezi muzikanty byl znám svým 

intuitivním p ístupem a strhu-
jícím emocionálním provede-
ním. Poslední album s názvem 
Rabude , rabude  (2010) vydal 
vloni u p íležitosti osmdesátých 
narozenin. 
Vedle zpěvu se d íve zabýval 
též tancem. Jeho tane ní part-
nerkou byla Zde ka Jelínková, 
která už také nežije. 
Luboš Holý působil dlouhé roky 
na Veterinární a farmaceutické 
univerzitě v Brně. V roce 1964 
získal titul kandidát věd.  Dlou-
hé roky působil jako pedagog 
na univerzitách na Kubě a Mexi-
ku. Byl ve svém oboru uznáva-
ným odborníkem. 
Z jeho etných vědeckých pub-
likací, známých též v zahrani í, 
lze jmenovat nap íklad Biologii 
rozmnožování skotu (1970). Lu-
boš Holý zem el po těžké ne-
moci 23. ledna 2011 v Brně.

Kdo byl Luboš Holý

Poslední rozlou ení v kostele vedl fará  Mojmír Blažek

Po smute ním rozlou ení v evangelickém kostele nikdo nespěchal 
domů

dneska!“ upozornil v den posled-
ního rozlou ení Jan Rokyta. 

Pan zpěvák
„Byl to prostě Pan zpěvák. Měl 
mohutný hlas, který zněl po celé 
st ední Evropě,“ potvrdil Rokyto-
va slova dlouholetý redaktor br-
něnského rozhlasu Jaromír Ne as. 
Na otázku, jestli lze Luboše Ho-
lého p irovnat na poli folkloru ke 
Karlu Gottovi, ekl, že Luboš Holý 
s písněmi žil. Jakmile se narodil, 

už je dostával od svých p edků. 
„V tom je ten rozdíl. Píse , kte-
rou vás nau í někdo konkrétní, 
někdo živý, ty jsou nejkrásnější 
a v lidech také zůstávají nejdéle,“ 
upozornil Rokyta.  Poslední roz-
lou ení v Hrubé Vrbce snímala 
kamera eské televize. Záznam 
bude použit do zhruba půlhodi-
nového medailonu o Luboši Ho-
lém, který bude vysílán v po adu 
Folklorika. 

Text a foto: Lenka Fojtíková

Luboš Holý na Hor áckých slavnostech v roce 2004

S kamarádem se p išli zpěvem a hudbou rozlou it muzikanti a zpěváci
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Slavnost světla
Vě ící se ve er shromáždí venku p ed kostelem, kde sobotní veliko-
no ní vigilie za íná žehnáním ohně a paškálu. 

P i žehnání paškálu se nejd íve žehná k íž. Horizontála a transcen-
dentála vyjad uje vztah lověka ke světu a Bohu. K íž je znamením 
dějin spásy. Kristus nás zachránil, Mesiáš nás spasil. Na paškálu jsou 
písmena Alfa a Omega, což jsou první a poslední písmena ecké abe-
cedy. Zárove  vyjad ují za átek a konec jakéhokoliv dění v dějinách 
lidstva. Na paškálu je dále každý rok letopo et  od narození Páně. 
Kněz  h eby p ejíždí íslice a íká: „On je Král všech věků, vládne ději-
nám.“ H eby p ipomínají Kristovy svaté rány. Je jich celkem pět. 

Po slavnosti světla vchází vě ící s rozžatými svícemi do chrámového 
prostoru, kde jsou zhasnutá světla. Kněz nese zapálený paškál. Světlo 
znázor uje p íchod Krista. Rozžaté svíce promě ují tmu.  Posláním 
každého správného lověka je promě ovat tmu ve světlo. 

Bohoslužba slova
P i bohoslužbě slova se tou tení. D íve jich byl bezpo et. Pak se 
ustálila na sedmi starozákonních. Ty mapovaly vždy dějiny spásy. Po 
každém tení následuje Žalm, který se někdy váže k tením. Po et 
tení je závislý od způsobů a oby ejů ve farnostech. Nejmenší možný 

po et jsou ale t i. P i zpěvu Sláva na výsostech Bohu se znovu rozezní 
zvony. Poté následuje tení epištoly z Nového zákona, evangelium 
a kázání. Tím kon í bohoslužba slova. 

Ob ady k tu
Ob ady k tu zahájí  litanie a vzývání všech svatých, kam  mohou být 
zahrnuti patroni těch, kdo budou pok těni. Poté je žehnání vody 
s pono ením paškálu t ikrát do k estního pramene. Po požehnání 
vody následují samotné k ty katechumenů, kte í se z íkají zla a vy-
znávají víru. Poté jdou ke k titelnici, kde jsou pok těni. Následuje je-
jich pomazání olejem. To se uděluje dvakrát. Poprvé už o Bílé sobotě 
ráno.  Následuje p edání bílého roucha, zapálení svíce od paškálu 
a  obnova k estních slibů pro všechen lid v kostele. 

Bohoslužba oběti
Bohoslužba oběti uzavírá celou velikono ní vigilii.

Text a 4x foto: Lenka Fojtíková

Velikono ní vigilie je z ejmě nejkrásnější liturgií během roku. Zárove  je také nejdelší. Vždy by 
měla za ínat v noci ve tmě. Tmu proza uje slavnost světla, která se koná oby ejně někde venku 
p ed kostelem pod širým nebem. K prvnímu prozá ení noci světlem dochází p i žehnání ohně. 
Liturgie d íve trvala až do rána. První ervánky a rozb esk dne ústil do Mrtvýchvstání Krista. 

Velikono ní vigilie krok za krokem

VELIKONOCE
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Smrtná neděle
trnáct dnů p ed Velikonocemi se slavila Smrtná neděle, kdy se vy-

nášela Morena.  Smrtná neděle je dodnes vnímána jako den, kdy se 
fi gurína p estrojené ženy, nebo chlapce za panáka na marách i na 
ty i vynáší ze vsi coby symbol smrti a vítá se jaro. Tělo slámové More-
ny se oby ejně u potoka zapálí a korpus se vhodí do vody.

Morena Foto: Lenka Fojtíková

Květná neděle
O týden později si p i Květné neděli vě ící p ipomínají slavný vjezd Je-
žíše do Jeruzaléma, kdy p ed něj lidé kladli palmové ratolesti. V kos-
telech se na Slovácku žehnají větvi ky ko i ek, zlatý déš  i větvi ky 
b ízy. Ko i ky si pak vě ící zastrkují za k ížky nebo svaté obrázky. 
V rámci úspory asu se někde spojuje Květná neděle se Smrtnou. 

Květná neděle Foto: Lenka Fojtíková

Zelený tvrtek
O Zeleném tvrtku 
si vě ící p ipomí-
nají poslední ve-
e i Páně. Dodnes, 

i v rodinách, kde 
o této tradici lidé 
p íliš mnoho nevě-
dí, je běžné, že se 
jí něco zeleného. 
P edevším to bývá 
špenát, nebo si lidé 
va í aje z kop iv. 
D íve se děti pohy-
bovaly více venku, 
bývaly už v tomto 
jarním ase na pas-
tvě, kde jedly š ovík 
i polní ek. Zelené 

se používalo ov-
šem nejen do ža-
ludku, ale i na ple . 
O Zeleném tvrtku 
měly tyto rostliny 
působit s větší silou. Hospodyně pak negativní síly zapuzovaly tlu e-
ním metlami, cepy a tlu ením v hmoždí i.  P ed východem slunce se 
kolem domu bilo cepem, aby byly vyhnány myši ze stodol a komor, 
krtci ze sadů a luk, aby se  zabránilo všemu škodlivému. Posvěceným 
prutem se v obydlí šlehalo po podlaze a pe inách, aby se vyhnaly ble-
chy a švábi. Pastý  na ezal b ezové pruty a roznášel je dům od domu. 
Tyto zvyky se dnes už neudržují. Stále se ale udržuje obchůzka tzv. 
klepa ů a hrka ů. 
O Zeleném tvrtku se totiž íká, že zvony odletěly do íma, protože až 
do Vzk íšení utichnou. Jakmile utichnou, vyrazí do ulic hrka i a klepa-
i. Tento zvyk se na Slovácku udržuje snad ve všech obcích. 

Velký pátek
Velký pátek je dnes pro většinu lidí běžným pracovním dnem. D íve 
tomu tak ale nebylo.  V minulosti p ed východem slunce pospícha-
la děv ata k potokům a pramenům, kde se omývala velkopáte ní 
vodou, aby byla krásná. Velkopáte ní vodou si dívky omývaly i vla-
sy, aby jim nevypadávaly. Do konvi ek nabíraly vodu pro nemocné 
a malé děti. Dokonce se velkopáte ní vodou vylévaly i boty, aby byly 
zdravé nohy a lidé neměli plísně. Z liturgického pohledu ale šlo stejně 
jako dnes o den největšího ztišení a půst. V tento den se vě ící chodí 
do kostela  modlit k Božímu hrobu. 

Slavení Velikonoc d íve a nyní 
 Po oslavách fašanku za al ty icetidenní půst. Někte í vě ící se v této době skute ně postí 
a snaží se od eknout si různé věci. Půst se p itom netýká pouze jídla. V této době se d íve ne-
konaly žádné zábavy. Byl to as ur ený k usebrání a modlitbě. Pro k es any jsou Velikonoce 
většími svátky než Vánoce. Slaví, že vykupitel Ježíš Kristus po potupné smrti na k íži t etího 
dne vstal z mrtvých. Půst velmi p ísně dodržují lenové pravoslavné církve. Během ty iceti 
dnů p ed Velikonocemi nejí nejen maso, ale ani mlé né výrobky i t eba vají ka. S velikono ní 
dobou se pojí spousta zvyků. Zatímco některé se udržely dodnes, jiné už upadly v zapomnění. 
 

Klepá i                                         Foto: Filip Fojtík

TRADICE A SOU ASNOST
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K ížová cesta  Foto: Lenka Fojtíková

Bílá sobota
D íve se tradovalo, že by měl mít na Bílou sobotu každý něco nové-
ho. Pro děv ata byl obvykle ušitý nový fěrtůšek, anebo aspo  dostala 
látku. V rodinách bylo hodně dětí, které si v průběhu roku, když cho-
dívaly do kostela, půj ovaly boty. Na Bílou sobotu byla p íležitost po-
ídit nové boty, aby měl každý vlastní. asto děti obdarovávali kmo-
chá ci, kte í nahrazovali v p ípadě neštěstí nebo úmrtí funkci rodi ů. 
Uhlíky z posvěceného ohně se zase používaly ke zna ení k ížků na 
lipová polínka, která se pak dávala do pole, aby p inesla hojnou úro-
du a chránila pole p ed živelnými pohromami a neúrodou. Uhlíky se 
dávaly také za krovy jako ochrana proti blesku, házely se do studny 
coby prosba za zdravou vodu.  Kousek d eva nebo uhlíku se vkládal 

p i stavbě nového domu. Dnes vě ící v sobotní noci prožívají veliko-
no ní vigilii se svěcením ohně (více na str 8).

Boží hod velikono ní
O Velikono ní neděli vě ící slaví Zmrtvýchvstání Krista. Do kostela si 
mohou p inést pokrmy, které jim kněz požehná. D íve se p ed oltá  
p inášely v bílém plátnu i košíku. Dnes je má obvykle každý u sebe. 
Z novodobých zvyků se ím dál astěji objevují košty vín, které se 
konají po ukon ení postu. D íve byl na Štěpána, o fašanku nebo Veli-
konocích volen stárek. Tato tradice je různá. Dnes je to p íležitost, aby 
se ochutnala nová vína a hodová chasa se, až odchází z této zábavy, 
dá dohromady a chodí už ráno po svých dívkách. S východem první 
hvězdi ky za íná právo chlapů, kte í dívky šlehají.

Velikono ní pondělí
O Velikono ním pondělí je v echách i na Moravě zvykem mrská-
ní a šlehání. Na Slovensku i Valašsku se dívky a ženy polévají vodou 
a někde dokonce vo avkami. lověk by se mohl podivovat, kde se tato 
tradice vzala, protože v nedalekém Rakousku a ani v Německu nic po-
dobného neznají. Podle etnografů mělo mít šlehání jakýsi povzbudivý 
význam a smysl. íká se, že muži ženy šlehají, aby byly svěží, krásné, 
pokorné a hodné. Šlehnutím měli muži údajně z žen vyhnat  všechnu 
nedobrotu a zlobu. V minulosti se p itom ve velikono ní době šlehali 
i sami muži po prstech. A šlehal se p edevším dobytek, aby byl brzy 
b ezí a aby bylo zmnoženo to, co tu rodinu živilo, a p inášelo užitek 
v podobě mléka a tak dále. Zvyk šlehání je možné p ipodobnit k bi o-
vání Krista, i když toto doložené není.   

Lenka Fojtíková

TRADICE A SOU ASNOST
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O bývalé paní u itelce kuže-
lovské školy Evě Školákové je 
všeobecně známo, že je chodící 
kronikou Hrubé Vrbky. Potvrdi-
la to i p i svém vzpomínání na 
vynášení Moreny, což je v obci 
zvyk, který dlouhá léta pat í na 
Hor ácku dětem v Hrubé Vrbce.   
„Na Morenu si vzpomínám již od 
mých deseti let. Chodilo nás po 
dědině pětadvacet až t icet dětí. 
Už tehdy se nosila. Nikdo nám 
ani ne ekl datum, akorát že se 
nosí. Jako děcka jsme věděly, že 
to bude v době, až roztaje sníh, 
a že bude brzo jaro a s ním i Veli-
konoce. Morenu nám na Dolním 
konci vystrojila teti ka Anežka 
Nekardova. Oble ena byla v žen-
ském kroji, v takovém škaredším. 
Tehdy ženy odhazovaly hodně 
starý, roztrhaný kroj, který by 
už stejnak nikdo nepoužil. P ed 
házením do potoka jsme ji ne-
vysvlékaly, jak se to dělá nyní. 
Dneska je to ale tím, že už toho 
kroje tolik není,“ rozvykládala se 
hrubovrbecká pamětnice.  
„Když sem s děckama oblékala 
Morenu, která byla tenká, tak 
jsem rubáš rozst ihla na ty i 
díly a ten nám sloužil k této akci 
hned ty i roky. Ostatní jsme vy-
svlékli a nosili zpátky. Ale vra me 
se zpátky k minulosti. Průvod 
po dědině vypadal následovně. 
Na p edku průvodu šli silnější 
chlapci, děv ata Morenu nikdy 
v té době nenosila a já taky ne.  
Byla to p ednost starších kluků. 
Postupně jsme byli se azeni i dle 
velikosti. Vzadu za námi packo-
vala   drobotina. Kdo měl men-
šího sourozence, tak ho držel za 
ruku. Ti silnější je nosili na zádech 
i za krkem. Pochodovali jsme 

a zpívali tak, že to bylo slyšet 
z jedné strany na druhou stranu 
dědiny. A to byl teda po ádný 
zpěv. Zpívali jsme s vědomím, že 
nás musí všichni slyšet. Písni ka 
byla do rytmu a neustávající, 
stále opakující, s prvními hláska-

mi ve slově notně prodlužujícími 
jako nap íklad Mórena, Mórena, 
za koho umreua, za pana Már-
tina s ernýma o ima. Bu te 
baby véseué, nové léto nése-
me, kvíti ko, lísti ko... to jsme 
mleli stále do kole ka. Šli jsme 
kolem dědiny ke kostelu, kolem 
ugového druhou stranou jsme 

se vraceli zpět na Dolní konec, 
k místu kterému se íká u spojů, 
kde se stéká Kuželovka spole ně 
s malanským potokem, na okraji 
dědiny ve směru od Tasova (tak 
se chodí i nyní, poznámka au-
tora p íspěvku). Někde jsme za-
stavili, nasbírali kamení, kterého 
bylo dost. Morenu poté hodili 
do vody a za ali kamenovat, až 
jsme ji zaházeli. Potom jsme 
už šli akorát domů. Rodi-
e do toho nebyli vůbec 

zainteresováni. Byla to 
istě záležitost nás dětí. 

Jedna z uli ních akcí, 
kterých jsme měli 
v průběhu roku jako 
děcka hned něko-
lik. A ještě k tomu 
oble ení. Rodi-
e nás nijak 

neob léka l i , 
jak to dělají 
dneska, že 
některé pa-
rádí do kro-
jů. My jsme 
byli oble eni 
jak většinou 
v každý den. 
istá krojová 

záležitost to 
tedy nebyla. 
Některé děti 
z chudobněj-
ších rodin, 
kde nebyly 
peníze, ale 
v těch pade-
sátých letech 
ještě chodi-
ly v krojích. 
Rok od roku 

jich ale ubývalo. Myslím si, že 
se v padesátých letech žilo ve 
většině rodin obstojně, takže se 
v kroji už ani nechodilo,“ míní 
Eva Škodákova. 
V sousedním Kuželově ani Malé 
Vrbce se Morena nevynášela. 
Nebylo tomu tak ani na jiných 
místech Hor ácka.  Na p elomu 

padesátých a šedesátých let 
byla v Hrubé Vrbce pauza. Za-
alo se modernizovat, mladí se 

stěhovali do měst. Opravdu to 
vypadalo, že starý zvyk zanikne. 
„A já jsem si na to vzpomenula 
jako na chození o Velikonocích 
s rapotá ama. Tyto dva zvyky 
jsem za ala organizovat až do 
mého důchodového věku.  Ani 
nevím, co mě k tomu vedlo. 
Snad to lou ení se zimou... Poz-
ději  rapotá e a Morenu p evzaly 
pod patronát Monika Macková 
a Věrka ugová. Pomáhají jim 
také některé maminky,“ p ipo-

míná u itelka ve výslužbě.  

Text a foto: 
Antonín Vrba  

TRADICE A SOU ASNOST

Neumírající lidový zvyk, který se na Hor ácku 
udržuje pouze v Hrubé Vrbce



 12 www. ostrozsko.cz

Šicí dílna není zrovna muž-
ské emeslo, jak jste se sem 
dostal?
Z ejmě to mám v krvi. Babi ka 
byla krej ová, maminka také, 
a dokonce i nějaký prastrýc.  
Nejd íve jsem se proto vyu il 
dámským krej ím ve Vizovicích, 
odkud pocházím, a poté jsem 
tamtéž vystudoval ty letý obor 
oděvnictví.

Měl jste p edstavu, co bude-
te dělat po škole?
Věděl jsem, že budu pracovat 
okolo oděvů. Jestli se stanu ov-
šem návrhá em, nebo krej ím 

jsem zpo átku samoz ejmě ne-
tušil. 

Nakonec jste ale programá-
torem a grafi kem... Jakým 
ízením se to stalo?
Po škole jsem hledal práci a stále 
nějak nic nevycházelo. Po něko-
lika neúspěšných, krátkodobých 

zaměstnáních jsem objevil v in-
zerátu nabídku. V jedné kromě-
ížské fi rmě hledali programá-
tora strojového vyšívání. Bylo to 
kousek od mého tehdejšího by-
dliště, tak jsem se p ihlásil. Tepr-
ve tam jsem se poprvé seznámil 
s tím, jakým způsobem vznikají 
výšivky na oděvech. Prošel jsem 
výběrovým ízením a za al jsem 
se zau ovat v  programování.

Po kejte, jak je možné, že 
jste prošel výběrovým íze-
ním, když jste tehdy ještě 
tuto práci neovládal?
To se každý musí nau it. Na to 

nejsou žádné  kurzy. Každý vý-
šivká  si své umění nechává pro 
sebe. 

No, ale vás někdo do tajů 
této neobvyklé práce p esto 
zasvětil...
V Kromě íži jsem pracoval nece-
lé t i roky a nau il jsem se tam 

základy. Měl jsem výborného 
u itele, pana Zdenka Ludvíka. 
Je to vedoucí výroby fi rmy, ve 
které jsem pracoval. Nau il mne 
v podstatě všechno, nejen co se 
týkalo výšivek a vyšívání. Byl to 
kolega, se kterým jsem mohl e-
šit absolutně všechno. 

Jste stále v kontaktu?
Jsme p átelé dodnes. Ob as si za-
voláme a konzultujeme některé 
složitější věci, které není jednodu-
ché vy ešit. Jsem mu vdě ný, jakým 
způsobem mě nau il p istupovat 
k vyšívání. Každý výšivká  si svůj 
způsob a styl tvorby vyšívacích pro-
gramů postupem asu upravuje. Je 
to jakoby jeho rukopis. 

V em?
Každý vyšívací program by měl 
ve výsledku vypadat stejně. Prá-
vě postup se ale může p ípad od 
p ípadu lišit. Obklikat kole ko 
umí každý blbec, ale vymyslet 
postup, kterou barvu použít 
d ív, aby tam bylo co nejméně 
odst ihů a změn barev, je na 
umění programátora. Všechny 
odst ihy a změny barev totiž zdr-
žují výrobu, a tím pádem zdražu-
jí výšivku. Je proto zapot ebí vy-
myslet postup tak, aby výšivka 
byla co nejp esnější, nejrychlejší 
a p itom kvalitní. lověk musí 
umět vycítit, jestli za ne erve-
nou, nebo modrou nití, i když se 
to t eba v průběhu zpracování 
potom změní. 

Pro  jste z Kromě íže šel 
pry , když jste tam měl tako-
vé dobré vedení a vztahy?
Vypršela mně pracovní smlouva 
a z organiza ních důvodů ji neby-
lo možné prodloužit. 

Také se tam vyšívaly kroje?
Tam se právě tyto věci vůbec ne-
dělaly. Vyšívala se tam p evážně 
fi remní loga. Co se týkalo typu 
výšivek, tak je to diametrální 
rozdíl. 

Takže to bylo jednodušší.
Možná to bylo jednodušší, ale 
zase toho byla kvanta. Tady je 
v podstatě kusová výroba, ov-
šem tam to byla velkovýroba. 
V Blatni ce je jedna vyšívací hla-
va, ale tam jich bylo pětat icet. 

Tady je to zajímavější práce?
Jak kdy. Z d ívějška jsem zvyklý 
dělat vše hodně p esně a kvalit-
ně. Tady u těch krojových věcí si 
lověk může něco poupravit po-

dle sebe. Samoz ejmě pokud to 
dovoluje vzor. Nesmí se uhnout 
od typických vzorů dané oblas-
ti. Nemůžu si tam nap íklad vy-
myslet místo použitých kole ek 
tvere ky, protože se mi líbí. To 

by fakt nešlo. Pokud by bylo ale 
kole ko troši ku menší, než je 
vzor, tak by to snad nevadilo. Ani 
ru ní vyšíva ky to vždy netrefi ly 
naprosto p esně. Vzor se tím ni-
jak zásadně nezmění. Naopak. 
Ru ní vyšíva ky to pokaždé udě-
lají trošku jinak. To já mohu taky. 

Tak to je v pohodě, ne?
Někdy mně to trošku vadí, proto-
že jsem zvyklý opravdu pracovat 
podle p edlohy. Firemní loga 
většinou zpracovávala nějaká 
grafi cká fi rma a dodávala k tomu 
logo manuál. Logo pak mělo ur-
ité rozměry, poměry stran a ba-

revnosti. To bylo prostě pevně 
dané a muselo se vše dodržet. 
Dostal jsem p edlohu a p esně, 

Mezi jedenácti zaměstnankyněmi Školy lidových tradic v Blatni ce je jako růže mezi trním. 
Mladý, šikovný kluk za po íta em nemůže uniknout zraku žádného návštěvníka. Osmadvace-
tiletý Pavel Štefka zde pracuje druhým rokem. Mnohé ur itě napadne, jak se v šicí dílně mezi 
samými ženskými ocitl. 

Každý výšivká  má svůj rukopis
V Blatni ce používají p i strojovém vyšívání po íta

PR
OF

ES
E

Pavel Štefka u japonského stroje           
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jak to vypadalo na obrázku, tak 
to muselo vypadat na výšivce. 
U krojových výšivek se to tro-
ši ku může upravovat, a já na to 
zapomínám. Většinou jsou pak 
výšivky naprosto p esné, což se 
nemusí každému líbit, protože 
tam není ta správná nedokona-
lost. 

Máte p edstavu, kolik lidí 
strojové vyšívání ovládá?
To nevím. Firem s jednohlavým 
vyšívacím strojem je asi spousta. 
Těch s vyššími výrobními kapacita-
mi bude ale málo. 

Prozra te, co vaše práce 
vlastně obnáší?
Co se týká nás programátorů, 
tak spíše zpracováváme grafi cké 
p edlohy, obrázky a fotky, které 
p evádíme pomocí softwaru do 
stehových souborů. Je to vždy na 
základě speciálního souboru. Je 
to stále ten stejný obrázek, pouze 
ur ité jeho ásti vypl ují stehy. 
Aj áci nemají rádi, když íkáme, 
že jsme programáto i. Možná 
jsme tedy spíše grafi ci. Ve většině 
p ípadů ale nevymýšlíme vlastní 
vzory ani obrázky. Musíme jen 
vědět, které ásti dát jaký styl 
a hustotu stehu, barvy, návaznos-
ti. Nejdůležitější je asi vymyslet 
postup strojového vyšívání. 

Jak je náro né zpracovat 
a k vyšívání v po íta i p ipra-
vit takovou výšivku, jakou 
máme na obrázku?
Jedná se o p ední díl dudové 
košile z Hluku. Nepamatuji si už 
p esně, jak dlouho jsem na ní 
pracoval. Obecně lze ale íct, že 
p íprava větších a složitějších 
výšivek, kde je hodně barev 
a různorodých segmentů, zabe-
re i několik dní. Méně náro né 
trvají t eba jenom půlden, nebo 
den. Te  ale nap íklad chystám 
prapor Sboru dobrovolných ha-
si ů z Lichnova. To je opravdu 
otázka několika dnů, než se vše 
nachystá. Důležité je promys-
let technologický postup, kte-
rá vrstva se bude vyšívat jako 
první. Navíc tam budou i různé 
aplikace látkových výplní, které 

je zapot ebí nejd íve p išít, ob-
st ihnout a zase obšít, aby okra-
je byly za ištěné. Opět je nutné 
vymyslet nějakou posloupnost 
vrstev, aby se to p ekrývalo a vý-
sledek odpovídal p edloze. 

Když už máte vše promyš-
lené a celý postup uložený 
v po íta i, jak dlouho pak 
trvá samotné vyšívání t eba 
tak velké výšivky, jak jsem 
fotila?
Konkrétně tato výšivka bude tr-
vat asi dvě hodiny, než se vyšije. 
Pokud se samoz ejmě neobjeví 
nějaké komplikace. 

O jaký stroj jde?
Je to japonský stroj Tajima a je 
skute ně kvalitní, p esný a chyt-
rý. Je nejenom velmi p esný 
a oproti některým starším mo-
delům relativně tichý. Má tu 
výhodu, jako naprostá většina 
těchto vyšívacích strojů, že jak-
mile dojde k nějaké chybě, což je 
t eba, že dojde nit, nebo dojde 
k p etrhu, tak se zastaví. Stroj má 
totiž senzory. 

Pracujete v ženském kolekti-
vu, jak jste si zvykl?
V u ilišti i na st ední škole jsem 
byl jediný kluk. Jsem na toto 
prost edí zvyklý, takže s tím pro-
blém nemám. 

Jak jste se z Kromě íže dostal 
až do Blatni ky?
Když jsem zjistil, že v p edešlém 
zaměstnání budu muset skon it, 
za al jsem si shánět novou práci. 
Naštěstí jsem na to měl dost asu. 
Věděl jsem, že jsou v okolí Uher-
ského Hradiště t i vyšívací fi rmy. 
Všechny jsem obvolal, ale nikde 
neměli zájem. Všude už někoho 
měli. Většinou je to tak, že ve vyší-
vacích fi rmách, pokud už tam vy-

šíva  je, není moc důvodů ho mě-
nit. Pokud by někdo odcházel do 
důchodu, nebo někam jinam, tak 
ho většinou nahradí z ad svých 
zaměstnanců. S p edstihem si vy-
berou někoho schopného, které-
ho si v programování vyškolí. 

Neuvažoval jste v té době, že 
se zase vrátíte ke krej ovině? 
Programování strojového vyší-
vání bylo a stále je mou zatím 
nejvyšší kvalifi kací. Je to věc, 

o které se nebojím íct, že to 
umím. Programování je něco 
úplně jiného než sedět u stroje 
a šít. lověka musí bavit po í-
ta e. Já jsem je měl jako jeden 
z maturitních p edmětů, což se-
hrálo také svou roli. Hledání no-
vého místa jsem proto tak lehce 
nevzdal. Našel jsem Školu lido-
vých tradic v Blatni ce a zavolal 
tam. S paní editelkou Smutnou 
jsme probrali podrobnosti a já 

jsem zjistil, že se zrovna chystala 
někoho podobného hledat. Za-
volal jsem právě v as.  

To jste měl doopravdy štěstí. 
Blatni ka je ale p ece jen od 
Kromě íže trošku z ruky...
Několik let už mám skvělou p í-
telkyni z Kněždubu. Zakotvili 
jsme tam u jejích rodi ů a jsme 
tu spokojení. Na dojíždění to není 
žádná hrůza.

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Posledně jmenovaný ezník se 
se svým ná adím dokáže zru ně 
ohánět, i když už si užívá áste -

ného důchodu. Nedávno jsme 
ho i se synem Milanem zastihli 
p i práci v Rekrea ním st edisku 
na Vápenkách.  
„Na nátlak zkušenějších ez-
níků jsem si v sedmdesátých 
letech minulého století udělal 
kruponá ský kurz. V té době to-
tiž nebylo ezníků, kte í by byli 
ochotni chodit po zabija kách.  
Někte í mně ale vytýkali, že se 
jim cpu do emesla a p itom 
tomu nerozumím, nemám pat-
i né vzdělání. Mě to ale bavilo, 
a proto jsem na jejich zdravé 
vyprovokování rychle zareago-
val a v Uherském Hradišti si kurz 
udělal. Od té doby jsem za al vy-
rážet po zabija kách sám,“ vrací 
se ve vzpomínkách opravá  ze-
mědělských strojů a traktorista. 
Prvního pašíka zabíjel Miroslav 
Sup u strýce, a byla to podle něho 
hrozná práce. „Veliký erný bako  
vypadal skute ně jako stodola. 
Prasisko vážilo dvě stě padesát 
kilo a já jsem ho mlátil panto-
kem, a on ne a ne lehnout. Až po 
několikáté raně se to p ece jen 
poda ilo. Ještě větší prase jsem 
v úvodu mého ezni ení zabíjel 
na Suchově. P ed tím mně vy-
hlášený eznický mistr Halík íkal: 

„Jako uchál to nemáš šanci zabit!“ 
Tak jsem ale děde kovi a p ihlíže-
jícím ukázal, jak se to dělá. Vytáhl 

jsem prase lankem z chléva a prc 
ho pukálem. Všichni stáli a hle-
děli jak opa ení. P esvěd il jsem 
je, že to už umím,“ p ipomíná své 
za átky Mirek Sup.        

Každý ezník pot ebuje 
šikovného pomocníka
Podle jeho mínění by měl být 
k ruce ezníka na zabija ce také 
šikovný pomocník, který ví, co má 
dělat. Sám pro něho p itom ne-
musí chodit nikam daleko. Skvělé-
ho pomocníka totiž našel ve svém 
synovi Milanovi.  „P i zabija ce na 
Vápenkách, kde děláme zabija ku 
už devět let a za dva dny oby ej-

ně porážíme dvě až ty i prasata, 
jsme se synem sehraná dvojice. 
P estože je vyu ený stola , baví 
ho to stejně jako mne. P esně ví, 
co má v každé chvíli udělat. Ne-
musím ho na nic upozor ovat.  Na 
Vápenkách nám ještě vypomá-
hají další zru ní kamarádi, a to je 
potom paráda. Až skon íme, te-
prve potom sedneme, popijeme 
a pobavíme se. Já si p itom taky 
rád zazpívám p i harmonice i sa-
xofonu,“ p iznává s úsměvem na 
zdravé, do ervena „vymalované“ 
tvá i svérázný muž. O jeho kvali-
tě zabija kových pochutin není 
mezi gurmány pochyb. Jsou neši-
zené a nechybí v nich to správné 
ko ení. 

„P i správné zabija ce nesmí na 
stole chybět esnek, cibule, pep  
a majoránka. Bez toho nic chut-
ného neudělám. Nap íklad tla-
enka musí zvonit. ezník, který 

šet í na špeciích, nestojí za nic,“ 
tvrdí s jasným p esvěd ením.  
Sám p itom masu p íliš nehol-
duje. „Sta í mně vejce s chlebem 
a štamprlka dobré slivovice,“ svě-
uje se se smíchem.  

Prasátka už dnes lidé 
doma témě  nechovají
V závěru našeho povídání p izná-
vá, že se dnes v domácnostech 
zabíjí o devadesát procent méně 
prasat než p ed t iceti lety „D íve 
jsem za sezonu porazil i p es sto 
prasat. Nyní ale lidé volí pohodl-
nější způsob. Na farmě si koupí 
půlku prasete a poté si nechají 
maso zpracovat ezníky, ale mnozí 
si ho dokonce zpracují sami. Koli-
krát jsem si íkal, že už nebudu ni-
kam chodit, ale znovu a znovu se 
nechám p esvěd it. íká mně to 
i můj syn, abych toho nechal. Bez 
něho bych dnes ale neudělal nic. 
Jsme totiž sehraná dvojka,“ uza-
vírá své povídání postavou menší 
muž, ale umem velký ezník Miro-
slav Sup ze Suchova.          

Antonín Vrba 

Zabija ka na Vápenkách v roce 2007          Foto: Lenka Fojtíková

ezník Miroslav Sup a jeho syn jsou sehraná dvojice
Každá dědina má na Slovácku domácí ezníky, kte í chodí hlavně v zimě po zabija kách. V Su-
chově to byli v minulosti nap íklad Martin Tom ala, Josef Zem ík a Jan Halík. Dlouhé roky mezi 
ně pat í také Martin Hlavá ek a Miroslav Sup. 

ezník Miroslav Sup je se synem Milanem sehraná dvojice                                     
 Foto: Antonín Vrba

Takto Miroslav Sup vyváděl na porážku prasátko na Vápenkách 
v roce 2006                                        Foto: Lenka Fojtíková

EMESLO
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Máte u sebe kalendá ? Pokud 
ne, ještě p ed dalším tením si 
jej vezměte k ruce. Už ho máte? 
Tak. A nyní si do něj erveným 
perem napište: 1. až 3. ervence 
Dol ácké slavností písní a tan-
ců v Hluku. A ještě jeden zápis: 
3. ervence od rána slavná Jízda 
králů. Tak. To je to nejdůležitější. 
Nyní můžeme jít k podrobnějším 
zprávám.
Za nu otázkou: Znáte Cimbálo-
vou muziku Dol ácko? Pokud 
ano, nemusím vám nic íkat. 
Pokud ne, vězte tedy, že to byla 
muzika, která hrála desetiletí 
nejen v Hluku, a za svého pri-
máše vždy měla kantora a mu-
zikanta Josefa Polácha. Muzika 
už v posledních letech bohužel 
hrává jen naprosto výjime ně, 
ale primáše má po ád stejného 
‒ a mezi p íznivci lidové muziky 
velmi známého.
V p íštích týdnech a měsících 
se ale p íjmení Polách nejen do 
lidové kultury vrátí. A to díky sy-

novi pana Polácha, jenž i se svou 
ženou souhlasili s tím, aby jejich 
syn P emek byl dalším v dlouhé 
adě hluckých králů, kte í jezdí 
v ele slavné Jízdy králů. Tedy, 

pro up esnění nesmím opome-
nout, že manželé Poláchovi se 
zeptali pochopitelně i svého 
syna a dali mu i as na to, aby se 

sám rozhodnul. V neděli 3. er-
vence se proto otev ou u Polá-
chů vrata a vyjede z nich na koni 
P emek Polách i se svou druži-
nou. 

Samotná družina se už schází 
na tvrzi a na svůj velký den se 
poctivě p ipravuje. Už nyní je 
jasné, že zájem mladých kluků 

a jejich rodin je slušný, na konci 
vysedne minimálně dvacet pět 
mládenců, jejich datum narození 
bude většinou rok 1993. Na vše 
jako několikrát v minulosti do-
hlíží p edevším rodina Pospíšků, 
která má s p ípravou Jízdy králů 
velké zkušenosti.
Bude velmi zajímavé sledovat, 
jak se Hlu ané ke své Jízdě králů 
a ke svým Dol áckým slavnos-
tem postaví. I když se Hluk mění, 
a tím se mění i vztah jeho oby-
vatel k tradicím a lidové kultu e, 
zatím se naštěstí zdá, že nemá-
lo místních se snaží na tradice 
svých p edků navazovat. Držme 
Hlu anům palce, a  se jim jejich 
slavnosti vyda í a oni si je naplno 
užijí!

Text a foto: Radek Bartoní ek

(Na www.mestohluk.cz můžete 
veškeré p ípravy na slavnosti 
a Jízdu králů sledovat.) 

Hlu ané už „zbrojí“ na Jízdu králů

P emek Polách, nový hlucký král, který je p edevším velký sporto-
vec, hraje závodně hokej i fotbal

Tito kluci p išli v lednu na první schůzku jezdců, kte í mají usednout 3. ervence na koně p i Jízdě králů

ZPRAVODAJSTVÍ
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Napiš o Honzovi!
O Honzovi jsem se dozvěděla 
po átkem letošního roku, když 
jsem krátce vypomáhala v In-
forma ním centru Mikroregio-
nu Ostrožsko. Pracovnice „í ka“ 
Adéla Ture ková mně tehdy ek-
la: „Napiš o Honzovi Malůšovi, 
který závodně plave. Posbíral už 
spoustu medailí a nikdo o něm 
nic konkrétního neví. Krátká 
zprávi ka s výsledky se vždy ob-

jeví jen v Ostrožských listech,“ 
upozornila mě. Od Adély jsem 
získala kontakt na maminku Mi-
roslavu. Jejím prost ednictvím 
jsem si pak s Honzou domluvila 
setkání v jednom sobotním od-
poledni v jejich nově opraveném 
rodinném domku v Uherském 
Ostrohu. 

Měl talent na všechny sporty
Plavat uměl už ve ty ech letech. 
Systematickému tréninku se ale 

za al věnovat až o dva roky poz-
ději. Tehdy ho rodi e p ivedli na 
plavecký stadion v Uherském 
Hradišti. „Honza byl odmali ka 
všestranně pohybově nadaný. Ve 
sportu mu šlo všechno. Za ínal 
fotbalem a hokejem. Nakonec 
jsme ale zjistili, že se hodí spíš na 
individuální sport, a vyšlo nám 
z toho plavání. Když jsme ho 
poprvé p ivedli na plavecký ba-
zén do Uherského Hradiště, tak 

nás ani ve snu nenapadlo, že se 
tomu bude tak dlouho věnovat,“ 
upozor uje maminka Miroslava. 
Rodi e syna v jeho aktivitách 
podporovali, protože byli d íve 
také aktivní sportovci. Maminka 
dělala gymnastiku a v Uherském 
Ostrohu dokonce založila oddíl 
děv at. Tatínek zase hrál hokej 
a fotbal. 

Dojíždění
V první a druhé t ídě měl Honza 

trénink dvakrát týdně, ve t etí už 
t ikrát, protože byl šikovný a jez-
dil na závody. Dopoledne se u il 
v Základní škole v Uherském Os-
trohu  a odpoledne vyrážel směr 
Uherské Hradiště. „Díkybohu, že 
máme babi ku, která ho vodila 
na autobus. Chodil za mnou do 
práce, kde chvilku po kal a po-
tom jsme šli na bazén. Musela 
jsem na něj vždy ekat, až mu 
skon í trénink, a spole ně jsme 

se vraceli domů,“ vzpomíná ma-
minka. 

Mistr eské republiky
Výsledky se dostavily velmi brzy. 
Už v žákovských kategoriích za-
al sbírat své první medaile. „V 

deseti letech jsem na sto metrů 
znak poprvé vyhrál mistrov-
ství Moravy. Každý půlrok jsem 
domů p ivezl šest medailí. a-
sem se to stup ovalo. Od dva-
nácti let už ale jezdím na mist-

rovství eské republiky, kde si 
vyplavu t i až ty i medaile,“ íká 
skromně Honza. Až p i lou ení 
se dozvídám, že se v jeho kate-
gorii závodů zú ast uje i více 
než sto plavců.

Náro ný režim
Do sedmé t ídy základní školy 
nastoupil do Zlína. Důvod byl 
jednoduchý. V Uherském Hradi-
šti se kvůli rozsáhlým opravám 
zav el plavecký bazén. Pokud 
chtěl talentovaný Ostrožan 
v dob e nastartované karié e 
plavce pokra ovat, musel p ejít 
do Zlína. To je také důvod, pro  
musí už t etím rokem tak brzy 
vstávat a domů se vrací až ve er. 
Ještě p ed za átkem školy totiž 
absolvuje první ást tréninku. Za 
hodinu a půl uplave t i až ty i 
kilometry. Poté spěchá do školy, 
kde je do půl t etí. Odpoledne 
je zase v bazénu, kde ho eká 
p ibližně stejná dávka jako ráno. 
Od jedné strany ke druhé ‒ tam 
a zpět, stále dokola. Denně upla-
ve okolo osmi kilometrů. „Když 
plavu, nemyslím na nic. Jen se 
soust edím na výkon a rozložení 
sil,“ tvrdí Honza, jehož specia-
lizací je kraul a znak. V pondělí 
chodí také na spinning a ve tvr-
tek zase na stre ink. Ve er udělá 
to nejnutnější do školy, aby byl 
o půl deváté v posteli. Bez po-
t ebného odpo inku by náro ný 
program dlouho nevydržel. „Vý-
hodou bylo, že neměl problé-
my ve škole. Na vysvěd ení má 
samé jedni ky a jen pár dvojek,“ 
prozrazuje maminka. U í se hlav-
ně o víkendech. Pokud tedy není 
zrovna na závodech. 

Vstává ráno ve t i tvrtě na pět a domů se vrací ve er. Den za dnem, celý pracovní týden. Ne, 
nejde o tatínka od rodiny, který musí tvrdě d ít, aby uživil hladové krky. Takto náro ný pro-
gram absolvuje už t etím rokem teprve trnáctiletý Jan Malůš z Uherského Ostrohu.  Závodně 
plave, a tak musí dojíždět do školy i na tréninky do Zlína. Nestěžuje si, protože ho plavání baví. 
Navíc se mu da í. Je totiž několikanásobným mistrem eské republiky a drží také několik re-
kordů Zlínského kraje. 

Honza Malůš: Když plavu, nemyslím na nic

TA
LE
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Mistr republiky
Ve starších žácích se p ed Váno-
cemi stal mistrem republiky na  
padesát metrů v kraulu. Ve štafe-
tách pak s ostatními kolegy vybo-
joval dvakrát st íbro. V lednu byl 
Honza p ijat na Sportovní gym-
názium ve Zlíně. Další mistrovství 
eské republiky naštěstí poplave 

až v květnu, ervnu. Bývají totiž 
letní a zimní kola.  Pak je ještě pár 
povinných závodů, které musí 
absolvovat. V základní škole se 
u í v t ídě plavců, kde musí také 
pravidelně prokázat ur ité limity. 
Samoz ejmě že se musí kvalifi ko-
vat i na mistrovství eské republi-
ky.  U plavání to není jako v jiných, 
lukrativních sportech, kde se to í 
peníze, že by se talentovaní jed-
notlivci p etahovali z chudších 
oddílů do těch bohatších.   eský 
plavecký svaz hlídá výsledky a na 
jejich základě se každý kvalifi kuje 
do reprezentace. Nějaké úplatky 
i falšování nep ichází v úvahu.  

„Nejvíc si nyní vážím medailí, kte-
ré jsem vybojoval p ed Vánocemi 
na mistrovství eské republiky, 
protože tam byla velká konkuren-
ce nejlepších plavců z celé repub-
liky,“ prozrazuje mladík.

Sport bez vulgarismů
Pokud se dostane na st ední ško-
lu, dojíždění už nebude možné. 
St edoškoláci mají totiž plavecké 

tréninky už od šesti hodin ráno, 
což by z Ostrohu nestíhal. Pro-
to bude nutné, aby se stěhoval 
do Zlína. Domů se bude vracet 
jen na víkendy. Samoz ejmě 
jen tehdy, kdy nebudou zrovna 
závody. „Vozíme ho na všechny 
závody  a všechno si vlastně pla-
tíme sami. Pot ebovali bychom 
nějakého sponzora. Je nám ale 
jasné, že plavání není  atraktiv-
ní sport jako hokej nebo fotbal, 
na které chodí davy lidí. Na pla-

vecké závody se p ijde 
podívat minimum lidí. 
P evažují rodi e a p í-
buzní závodníků, plav-
ci a skalní fandové. To 
je samoz ejmě škoda. 
Rozhodně ale nelituje-
me, že jsme ho nedali 
t eba na fotbal, hokej, 
tenis, kde se to í velké 
peníze.  Nelíbí se mně 
totiž, když se ve spor-
tu používají sprosté 
nadávky, agresivita 
a vulgarita. To v plavá-
ní opravdu není. Jezdí-
me s ním odmali ka na 
všechny závody, takže 
moc dob e víme, že je 
to slušné prost edí,“ 
p ipomíná maminka.  

Trvalá rýma
Každý sport s sebou nese ur ité 
riziko zranění i onemocnění. 
Je všeobecně známé, že plavci 
trpí záněty uší, o í a chronickým 
nachlazením. Toto trápení se 
nevyhnulo ani Honzovi. „Když 
byl malý, měl velké problémy se 
záněty uší. Pravidelně na Vánoce 
onemocněl a měl zánět ucha. 
Praskalo mu samo, takže mu to 
nemuseli píchat. Trápilo ho to asi 
t i roky. Te  se s tím jeho tělo jak-
si vyrovnalo. Rýmu má po ád. To 
je způsobeno neustálými změ-
nami teplot p i p echodu z ba-
zénu ven,“ p ipomíná maminka. 
„Rýma není žádná nemoc. Má ji 
celá t ída, protože je plavecká,“ 
tvrdí se smíchem syn. Poté p i-

znává, že si kvůli sportu stravu 
nijak speciálně neupravuje. Má 
obrovský výdej energie, takže 
všechno vyplave. V poslední 
době užívá jen nějaké vitamíny, 
protože rychle roste.

Sen o reprezentaci
A jaké má Honza ambice? Pokud 
mu to zdraví dovolí, rád by pla-
val co nejdéle a kvalifi koval se 
do reprezentace. Dvakrát už sice 
závodil v Itálii, kde vše vyhrál, ale 
podle jeho mínění nešlo o žádné 
velké závody. Úspěch sklidil také 
p edloni v Tábo e, kde se usku-
te nila Dětská olympiáda. Sku-
te ná olympiáda by samoz ejmě 
byla něco úplně jiného. 

Lenka Fojtíková

Nejlepší dosažené úspěchy 
na mistrovství eské republiky:
V roce 2008:  2x zlato, 7x st íbro, 2x bronz
V roce 2009 získal: 7x st íbro, 1x bronz
V roce 2010: 1x zlato, 3x st íbro, 2x bronz                   
V roce 2008 byl v Uherském Hradišti vyhlášený 
jako jeden z šesti nejúspěšnějších sportovců 
do patnácti let.   

Jan Malůš naplave  týdně v tréninku desítky kilometrů                                           Foto: 3x Filip Fojtík
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Letošní plesová sezona byla 
hodně dlouhá. Plesalo se snad 
úplně všude. Někde měli nej-
větší návštěvnost s gigantickou 
tombolou, jinde vsadili s kroji 
na tradice našich p edků. Jedno 
je ale jisté. Všechny plesy a bály 
stály spoustu úsilí a námahy je-
jich po adatelů. 
A  si íká, kdo chce, co chce, 
k nejkrásnějším plesům pat-
í ty školní. Dospívající sle ny 
a chlapci se poprvé nastrojí do 
spole enských šatů a tan í p ed 
zraky svých rodi ů, starších ka-
marádů a kritické galerky d íve 
narozených dam. Nemají to tedy 
vůbec jednoduché. 
Fantastickou podívanou p ipra-
vili v bezmála dvacetiminuto-
vém vystoupení školáci v Uher-
ském Ostrohu. 
„Je pravda, že choreografi e byla 
letos hodně náro ná. Děcka 
jsou ale rok od roku nadšeněj-
ší a chtějí svým vystoupením 
trumfnout své p edchůdce, tak-
že jde úrove  neustále nahoru,“ 
prozradila tajemství úspěchu 
u itelka Miroslava Gagová. V její 
režii bylo také vystoupení ma-
lých děv at, která byla jakýmisi 
p edskokany. Mezi nadšenými 
diváky byla i populární zpěva ka 
Bára Basiková.  „Je to fantastické. 
Obdivuji, jak náro né vystoupe-
ní u itelky se svými svě enci do-
kázaly p ipravit,“ ekla s uznáním 
zpěva ka.
Stejně si ale myslím, že není vů-

bec důležité, jestli školáci někde 
tan ili dvacet minut a jinde t eba 
pět. Tady p ece nejde o rekordy. 
Samoz ejmě že delší vystoupení 
dá mnohem více práce, ale na 

druhé straně klobouk dolů p ed 
všemi, kte í byli ochotni něja-
ké vystoupení vůbec nacvi it. 
Vždy  většina u itelek se k tomu-
to úkolu uváže zcela zadarmo. 
Odměnou jim pak jsou většinou 
jen š astné úsměvy rodi ů a hr-
dost dospívajících svě enců. 
Je neuvě itelné, kolik lidí se letos 
p išlo na plesy pobavit. V každé 
vesnici a městě mají ples, který 
považují za ten nejlepší. Když 
jsem nap íklad v Ostrohu vyklá-
dala, jak byl krásný ten školní 
ples, tak mně mnozí tvrdošíjně 
tvrdili, že ale nejlepší bývá ples 
hasi ů. V Blatni ce a Nové Lhotě 
mají údajně zase nejlepší ples 
myslivci. 
Mezi ty náro nější ur itě pat í 
krojové plesy. Letos se do krojů 
nastrojili v Hluku, Blatnici a Ja-
vorníku. Asi nejslavnostnější byl 
ten v Hluku, protože se na něm 
poprvé ve slavnostním p edsta-
vil letošní král Jízdy králů i s ce-
lou družinou. Ur itě je pěkné, 

že svůj samostatný krojový ples 
měly odpoledne s p edstihem 
také děti. Na nejmenší nezapo-
mněli ani v Blatnici pod Svatým 
Antonínkem. Folklorní soubor 

Vav ínek tam svým pásmem 
druhý ro ník krojového plesu za-
hajoval. Potom už se ke slovu do-
stala blatnické chasa a mužský 
pěvecký sbor. Kromě toho byla 
také poprvé p edstavena zaklá-
dací listina dol ácké cimbálové 
muziky Blatnická Studáne ka. 
Podle šéfa kulturní komise An-
tonína Hanáka došlo dokonce 
o t etinu víc krojovaných než 
vloni. P evažovali mezi nimi p i-
tom mladí. Nejpěknější bylo, jak 
se docela malé děti uměly bavit 
i po svém vystoupení. Mezi do-
spělými tan ily jako o život a šlo 
jim to minimálně stejně dob e 
jako nacvi ené tane ky. Právě 
v mladých lidech vidí po adate-
lé budoucnost. Bez nich by totiž 
dědictví otců zahynulo.
Co se týká nejvyšší návštěvnos-
ti, tak hned několik nej... si na 
své konto p ipsal Vina ský ples 
v Hluku. P išlo se na něj pobavit 
tisíc pět set lidí, což bylo ur itě 
ze všech plesů v našem regionu 

nejvíce. O jejich pohodlí a dob-
rou zábavu se staralo více než 
dvě stě po adatelů a ú inkují-
cích. V Hluku byla také největší 
tombola. Návštěvníci mohli 
vyhrát jednu z pěti set cen, p i-
emž první byl automobil Citro-

en. Také zde ale bylo nejdražší 
vstupné. Za lístek s místenkou 
musel každý zaplatit dvě stě 
padesát korun a jeden lístek do 
tomboly vyšel na t i stovky. P es-
to si na ně zájemci museli vystát 
po ádnou frontu. Vidina výhry 
nového automobilu byla prostě 
hodně lákavá. 
K dalším nej... pat ila v Hluku 
vína. Podle odborníků byla vý-
borná. Zájemci si mohli vybírat 
ze šedesáti vzorků, které dodala 
fi rma Zlomek a Vávra. Tento ples 
je nejlepší. Bývá tady výborná 
atmosféra, proto se sem rád 
vracím,“  zdůvodnil svou p í-

tomnost Václav Cícha z Blatnice. 
Podle jeho mínění byly nabízené 
vzorky vín velmi kvalitní. S jeho 
názorem souhlasili také další 
blatni tí vina i Dušan Soviš a Pa-
vel Bílek.

Lenka Fojtíková 

(Další fotky z plesů na str. 2, 39 
a 40. Velké fotogalerie si mohou 
zájemci prohlédnout na www.
ostrozsko.cz.)

Plesy, plesy, plesy...

Bohatá tombola byla také na Plesu hor áckých obcí ve Velké nad 
Veli kou. Jednu z cen na snímku p ebírá z rukou starosty Velké Ji í-
ho Pšurného starostka Louky Anna Vašicová.          Foto: Antonín Vrba

Co by to bylo za Vina ský ples, 
kdyby na něm nebylo víno, 
a v Hluku chutnalo i ženám 

Foto: Lenka Fojtíková

Na Maškarní ples se v Louce p i-
šlo pobavit okolo dvou stovek 
návštěvníků 

Foto: František Gajovský

KULTURA
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Hluk zve 
na košt zelí

Kulturní, sportovní a chari-
tativní spole nost Sunvi ve 
spolupráci s městem Hluk 
srde ně zvou na prestižní 
soutěž regionů Dol ácka, 
Uherskobrodska, Uhersko-
hradiš ska, Hor ácka, Stráž-
nicka, Kyjovska, Podluží 
i hanáckého Slovácka O naj-
lepší kysané zelé na Slovác-
ku. Soutěžní košt se uskute -
ní v neděli 3. dubna v Hluku 
na tvrzi. Zahájení je naplá-
nované na 13. hodinu a slav-
nostní vyhlášení výsledků se 
uskute ní v 17 hodin. Ke koš-
tování bude vyhrávat cim-
bálka i dechovka. Zájemci se 
budou moc zú astnit besedy 
O zelí s vyhlášeným odborní-
kem Jaroslavem Balaštíkem.  
S vlastními vzorky „zelá“ se 
p edstaví také družební měs-
to Hluku Nemšová ze Sloven-
ské republiky. V p ilehlé Zá-
mecké kavárně budou už od 
12 hodin v nabídce speciality 
ze zelí.

 (av)

Ekumenická bohoslužba spojila k es any
P ed osmi lety se poprvé ve 
Velké nad Veli kou sešli vě í-
cí, aby se modlili za jednotu 
k es anů ve světě. Ekumenická 
bohoslužba se v následujících 
letech uskute nila v Hrubé Vrb-
ce, Javorníku, Radějově, Lipo-
vě, Veselí nad Moravou a letos 
se vrátila znovu do Velké nad 
Veli kou.  „Když jsme se tady 
sešli poprvé ještě s velickým 

fará em Josefem Planitou, byla 
nás jen hrstka. Mám radost, že 
zájem o modlitby za jednotu 
k es anů roste a my jsme se 
dnes sešli v tak bohatém po tu,“ 
ekl v úvodu evangelický fará  
z Hrubé Vrbky Mojmír Blažek.  
„Scházíme se  už osmým rokem. 
Zveme vždy všechny k es any, 
kte í v našem regionu působí. 
Kromě evangelíků a katolíků to 

jsou t eba také adventisté a pra-
voslavní,“ uvedl Petr Procházka, 
který je zástupce sboru Velké 
nad Veli kou a Hrubé Vrbky. 
„K es ané jsou dnes nejproná-
sledovanější skupinou. Existují 
skupiny, které by chtěly z ve ej-
ného života v Evropě odstranit 
myšlenku k es anství,“ p ipo-
mněl strážnický fará  P. Lukáš 
Karpinski.                                               (lef)

ZPRAVODAJSTVÍ

Humanitární organizace ADRA p išla s vyni-
kající myšlenkou využití starých autolékár-
ni ek. Ve spolupráci s agenturou Speed me-
dia a nada ním fondem Asante Kenya Lejly 
Abbasové zorganizovala dobro innou sbírku 
starých autolékárni ek pro vesnici Itibo na 
západě Keni. Akci podpo ila ada jednotlivců 
i fi rem, v etně nadnárodních spole ností. Ke 
sbírce se p ipojilo také Informa ní centrum 
P ízám í v Uherském Ostrohu, které se sta-
lo jedním ze sběrných míst starých autolé-
kárni ek.  „Poda ilo se nám jich shromáždit 
ne ekaně velké množství. Rádi bychom tím-
to poděkovali všem, kte í do sbírky p ispěli 
a pomohli pot ebným v daleké Africe,“ uved-
la pracovnice informa ního centra Adéla Tu-
re ková. Obvazový materiál bude věnován 
zdravotnickému projektu Itibo a zbylý obsah 
poputuje do škol podporovaných nada ním fondem Asante Kenya. Obal lékárni ek nap íklad využijí děti jako školní penál. Nůžky zase 
uplatní t eba ve výtvarné výchově. Žádná ást tak nep ijde nazmar. 

Autolékárni ky mí í do Afriky
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Jedna ty icetiletý Roman totiž 
pochází z Ostravy a stejně sta-
rá Renata z Luha ovic. „Toužili 
jsme bydlet v Hradišti, které nám 
bylo blízké, protože je to takové 
kulturní město. Jezdili jsme tam 
už za studií. Hradiště pro nás 
ale bylo p íliš drahé, proto jsme 
hledali něco vhodného v okruhu 
deseti kilometrů. Tak jsme jed-
noho   krásného dne na nástěnce 
s nemovitostmi narazili na tento 
dome ek,“ prozrazuje Renata, 
jak se umělci ocitli v Uherském 
Ostrohu. 

Ostroh byla dobrá volba
Oba se pak shodují, že to byla 
ta nejlepší možná volba, takže 
se na Slovácku rychle aklimati-
zovali. V Ostrohu je podle nich 
skvělé, že  mohou hvězdicovi-
tě vyrazit do Luha ovic, Zlína, 
B eclavi i Hodonína. Pokud touží 
po kultu e, nevidí v tom žádný 
problém. V Hradišti jsou autem 
za dvacet minut, ve Zlíně za ty-
icet a ve Veselí témě  hned. Ces-
tování tramvají z jednoho konce 
velkoměsta na druhý by zabralo 
mnohem víc asu.  Za další ne-
malou výhodu pak ozna ují, 
že mají za domem štěrkopísek 
a okolo jejich domu vede cyklo-
stezka. „K štěrku mám takovou 
perli ku. V Ostravě jsem žil v pa-
nelovém domě v Porubě. Sídliště 
se stavělo v padesátých letech 
minulého století. Štěrk se tehdy 
do betonu údajně vozil právě 
odsud. íkal mně to strý ek, 
který je architektem. Tehdy tam 
něco projektoval. Když jsem se 
sem nastěhoval, tak jsem si íkal, 
že jsem áste ně vyplnil mezeru, 
kterou jsme tady vybagrovali,“ 
íká s nadsázkou Roman.  Na-
konec také zjistil, že ve Vracově 
žil tatínkův děde ek a p ímo 
v Ostrohu nějaká vzdálená teta. 
„Otce sem rodi e ke konci války 

poslali, aby byl v bezpe í. Mysleli 
si, že oproti průmyslové Ostravě 
tudy nepůjde fronta. Nakonec 
se mu stejně nevyhnula,“ vzpo-
míná Roman, který je původním 
povoláním fi lmovým režisérem. 

Z režiséra keramikem
Ke keramice se dostal prost ed-
nictvím své dlouholeté p ítelky-
ně Renaty. Ta totiž vystudovala 
obor keramika ve Škole umělec-
kých emesel v Praze. „Po škole 
jsem pracovala v Luha ovicích, 
kde jsem malovala tupeskou 
keramiku. Po seznámení s Ro-
manem jsem se za ním p estě-
hovala do Ostravy a vy ídila si 
živnos ák,“ p ipomíná Renata.  

Její p ítel p itom ještě v té době 
pokra oval po absolvování Zlín-
ské fi lmové školy ve studiu na 
pražské FAMU. Školu ale nako-
nec nedokon il a pustil se spolu 
s Renatou do podnikání.  

Dílna v jedenáctém pat e pa-
neláku
Ještě p edtím své p ítelkyni 

za ídil v jedenáctém pat e t í-
pokojového bytu první dílnu. 
Keramická pec byla vyrobena 
na zakázku tak, aby prošla ne-
jen dve mi panelákového bytu, 
ale i výtahu. V domě totiž nebyl 
nákladní výtah. Když se otev ela 
vnit ní dví ka toho osobního, byl 
tam rozsah t iadevadesát centi-
metrů. „Pot ebovali jsme elek-
trickou pec, která se p esně ve-
jde do půdorysu výtahu. Máme 
ji. Lze v ní pálit do 1170 stup ů,  
což už je solidní teplota, aby se 
mohla udělat slušná keramika,“ 
upozor uje podnikatel. V první 
provozovně  v Ostravě pracovali 
až do roku 2000, kdy se stěhovali 
do Ostrohu. 

K výtvarnému umění inklino-
val Roman už od dětství. Do 
tajů keramiky se pak postupně 
zau oval v dílně paneláku. Ta 
najednou dvěma keramikům 
nesta ila. To byl hlavní impuls 
k hledání nějakého vhodného 
dome ku v okolí Uherského 
Hradiště. Výroba se jim zde roz-
jela do takových rozměrů, že po 

ase nesta ila ani dílna v rodin-
ném domku. Za ali proto  hledat 
další místo k tvorbě. Pronajali si 
prostory v pálenici v Uherském 
Ostrohu, kde dnes mají odlévací 
prostor a to írenskou dílnu.  

Široká nabídka
V nabídce dnes mají jak užitko-
vou keramiku, kam pat í různé 
nápojové soupravy, dopl ky na 
stůl, vázi ky, misky, tak i deko-
rativní. Zde je v poslední době 
zájem hlavně o různé druhy an-
dělů ze světlé kameniny. Zpraco-
vávají p itom tradi ní barevnou 
majoliku, která má na Hradiš sku 
velkou tradici, tak i kvalitnější ka-
meninu s vysokým výpalem.  P i 

práci používají hlínu, kterou do-
váží až z Jaromě e. „To se vždycky 
domluvíme s dalšími keramiky, 
naložíme celou Avii a o náklad se 
podělíme. Je to sice daleko, jsou 
tady i bližší zdroje, ale toto je vel-
mi dobrá hlína. Spl uje spoustu 
kritérií ve všech aspektech. Pros-
tě má dobré vlastnosti. P estože 
děláme i kameninu, nemusí se 

O anděly z Uherského Ostrohu je zájem
Po vstupu do obýváku Romana Švejdy a Renaty Jurákové lověk hned pozná, že zde byd-
lí umělci. Plochu jídelního stolu nahradila hrubá, neopracovaná deska. Podobné jsou vidět 
v otev ené knihovně plné knih. Jejich dome ek leží jen kousek od štěrku, na trati cyklostezky 
vedoucí do Ostrožské Nové Vsi. Svůj nový domov zde nalezli p ed jedenácti lety. 
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Roman  Švejda a Renata Juráková ve své keramické dílně                                       Foto:  2x Lenka Fojtíková
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pálit až tak vysoko. Jiné kameni-
ny se pálí běžně na 1200 až 1400 
stup ů. Tato se vypálí na 1170 
a p itom má vlastnosti, jaké má 
mít,“ upozor uje muž.

Vše odstartoval starý hrní ek
První sortiment se p itom odví-
jel od jednoho hrní ku, který Re-
nata  koupila na po átku svého 
podnikání ve starožitnictví. Líbil 
se jí tehdy pro svou jednodu-
chost. Byl sice z porcelánu a de-
korovaný, ale to vůbec nevadilo. 
Kerami ku zaujal tvar, který si 
upravila pro svou pot ebu. Od 
toho se pak odrazila. Hrnek byl 
za átek dalšího sortimentu, kte-
rý  se na něj postupně nabaloval. 
Ve stejném designu partne i 
vymysleli konvice, aromalampy 
a další. „Návrhy jsme dávali do-
hromady spole ně. Oba máme 
spoustu nápadů a bohatou 
fantazii, takže jsme se vzájem-
ně dopl ovali. Vyšly z toho celé 
sady keramických souprav, s ni-
miž jsme měli docela úspěch. 
Nebyly ani dekorované. Byly to 
vlastně jen dvoubarevné hrnky, 
které měly vevnit  t eba modrou 
barvu a zvenku byly zelené. Tak-
to jsme udělali šest barevných 
kombinací. Všechno bylo úplně  
jednoduché, ale v té době to lidi 
oslovilo. Možná proto, že to bylo 
zase něco jiného,“ míní kerami -
ka. Hrní ek ze starožitnictví dnes 
ukrývá d evěná schránka a má 
estné místo na zdi dílny.  

 Bez internetu a prodejny
A  je to k neví e, Roman Švejda 
nemá s Romanou Jurákovou 
žádnou reklamu na internetu 
ani nevlastní prodejnu. P esto 
je o jejich výrobky mimo ádný 
zájem. V dobách, kdy za ína-
li, ale neměli distribuci vůbec 
snadnou. „Byli jsme bez auta, 
a tak jsme keramiku naložili do 
krosen na záda a jeli prodávat 
t eba do Skanzenu v Rožnově 
pod Radhoštěm,“ odhaluje ne-
lehké za átky kerami ka. Právě 
ve skanzenu se p itom hodně 
rychle uchytili. „To bylo docela 
kuriózní. P ed jedněmi Veliko-
nocemi, tuším, že to bylo v pěta 

nebo šestadevadesátém roce, 
jsme vyrobili tisíc keramických 
zvone ků ve tvaru beránka. Ne-
měli jsme na ně p itom zajištěný 
žádný odbyt. P ed Velikonocemi 
jsme proto obcházeli prodejny 
v Ostravě a nabízeli je. Všude ale 
vzali jen pár kousků. Nakonec 
mne napadlo nabídnout berán-
ka ve Skanzenu v Rožnově. Tam 
jsme s tím p ijeli a měli jsme 
úspěch. Nakonec se stal jakým-
si suvenýrem Rožnova. Pozvali 
nás na jarmark a my jsme vše, 
co jsme měli v batozích, prodali 
za necelé dvě hodiny. Vedoucí 
obchodu si pak od nás za ala 
beránky brát a bere je dodnes,“ 
dělí se o zkušenosti z prvního 
většího úspěchu Roman. Dnes 
už mají sí  prodejen, které pravi-
delně zásobují. Keramiku z Uher-
ského Ostrohu je možné koupit 
v Šumperku, v několika prodej-
nách v Ostravě, Frýdku-Míst-
ku, Rožnově pod Radhoštěm, 
Olomouci, Veselí nad Moravou, 
Uherském Hradišti, Zlíně, Brně 
i na Karlově mostě v Praze. 

Andělé jsou v kurzu
V poslední době zaznamenali 
velký zájem o různé druhy an-
dělů ze světlé kameniny. „Dě-
láme je  poslední t i roky. Tato 

tématika mne ale oslovovala 
vždy. Anděla jsem si kreslila už 
p ed deseti lety. Potom nasta-
la doba, kdy za ali být andělé 
v kurzu. Tenkrát jsem už měla 
vymyšlených několik návrhů 
andělů s ur itým poselstvím. 
Byl to nap íklad anděl pokoje, 
radosti... Roman moje nápady 
dál rozvíjel a dopl oval, co by 
anděl mohl ještě nést i držet, 
takže jsme vymysleli asi deset, 
dvanáct druhů,“ p ipomíná ke-
rami ka. Roman potom vy ezal 
formu anděla a ti se mohli za ít 
odlévat. Právě pronajaté prosto-
ry pálenice v Uherském Ostrohu 
jsou dnes místem zrodu většiny 
andělů. Jeden druh si lidé věší 
ve svých domovech nad dve-
e, postýlky dětí a dávají je i do 
adventních věnců. Druhé jsou 
ve tvaru větších zvonků.  Podle 
Renaty má každé zboží svůj as. 
„Andílky vyrábíme t etím rokem, 
ale více se za aly prodávat až 
v poslední době. Nejsou to kla-
si tí andělé, jsou trošku jiní. Lidé 
si na ně pot ebovali zvyknout,“ 
míní podnikatelka. V rožnov-
ském skanzenu měli zpo átku 
vlažný ohlas. Dnes je tomu ale 
jinak. „P i velkém štěstí něco 
osloví hned. Oby ejně ale musí 
zboží uzrát a zákazníky zaujme 

t eba až tvrtým, pátým rokem,“ 
tvrdí žena. 

Život na volné noze
Jak vypadá pracovní den lově-
ka, který je na volné noze? Ro-
man s Renatou se shodují, že je 
nutný režim. lověka může lákat 
pospat si a za ít později. Nejjed-
nodušší variantou ale je každé 
ráno vstát a za ít tvo it t eba 
hned od sedmi jako v každé jiné 
práci. „Jsme si vlastními pány. 
Samoz ejmě, když pot ebujeme 
někam odjet něco vy ídit, tak si 
volno uděláme. Potom ale musí-
me zase vše dohnat. Děláme t e-
ba soboty a neděle. Když se jede 
na jarmarky, tak se vstává t eba 
i ve dvě hodiny ráno,  abychom 
v as dorazili na místo,“ upozor-
uje Roman. „Jestli je těžké se 

keramikou uživit? Ur itě! Je to 
náro ná, ru ní práce. lověk se 
tomu musí dost věnovat. Ne-
jde jen o nápady a samotnou 
výrobu. Je tady také prodej 
a distribuce. Ob as na nás také 
doléhá, že jsme doma vlastně 
stále v práci. lověk to tak vnímá. 
Pokud někdo odejde do práce, 
zav e pak dve e kancelá e a má 
istou hlavu. Tady jsme vlastně 

v práci stále,“ íká kerami ka. 
Text a foto: Lenka Fojtíková
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V Louce pokoštují 
různé trnky 
V Louce p ipravují už pátý ro -
ník Luckého koštu trnek ‒ od 
varných po tekuté. Akce vypuk-
ne v sobotu 2. dubna od 15 ho-
din. Všichni milovníci modrého 
ovoce a dobré hor ácké muzi-
ky mohou p ijít do kulturního 
domu, kde na ně bude ekat 
spousta dobrot a skvělá zába-
va. Návštěvníci budou moct 
pokoštovat z velkého výběru 
různých druhů slivovice, likérů 
i jiných destilátů.  Po adatelé 
p ipravují také ochutnávku 
a prodej va ených trnek.  V na-
bídce bude trnková omá ka, 
kvasené šišky, buchty, krajance 
a různé jiné speciality z trnek 
a povidel. K poslechu a tanci 
zahraje Hor ácká cimbálová 
muzika Jožky Staši z Lipova 
a zazpívá sbor Štechéti i místní 
Mužský pěvecký sbor z Louky. 
O zábavu se ur itě také postará 
tetka Filoména alias Eva Dou-
povcová z Vracova a kyjovské 
Traga nice. Vzorky slivovice 
a povidel mohou zájemci p i-
nášet do zasedací místnosti 
Obecního ú adu v Louce 9., 11., 
16., a 18. b ezna vždy od 17 do 
19 hodin.                                 (av)

Indiáni z Radějova nabízeli 
za ohnivou vodu diamanty

Košty klobásek 
na Hor ácku
V posledních letech se na Slo-
vácku staly hodně vyhledávané 
košty klobásek. Jeden z nich se 
uskute ní v sobotu 30. dubna 
v Rekrea ním st edisku na Vá-
penkách.  Další koštování uze-
nin pak vypukne ve Velké nad 
Veli kou, kde se bude bojovat 
O krála slováckéj klobásky. 
Zahájení je naplánované v so-
botu 7. května na 14. hodinu. 
Kromě skvělých klobásek bude 
ve sportovní hale ve Velké nad 
Veli kou vyhrávat cimbálovka 
Romana Sokola. Ženy z Hra-
diš anu se pak chystají vystou-
pit s tane ními klobásovými 
kreacemi.  U této p íležitosti se 
budou koštovat také hor ácká 
a strážnická vína.                         (av)

Vůně skvělých pálenek, zabi-
ja kových specialit a p edevším 
ne ekané slune né jarní po así 
p ilákalo  v polovině února do 
areálu rekrea ního st ediska na 
Vápenkách velké množství ná-
vštěvníků. Na desátý ro ník za-
bija ky, která bývá každoro ně 
spojena s koštem pálenek, p ijeli 
také indiáni z Radějova. 
„Jsem rád, že se tato akce mezi 
lidmi uchytila a p ijíždí k nám 
hosté z různých míst Moravy. Vů-
bec jim p itom nevadí, že jsme 
tady prakticky na konci světa 
a mohou se od nás dostat akorát 
tak do podjavorinských hlubo-
kých lesů. Většina z nich si  po-
chvaluje ideální podmínky k je-
jich vy ádění,“ ekl s úsměvem 
na tvá i p i míchání vnit ního 
sádla do jelit nad pa ícím kotlem 
hlavní organizátor zda ilé akce 
Libor Klimek. 

Jeho slova potvrdila i nep e-
hlédnutelná bujará „tlupa“ cha-
ta ů z Lu iny u Radějova, která 
tady „ ádila“ od asného rána až 
do pozdního odpoledne  v indi-
ánských p evlecích. Někte í byli 
dokonce polonazí.  „Měníme 
diamanty za ohnivou vodu, pro-
tože nám z těchto hor chutná. 
Náš velký vůdce „Zlomené péro“ 
se však ne ekaně „lomí“ a brzo 
odejde do vě ných loviš ,“ pro-
zradila p i štrngání štamprlkami 
„životabudi e“ Lidka Novotná 
alias Nšo i. Mezi pravidelné 
ú astníky zabija ky pat í také 
Marie Veselá z Veselí nad Mo-
ravou. „Je to paráda! Tato akce 
pat í k nejlepším na Hor ácku. 
Jednou za rok se zde potkám 
s adou p átel, s nimiž se jinak 
nesejdu,“ tvrdila mezi koštová-
ním pálenek žena. 
Z 574 dodaných vzorků  byl vy-

brán šampionem koštu javor-
nický exstarosta Martin Kružica, 
který rozléval ze své láhve dva-
cet let starou vítěznou pálenku 
z durancií na všechny strany. 
„Podmínky na výrobu kvalitního 
destilátu tady na Hor ácku ur i-
tě máme. Základem k úspěchu 
je však bezpochyby i zpracování 
kvalitního kvasu.  Do soutěže 
vždy dávám nejméně pět let 
starou pálenku. Jsem  p esvěd-
ený, že  to je také jeden z dů-

vodů,  pro  pak na koštech po 
okolí sklízím úspěchy,“ prozradil 
šestasedmdesátiletý Martin Kru-
žica, který je zkušený hor ácký 
ovocná ský odborník. Mezi ty -
mi nejlépe hodnocenými vzorky 
zabodovala i durancie  ro níku  
2007 majitelky Ivany Sedlá ové 
z Lipova. 

   Text a foto: Antonín Vrba
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 Za átek roku je u nás smutný. Ve vesnici umírá ně-
kolik lidí, každý z nich měl svůj zajímavý život a ka-
ždý by si zasloužil vzpomínku. Nejvíce z nich mám 
v paměti paní Kate inu Miklí kovou, psal jsem o ní 
do prosincového ísla tohoto asopisu. Když 
jsme si povídali, bylo jí 98 let, stovky se už ale 
bohužel nedožila. Doma se jí udělalo špat-
ně, a tak musela být odvezena do nemoc-
nice, kde zem ela. „Abych vám pravdu 
ekla, užila sem všeckého dost. Vese-
losti aj starostí. Všecko už to je ale 
pry ,“ íkala mi p i našem setkání.  
P išlo se s ní rozlou it tolik lidí, 
kolik nechodí ani na poh by lidí 
mladších.

Zatímco další a další generace 
Lho anů odcházejí, těch nových, mladých, je stále málo. P i zápisu 
dětí do první t ídy jich bylo dokonce pouho pouhých deset, z nichž 

navíc dva okusí poprvé školu až p íští rok. Obec se zatím snaží t í-
du udržet, ale kdoví, co bude dál. Loni se narodilo dvanáct nových 
„Lho ánků“, což není nijak moc, co myslíte?  Noví prv á ci už paním 
u itelkám ukazovali, jak t e-
ba umí zavazovat tkani ky 

nebo po ítat, ale stejně 
nejraději ze všeho se 
hráli na koberci ve 
t ídě. „Ani ko, co je 
toto?“ ptala se u i-
telka naší dcery 
a ukazovala na 

t r o júhe l -
ník. „Ob-
d é l n í k , “ 
pravila ob-
ratem naše dcera, kterou jsme názvy různých tvarů 

u ili několik dnů.

Co se dělo po átkem roku v Ostrožské Lhotě
Na konci každého roku je to stejné. V úžasu nad tím, jak bohatý a pestrý může být život v jedné 
malé vesnici v údolí pod Antonínkem, si íkám, že od po átku roku budu pěkně poctivě zapiso-
vat dění v této vesnici. Nikdy se mi to ale nepoda í, protože samotný život je rychlejší než moje 
schopnost jej popisovat.  Nepoda ilo se mi to bohužel ani letos. P esto jsem si alespo  několik 
zápisků udělal, a vy si je nyní můžete p e íst. Sami se p esvěd íte, že život v naší Ostrožské 
Lhotě neutichá ani v asech, kdy světlo a sluní ko se ukáží jen na několik málo hodin denně.    
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Naše lhotská farní kavárna slavila druhé výro í existence. Nálada byla 
slavnostní a p íjemná, podávala se jako obvykle káva a aj, a navíc 
také narozeninový dort od Buda ů. Promítaly se fotky, které zachytily 
kavárenská setkání i s pro-
gramem, který každé se-
tkání má. Lhotský fará  
P. Miroslav Reif p ipomněl, 
že už to je šest let, co do 
Ostrožské Lhoty p išel. 
I když obětavců, kte í 
kaž dý měsíc zajiš ují pro-
voz a program kavárny 
je několik, jeden z nich 
si zaslouží samostatnou 
vzpomínku. Také on p išel 
do Lhoty, a to z Veselí nad 
Moravou. A stejně jako 
fará  se jmenuje Miroslav, 
p íjmení má ale Pospíšil. 
U í ve Strážnici, ale p iženil 
se k nám do Lhoty. Vě ně 
usměvavý chlapík, který je 
u nás š astný a pochvaluje 
si, že se mu da í po ádat věci, které ve Veselí tolik nešly ‒ t eba zrovna 
kavárnu. „Poprvé jsem ji zažil u salesiánů v Pardubicích a íkal si, to je 
super, to by mohlo být i ve Veselí. Jaksi to ale nešlo, a když jsme došli 
s manželkou do Lhoty, viděli jsme, že tady by i lidé něco takového 
rádi udělali. A poda ilo se to,“ vzpomínal Mirek.

 Lidé kolem farnosti p ipravili také odpoledne v kulturním sále. Kdo 
chtěl, mohl si po ádně zamlsat, protože organizátorům se poda ilo 
získat rekordních dvacet t i druhů různých buchet, bábovek a zákus-

ků, které p ipravily lhotské ženy. Vyhrála nakonec Alka Sk enková, 
která podle svých slov našla v mrazni ce ovoce a rozhodla se udělat 
z něj kolá . Nejvíce ale vzpomínám na ty i družstva, která soutěžila 
v několika disciplínách. Dvě družstva tvo ily dvě rodiny a já obdivoval 
jejich odvahu a chu  takto ve ejně soutěžit.

„Naše rodina Trněná, ve Lhotě ji každý zná. Aby Lhota nevym ela, 
t emi dětmi ji podpo ila. T e ák Matěj, bystrý kluk, zvládne hry coby 
dup.  A co naše dvoj átka? Dianka a Nelinka? To jsou holky šikovné, 
v první t ídě bojovné. Já jsem jejich maminka, máme tu i tatínka. 
Chtěl sice zůstat doma schovaný, prej bude hlídat topení. Nakonec 
sedí v obecenstvu, ukáže se za chvilenku. Ve scénce se p edvedeme, 
ukážeme, co dovedeme. P ejeme vám hezký den, tak nám držte pal-
ce všem,“ íkala maminka Pavla Trněná, která si u nás ve Lhotě našla 
manžela. Druhé rodinné družstvo se p edstavilo jako Tyg i. „My si 
íkáme Tyg i, protože jsme draví a ni eho sa nebójíme. Jako každá 
šelma. Také jsme ale hraví a milí jako všechna ko ata,“ dodala jejich 
nejmladší lenka Zuzanka, která je po ádná ipera.

Další lednové setkání v obecním sále p ipravil dětský klub Dome ek, 
který pozval děti na jejich karneval. Dětí p išlo hodně, mnohé do-
provázely nejen maminky a babi ky, ale ob as také tatínci a dokonce 
i děde ci. Skvělou moderátorkou byla Pipi Dlouhá pun ocha nebo‒li 
Radka Matuštíková, které oranžová copatá paruka s pihami na tvá i 
móc slušela. Radka má po ádnou páru a vý e nost, a tak dokázala 
zvládnout dvě hodiny moderování i soutěžení. Radka se do Lhoty 
také p ivdala. Když tak p emýšlím o lidech, kte í se v naší dědině snaží 
udržovat spole enský život, zdá se mi, že těch, kte í do Lhoty p išli, je 
po ádná ádka ‒ což je jen a jen dob e.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Naši Lhotu rovněž navštívila pohádková babi ka. Jmenovala se Ilona, 
a když jsem viděl, jak pozorněji ji děti poslouchají (foto strana 24), 
povídají si a také reagují na její hádanky, chválil jsem nejen výborně 
p ipravenou babi ku, ale také toho, kdo s tímto nápadem už p ed 
deseti lety p išel. Byla to p edevším knihovnice paní Kapustová, která 
každý rok nejd íve s dětmi chodí po vesnici, aby našly schované po-
klady, a potom se všichni sejdou s babi kou v Centru otev ená škola, 
což je knihovna hned vedle školy. Děti se sice p i pohádkách dokáží 
ztišit, ale jinak byste měli viděli, jak umí ádit, paní Kapustovou jsem 
za její výdrž a nadšení obdivoval.    

P elom roku bývá také asem mnohých výro ních schůzí, jednu 
z nich měli u nás na za átku února fotbalisté. Po letech se nesešli na 
h išti, ale v místě, které vás možná p ekvapí ‒ v hospodě. Té obecní 
kraluje s naprostým p ehledem paní Ji ina Jurásková, která pat í mezi 
sponzory fotbalistů, a oni si její podpory pat i ně váží. 

Nad pivem a výborným ízkem s bramborovým salátem plná hospo-
da chlapů debatovala nad stavem lhotského fotbalu, který drží nad 
vodou několik jedinců. Díky nim má fotbal dobré vedení, velmi sluš-
né trenéry ve všech kategoriích a také po etnou partu starých pánů.  
Bohužel, stejně jako mnohokrát v minulosti, je největší potíž s mladý-
mi kluky v prvním mužstvu, někte í z nich mají raději skleni ku než 
fotbal, a tak hrají jen okres a jen průměrný fotbal.

Tyto muže na fotografi ích jsem chtěl v asopisu Krajem svatého An-
tonínka p edstavit už dlouho v úplně jiné úloze, než je vám budu 
p edstavovat nyní. Muž na traktorku je Milan Hanák (se synem)* a já 
si plánoval*, jak napíšu, kolik práce tento lověk zastane  v obecních 
službách na mnoha místech Lhoty. Mimochodem, i na tomto trak-
torku jel dělat do obecního lesa. Chlapík se psem je pro změnu pan 
Kola ík a o něm jsem chtěl psát proto, jelikož nafotil a nato il Lho any 
na tolika snímcích a fi lmech jako nikdo druhý. Jenže náhoda p ispěla 
k tomu, že nyní vám je p edstavuji jako trojici, která v polovině února 
pomohla idi ce ze sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem. Paní 
se svým autem havarovala p i cestě z Antonínka do Lhoty, zranila se 
a zůstala v šoku zaklíněna v autě. I když kolem projelo několik aut, 
žádné nezastavilo, až tito t i muži, kte í byli nablízku, pomohli p ivo-
lat záchranku a poskytli jí také první pomoc. Pánové, klobouk dolů 
a díky moc!!!

 
Text a foto: Radek Bartoní ek 

(Z témě  všech akcí, o kterých tady byla zmínka, najdete videoukázky 
na webu www.slovackoDNES.cz.)
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Vážená redakce,
letos vzpomeneme dvakrát jméno básníka Jaroslava Seiferta. 
Měla jsem tu est se s ním seznámit a setkat v Lipově. Později jsme 
byli v krátkém písemném styku. Myslím, že by regionální ve ejnost 
mohla být seznámena s těmito pro mne vzácnými okamžiky.

Nositel Nobelovy ceny v Lipově
V roce 2011 vzpomeneme dvakrát jméno Jaroslava Seiferta. T ia-
dvacátého zá í uplyne sto deset let od jeho narození a desátého 
ledna jsme si p ipomněli, že p ed pětadvaceti lety zem el. 
V roce 1942 jsme ještě netušili, že se básník Jaroslav Seifert jed-
nou stane nositelem Nobelovy ceny. P esto skupinka mladých lidí 
netrpělivě a zvědavě o ekávala básníkův p íjezd do Lipova.  Těšili 
jsme se, že uvidíme poprvé živého básníka, jehož něžné lyrické 
verše vyhovovaly našemu věku. Jinotajné burcující strofy nás zase 
povzbuzovaly v době mnichovské zrady. 
V těžkých dobách heydrichiády se do Lipova uchýlilo několik vý-
znamných lidí z Prahy, aby unikli pozornosti gestapa. Tuto akci 
organizovali lipovští rodáci žijící v Praze. Prakticky ji prováděl pan 
Ladislav Jagoš, žijící v domě 302. Obstaral ubytování pro Jaroslava 
Seiferta, socha e Vojtěcha Suchardu a malí ku Boženu Wejrycho-
vou‒Solarovou. Seifertova rodina se nejd íve ubytovala v opuště-
ném domku u lesa. Brzy ale p esídlili ke Kadubcům do domu . 74. 
Obě rodiny se sp átelily a jejich potomci se p íležitostně stýkají 
dodnes. 
Na po est Seifertovy návštěvy pozval Ladislav Jagoš do Lipova 
cimbálovou muziku Jožky Kubíka. V té vypjaté době to byl dost 
riskantní podnik. Podobné akce byly zakázané. P esto se v uzav e-
ném prostoru na dvorku místní školy sešlo t icet až ty icet lidí, 
mladých ctitelů Seiferta i Jožky Kubíka. Byla jsem mezi nimi, sle-
dovala s kamarádkou každé básníkovo slovo a sebemenší reakci. 
A tak jsem zaslechla, jak p i poslechu písně Tichá voda do Dunajka 
padala okouzleně zašeptal své ženě: „Ach, to je nádherná píse .“ 
Zpíval ji Jan Milošek z Hrubé Vrbky. 

Druhý den jsme básníka provázali Lipovem a p i posezení v hos-
tinci U Valentů jsem zažila vzácný okamžik mistrovy letmé tvorby. 
Posílal pozdrav svému p íteli Albertu Pražákovi, pozdějšímu p ed-
sedovi eské národní rady. Zcela nespole ensky a netaktně jsem 
panu Seifertovi p es ramena etla verše: 

Tekla voda, vodu zakázali,
teklo víno, už i víno vzali,
svoboděnka byla, už jí není, 
tož jen pěkné pozdravení.

Jen na vysvětlenou mladší generaci. Zakázaná voda je vlastně 
píse  Te e voda, te e. Stejně jako píse  Ach, synku, synku se ne-
směla tehdy ve školách zpívat, protože to byly oblíbené písně T. G. 
Masaryka.  
V roce 1969 jsem uspo ádala se svým tená ským kroužkem vzpo-
mínkový ve er na pobyt básníka v Lipově. P i té p íležitosti jsme 
mu zaslali malý dárek a pozvání do Lipova. P išel ale jen následu-
jící dopis:
Milé děti, 
Váš dárek z Lipova mě opravdu potěšil. Na Lipov rád vzpomínám. 
Mám tam několik věrných p átel, kte í k nám do Prahy zajíždějí. Rád 
bych se k Vám ještě jednou podíval. Jsem však nemocen a nevě ím, 
že se mi poda í a že si budu moct otev ít u Kadubců okno a po-
slechnout, jak chlapci zpívají. Ale za ten dárek děkuji ze srdce a pro-
sím, abyste up ímně pozdravovali sle nu u itelku. A celý Lipov.
Srde ně Váš J. Seifert 

Dopis je uložený v obecní kronice. 

V roce 1984 získal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. Brzy 
nato jsem znovu p ipravila o básníkovi program. Za obrovské ú as-
ti spoluob anů jsme si zavzpomínali na tohoto slavného lověka. 
Pro každého obyvatele Lipova je velkou ctí, že první eský nositel 
Nobelovy ceny za literaturu pobyl v naší obci, poznal některé z nás 
důvěrněji, naslouchal našim písním a ochutnal lipovské víno. 

Ji ina Vav í ková z Lipova

PÍŠETE NÁM...

Musíme si vzájemně pomáhat
Chtěla bych touto cestou pozdravit všechny lidi na moravském Slovácku. Pocházím z rodné Blatni ky, a proto si ráda tu všechny 
zajímavosti v asopise Krajem svatého Antonínka. Zdálo by se, že asopis je jen pro zasvěcené, kte í tam žijí, ale opak je pravdou. 
Kolika lidem vzdálených ze svého rodného města i vesnice udělá tento asopis radost. Díky tomu získávám i informace a fotky z da-
ných akcí v kraji. A protože koluje moravská krev v mých žilách, snažím se i já na severu ech trošku té moravské domoviny p enést 
i sem k nám na sever. Snažím se pomáhat lidem ve svém okolí, ale i těm vzdáleným z afrického kontinentu. Díky dce i, která působila 
nějaký as v africké Zambii jako dobrovolnice, se nám poda ilo vybudovat jakýsi telemost mezi Benešovem nad Plou nicí a Afrikou. 
Do všech našich dobro inných akcí po ádaných na podporu Afriky se zapojují lidé s ochotou a radostí. Peníze pak vždy darujeme na 
pot eby dětí v Africe. 
Jsem ráda a mám velikou radost, když se u nás na severu země p i námi největší po ádané akci Den pro Afriku ob as objeví i někdo 
z jižní Moravy. Naposledy to byl slavný mužský pěvecký sbor Borši ané. P ijel také herec Josífek Kubáník ze Slováckého divadla v Uher-
ském Hradišti, který doprovázel paní Květušku Fialovou. Tato vynikající here ka se cítí na moravském Slovácku nyní už jako doma.
Za vybrané peníze jsme tak mohli udělat radost dětem z ulice v Kalingalinga v Zambii. Nakoupili jsme jim boty, po ídili sportovní dre-
sy a p ispěli dětem na jídlo a pití. Jsem ráda, že lidé nejsou lhostejní k životním osudům těch, kte í naši pomoc pot ebují. Ráda sleduji 
i to, jak někte í od vás pomáhají zase na Haiti. Je krásné, že se o svůj chleba dělíme s těmi nejpot ebnějšími. P eji všem v mé rodné obci 
Blatni ka požehnaný nový rok 2011, a děkuji Bohu i rodi ům, že jsem mohla své dětství prožít právě tam.
A nakonec p eji asopisu Krajem svatého Antonínka, aby nikdy nezanikl. Stále putoval do domovů nejen na Slovácku, ale i do těch, které 
jsou vzdáleny stovky a možná i tisíce kilometrů. Těšil tam lidi, kte í jsou svým duchem s tímto krajem stále svázáni.
                                                              Lída Šumová, rozená Hu íková 
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V průběhu bohaté plesové se-
zony se v Louce našla jediná 
volná sobota, kterou vyplnil Di-
vadelný súbor slovenských diev 
a mladencov Konvalinky z Povi-
ažan. Soubor vedený režisérem 
panem Gú íkem tvo í studenti 
z okolí Pieš an, kde v tamním 
gymnáziu nacvi ují. Na Slovácku 
se p edstavili s hrou eskoslo-
venského dramatika Ferka Urbá-
neka Kamenný chodní ek. Mladí 
herci hráli hodnověrně a s procí-

těním. Diváci je odmě ovali as-
tým potleskem.  Ochotníci získá-
vají peníze na innost hlavně od 
sponzorů. Výtěžek ze svých vy-
stoupení totiž  oby ejně věnují 
charitě. Na tyto ú ely již věnovali 
pět set eur. P ispěli nap íklad na 
kostely i onkologii. Zdarma vy-
stoupili p ed dětským publikem 
v Dětském domově v Zlatovci-
ach a jednou hráli i odsouzeným 
p imo ve věznici v Ilavě.

Jak se te v Louce
Každý tvrtek si mohou tená i v Louce p ijít pro novou knihu do 
knihovny v kulturním za ízení. Původně byla knihovna v malé míst-
nůstce bývalého obchůdku.
V knižním fondu, který dnes ítá na 4 430 svazků a je každoro ně 
z prost edků obecního ú adu rozši ován o padesát až sto titulů, si 
mohou vybrat dospělí i děti a mládež. Pětinu tená ů tvo í mla-
dí lidé ve věku do patnácti let. V nabídce je jak krásná, tak i nau -
ná literatura. Kromě toho jsou další svazky půj ovány z Městské 
knihovny Hodonín. Podle sdělení knihovníka Emila Zalešáka si vlo-
ni tená i vypůj ili na 1 500 knih. 

V Louce hráli ochotníci ze Slovenska

Se slovenskými ochotníky se vyfotila starostka Louky Anna Va-
šicová                                                 Text a foto: František Gajovský

O tení je v Louce zájem              Text a foto: František Gajovský

Sk ivánkům tleskal zaplněný sál
Poslední den jarních prázdnin pat il v Uherském Ostrohu t etímu 
ro níku p ehlídky dětských zpěvá ků lidových písní Ostrožský sk i-
vánek. Po půlro ních p ípravách tu byl opět den, kdy p ed cimbálo-
vou muziku p edstoupilo dvanáct zpěvá ků, aby p edstavily alespo  
zlomek z té bohaté studny, kterou lidové tradice nabízí. Děti z Hluku, 
Ostrožské Lhoty, Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu soutěžily 
v pěti věkových kategoriích. Všechny p i zpěvu  doprovodila cimbá-
lová muzika hlucké pobo ky základní umělecké školy.
Výsledky:
Mate ské školy:
1. Nikola Zim íková, Hluk ‒ Páslo dív a páva
2. Eliška Elsnerová, Hluk ‒ Muzikanti, co děláte
3. Kristýna Tur inová, Uherský Ostroh ‒ Kdyby byla Morava
1. a 2. t ídy:
1.  Denisa Andrýsková, Ostrožská Nová Ves ‒ Dyž sem byla malu ká 

v perině
      2. Martin Bachan, Ostrožská Lhota ‒ Na strážnickém širém poli
3. a 4. t ídy:
1. Sofi e Marie Watsonová, Uherský Ostroh ‒ Slaví ek zpívá
2. Klára Linhartová, Uherský Ostroh ‒ T eba su já malá
5. a 6. t ídy:
1. Veronika Elsnerová, Hluk ‒ U Dunaja šaty prala
2. Lucie Bachanová, Ostrožská Lhota ‒ Napas sa ně napas
3. Anna Linhartová, Uherský Ostroh ‒ Aj ty svatý Antonínku
7. a 9. t ídy
1. Klára Elsnerová, Hluk ‒ Vychodí měsí ek nad Javorní ek
2. Tereza Hůsková, Ostrožská nová Ves ‒ Chovali a maměnka
Všechny děti obdržely malou pozornost a z rukou porotců p evzaly 
upomínkové p edměty z keramické dílny Romana Švejdy a Renaty 
Jurákové. Za první místo to byl motiv sk ivánka na keramickém ob-
rázku. Druhá místa získala sk ivánky na keramickém hrne ku a bron-
zoví zpěvá ci dostali sk ivánka v podobě zápichu do květiná e. 

Text a foto: Ivana Ilíková

Blatni tí vina i zvou na Putování po búdách
Blatni tí vina i zvou všechny milovníky dobrého vína na

 Putování po blatnických búdách
21. 5. 2011 10:00-22:00

Tato akce není zamě ena výhradně jen na poznání blatnických vinných skle-
pů a vín v nich, ale i na seznámení se s obcí a její vina skou atmosférou. 

Cena vstupenky ve výši 600 K  zahrnuje degustace vína po bůdách, odběr 
vína v hodnotě 200 K , skleni ku, tašti ku, mapu a doprovodný program.  (lef) 

ZPRAVODAJSTVÍ
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Vidět se radovat otce se synem? 
P iznám se, že to tak asto neví-
dám. Vlastně si ani nepamatuji, 
kdy jsem něco takového viděl. 
P ece jen, všichni dob e víme, 
chlapi své emoce zase tak asto 
najevo nedávají. O to více jsem byl 
nadšený, když jsem viděl ohrom-
nou radost těchto dvou mužů na 
fotce. Je to otec a syn Jur ekovi, 
chlapíci z Uherského Ostrohu, 
kte í měli tak obrovskou radost, že 
v o ích jim svítily veliké slzy.
Kdeže se jejich radost vlastně 
vzala? Na kule níkovém stole. 
Kde? Vždy  píšu, na kule níko-
vém stole. Ji í Jur eka, tedy otec, 
hraje velmi rád a slušně kule ník. 
Hraje ho už mnoho let, poslední 
roky se ú astní také turnaje Hrá -
ské kule níkové asociace v Uher-
ském Ostrohu. Tato asociace už 
po sedmnácté po ádala turnaj 
v kule níku, kdy dvacet pět hrá ů 
bojovalo p es zimu mezi sebou. Ti 
nejlepší postoupili do fi nále, kte-
ré se uskute nilo v únoru v Hos-
tinci „Pod Lipami“ v Uherském 
Ostrohu. Tedy, bu me p esní, 
v Kva icích. Místní jsou na to cit-

liví. Nejlepší ty i hrá i bojovali 
v parádní atmosfé e, aniž někdo 
p edpokládal, že by zvítězil pan 
Jur eka. Favoritem byl Ji í Halá , 
který už zvítězil několikrát, navíc 
držel triumf z posledních dvou 
ro níků. Ovšem nastalo p ekva-
pení, tento hrá  se do samot-
ného fi nále neprobojoval, sešel 
se tam právě Ji í Jur eka s Lud-
víkem Vítkem, mužem, který by 
ur itě nemohl bez kule níku žít 
a který je také prezidentem os-
trožského kule níku. I v tomto 
utkání byl spíše favoritem pan 
Vítek, který měl na kontě rovněž 
vítězství v turnaji.
Zcela zaplněná hospoda ale 
nakonec v bou livé atmosfé e 
vyvolávala jméno Ji ího Jur eky. 
Když naposledy zahrál tágem, 
za al skákat do výšky a v náru í 
měl právě svého syna. Objímali 
se a gratulovali si a do toho vše-
ho chodily dámy mladší i starší 
a panu Jur ekovi dávaly na elo 
i pusu velké polibky. Když jsem 
se pak pana Jur eky ptal, kdy byl 
naposledy tak š astný, vzpomněl 
právě svého syna. „Když dal p i 

fotbale p ed patnácti lety svůj 
první gól,“ smál se.
Potom už následovaly jenom 
oslavy a „fr any“, jejichž po et si 
neodhaduji ani tipovat. Hleděl 
jsem na celé to dění, obdivoval 
jsem všechny ty chlapy, jak si 

dokážou v té chvíli užívat života, 
a s úctou se díval na pana Vítka, 
na kterém nebylo patrné ani nej-
menší zklamání z toho, že velké 
fi nále prohrál. Naopak, zdálo se 
mi, že je š astný stejně jako vítěz, 
protože všechno to, co chystal, 

organizoval a na co dohlížel, 
probíhalo p esně tak, jak mělo 
‒ a možná ještě lépe, než t eba 
o ekával. Odcházel jsem upro-
st ed tohoto veselí pry  a v du-
chu oslavoval všechny hospody, 
ve kterých to žije, všechny muže, 

kte í mají rádi kule ník a „fr any“, 
a všechny hostinské, kte í svým 
štamgastům dokáží pomoci vy-
tvo it takovou atmosféru, jakou 
jsem zažil v této kva ické hospo-
dě pana Zdráhala. 

Text a foto: Radek Bartoní ek

Devatenáctého února se dožil 
devadesátých narozenin dlou-
holetý a nejstarší len Hasi ské-
ho sboru v Ostrožské Nové Vsi 
Matěj Jurásek. Únorový jubilant 
p itom neměl vůbec snadný 
start do života. Už ve ty ech 
letech mu zem el tatínek a vy-
chovávala ho proto pouze ma-
minka. Chlapská ruka v rodině 
chyběla, a tak jako odrostlý 
školák sám oral na poli, aby 
pomohl mamince s hospoda e-
ním. Mnohem později vstoupil 
do jednotného zemědělského 
družstva,  ve kterém pracoval až 
do důchodu.
Do hasi ského sboru vstoupil 
v pětapadesátém roce. Ihned 
za al aktivně pracovat a zapo-
joval se na úseku preventivních 
prohlídek. P i jedné z kontrol 

komínů dokonce uhasil za-
ínající požár.  Pravidelně se 

zú ast oval nácviků i soutěží. 
V šestapadesátém roce byl spo-
lu s ostatními hasi i z Ostrožské 
Nové Vsi povolán k pomoci p i 
velké povodni v Hroznové Lho-
tě.  Spoustu zásahů má na svém 
kontě také v Ostrožské Nové 
Vsi. V paměti mu 
zůstal hluboce 
uchován jeden 
z větších požárů 
v Chylicích, kdy 
sho el dům pana 
Vítka i s velkým 
množstvím obilí.
Hasi ské aktivity 
byly ale mnohem 
bohatší. Mimo 
jiné nap íklad 
také hráli diva-

dlo. Samoz ejmostí byla ú ast 
na brigádách po ádaných sbo-
rem. Hasi i nap íklad spole -
nými silami opravili zbrojnici, 
která v minulosti byla v dnešní 
prodejně Hanka. V té době byl 
také objeven sklep pod zbroj-
nicí, který sbor zrekonstruoval 
a dnes jej používá ve ejnost.

Devadesát i -
letý jubilant 
rád vzpomíná 
na po ádání 
h a s i s k ý c h 
plesů. Ve své 
době mívaly 
o b r o v s k o u 
návštěvnost. 
S p ibývají-
cím věkem se 
Matěj Jurásek 
zú ast oval 

schůzí sboru, kde byl vždy vítán 
pro svou dobrosrde nou po-
vahu s neustálým úsměvem na 
tvá i. Je obdivuhodné sledovat 
jeho vyprávění a vzpomínání na 
uplynulá léta. P estože neslyší, 
komunikuje s lidmi prost ednic-
tvím psaní na kousky papíru. Na 
druhou stranu ale te bez brýlí, 
což je v jeho letech témě  neu-
vě itelné.
Milý pane Matěji, děkujeme 
Vám za celoživotní práci pro 
Hasi ský sbor v Ostrožské Nové 
Vsi. Ke kulatému životnímu jubi-
leu pak p ejeme hodně zdraví, 
štěstí, a abyste byl mezi námi 
ještě co nejdéle. 
Za všechny hasi e starosta SDH 
Ostrožská Nová Ves 

František Botek 

Nejstarší hasi  oslavil devadesátku

Když se raduje otec se synem...

Otec a syn Jur ekovi se radují z vítězství v kule níkovém turnaji

ZPRAVODAJSTVÍ
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Žáci Spartaku Hluk hráli na svém h išti po-
slední podzimní utkání. Po ranním mrazíku 
ještě h iště pokrývala lehká jinovatka, ale 
kousek od kabin už voněla z kotliny zabija -
ka. Podzimní sezona pomalu kon í a v plánu 
je malé posezení s rodi i mladých fotbalistů. 
„Poj te si vzít, poj te si sednout,“ pobízel 
trenér Antonín Ko í rodinu z asijské Barmy, 
která p išla v sobotním dopoledni na hlucký 
stadion. Hlava rodiny Kep Hnin Nguntual, 
jeho žena a jejich dcera p išli už během zá-
pasu. P išli se podívat na své dva syny, kte í 
hrají za Hluk fotbal.
Rodina z Barmy se do Hluku dostala na pod-
zim v roce 2009. Měli za sebou pár měsíců 
pobytu v uprchlickém azylovém st edisku 
v eské Lípě. P i jejich vítání tehdejší mís-
tostarosta a trenér fotbalových žáků Antonín 
Ko í netušil, že do jeho mužstva p ibudou za 

pár dnů dvě nové posily. Brat i Tum Thang 
a Van David z Barmy se v Hluku fotbalově 
aklimatizovali témě  okamžitě.
„S balonem kopali skoro po ád u baráku a je-
jich spolužáci ze školy nám hlásili, že i v tě-
locviku jsou velice šikovní. U itelé nám je 
doporu ovali, a  je vyzkoušíme na tréninku. 
Tušili jsme, že budou dob í. P išli na trénink 
a od té doby jedou,“ popisuje Antonín Ko í 
první kontakty barmských bratrů s hluc-
kým fotbalem a dodává: „Fotbal za ali hrát 
vlastně okamžitě, jak p išli. Mladší David měl 
vy ízenou registra ku za pár dnů, u staršího 
Thanga to trvalo trošku déle,“ povídá kou . 
Z jedné věci má p ece jenom trenér hluc-
kých žáků obavy. „Já doufám, že se neodstě-
hují někde jinde a zůstanou nám tady. Jsou 
to naši hrá i, postupně se po ítá s tím, že by 
měli p ejít do dorostu. Jsou to opravdu na- dějní kluci.“ 

Text a foto: Stanislav Dufka

Za Hluk hrají talentovaní fotbalisté z Barmy
„Jsou to nadějní kluci, doufám, že se neodstěhují,“  íká trenér

Mimo trénování žákovského 
mužstva ještě závodně hraje za 
Ostrožskou Novou Ves na okresní 
úrovni a s tenisem cestuje po ce-
lém světě. Pravidelně se zú ast u-
je evropských a světových šam-

pionátů. Na sklonku uplynulého 
roku odletěl na mistrovství světa 
do daleké íny a může se pochlu-
bit zážitky z této země. Podrobněji 
jsme o jeho lásce a životním „koni“ 
psali ve trnáctém ísle asopisu. 

Vloni tento skvělý veterán osla-
vil sedmdesátku. Na Mistrovství 
světa seniorů ve stolním tenisu 
v ínském Hothotu pak skon il na 
33.‒64. místě. „Z eska a Sloven-
ska nás letělo zhruba osmdesát. 

Celý náš pobyt trval 
deset dnů. Mistrovství 
se konalo severně od 
Pekingu, v Hothotu, 
což je město, které má 
dva a půl milionu oby-
vatel. Já jsem soutěžil 
v kategorii sedmdesát 
až sedmdesát ty i let,“ 
vzpomíná na cestu na 
šampionát Antonín 
Vlk.
Do kategorie, kte-
rou hrál novoveský 
tenista, se p ihlásilo 
sto osmdesát hrá ů. 
Reprezentant z Ost-
rožské Nové Vsi naší 
republice rozhodně 

ostudu neudělal.  „Sedmkrát 
jsem vyhrál a dvakrát prohrál. 
Vyhrál jsem skupinu, kde jsem 
měl í ana, Japonce a Němce. 
Ve vy azovacích bojích jsem 
potom vypadl s jedním Švédem 
a skon il v první t etině všech 
hrá ů,“ íká o svých zápasech. 
Po adatelé ú astníkům klání 
p ipravili také mimosportovní 
program. Navštívili ínskou ze , 
hlavní město Peking a továrnu 
na výrobu hedvábí.
Celou organizaci mistrovství si 
Antonín Vlk jenom chválil. „Za 
celý pobyt jsme neměli žádný 
problém, ale všiml jsem si, že ve 
všech městech je na ulicích hod-
ně vojáků a policajtů.“ 
A plány Antonína Vlka do letoš-
ního roku?  „V Liberci bude mis-
trovství Evropy seniorů, a tam 
rozhodně nesmím chybět,“ íká 
ilý veterán. 

Text a foto:  Stanislav Dufka

Novoveš an hrál na světovém šampionátu v íně 
Antonín Vlk byl p ed více než padesáti lety u vzniku stolního tenisu v Ostrožské Nové Vsi a pa-
t í k legendám tohoto sportu v našem regionu. Je to neuvě itelné a obdivuhodné, s jakou 
vitalitou se i po své sedmdesátce prezentuje. 

SPORT
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P ípravka FC Velká nad Veli kou 
Horní ada zleva: trenér: Petr Kohůt 
mladší, Martin Matyáš, Ond ej Prá-
šek, Kamil Krábek, Matěj Pracha , 
asistenti trenéra, Petr Štefánek Petr 
a Miroslav Prášek.
Dolní ada zleva: Adam Janás, Lukáš 
Ma ák, Michal Kohůt, Matěj Štip ák, 
Petr Štefánek.

Fotbalová p ípravka: Nejlepší jsou Veli ané! 
Zatím nejúspěšnější podzimní ást sezony v historii klubu zažila fotbalová p ípravka Velké 
nad Veli kou
Bez jediné ztráty bodu vede tabulku své soutěže na hodonínském 
okrese a drtí jedno mužstvo za druhým. Nejmladší fotbalisté Velké 
nast íleli svým soupe ům v jedenácti zápasech rekordních 107 gólů. 
Největší radost dělá trenérům zájem kluků o fotbal. „Máme v mužstvu 
kolem dvanácti hrá ů ve věku od sedmi do desíti let. Kluci chodí po-
ctivě na tréninky a na nezájem o fot-
bal si rozhodně nemůžeme stěžovat. 
Velká podpora je i ze strany rodi ů. 
Na zápasy jezdíme auty s rodi i, což 
nám v této blbé fi nan ní době hodně 
pomáhá. Z rodi ů nikdy nechybí hlav-
ně pan Štefánek a pan Prášek, za což 
jim pat í velký dík,“ chválí spolupráci 
rodi ů s klubem jeden z trenérů Petr 
Kohůt mladší. Kou  nejmladších fot-
balistů na Hor ácku prožívá se svými 

svě enci parádní období a vě í, že zájem o fotbal ve Velké bude i v bu-
doucnu. „Zatím jsem spokojený se vším, jak se hrou, tak s p ístupem 
všech kluků. Doufám, že budeme podávat minimálně stejně dobré 
výkony jako na podzim i v dalších sezonách,“ p eje si Petr Kohůt.     
                              Text a foto: Stanislav Dufka

V íjnu lo ského roku si mažoretky z Hluku 
dovezly ze Švýcarska titul vicemistra Evropy 
ze soutěže s hůlkou. Po návratu domů za aly 
ještě tvrději trénovat. 
„D ely jsme t ikrát týdně na soutěž pompons, 
což je tane ní disciplína s t ásněmi,“ prozra-
dila jejich vedoucí Petra Prajzová. A snaha 
se vyplatila. Poslední lednovou neděli ve fi -
nále eské republiky holky vybojovaly zlato 
a s ním také postup na Mistrovství Evropy 
v twirlingu. 
To se letos poprvé uskute ní v eské repub-
lice. Bojovat se bude v aréně v Karlových Va-
rech od 22. do 24. dubna.  „Máme samoz ejmě 
velikou radost, protože se v Nymburku sešla 
obrovská konkurence. Dvaceti lenná skupi-
na našich děv at soutěžila s dvanácti dalšími 
skupinami,“ p ipomněla Petra Prajzová. Re-
prezentantkám z Hluku právem pat í velká 
gratulace a p ání nejlepšího výsledku na mis-
trovství Evropy.                                                                (lef)

Mimo ádný úspěch mažoretek z Hluku

Hlucké mažoretky se z mistrovství eské republiky vrátily s pohárem za vítězství
                                                                                                                               Foto: Štěpán Mitá ek

SPORT
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INZERUJTE V ASOPISE  KRAJEM SVATÉHO ANTONÍNKA
asopis vychází v roce 2011 v těchto měsících: leden, b ezen, květen, ervenec, zá í, listopad.

Uzávěrka inzerce je 14 dní p ed termínem vydání.

Cena inzerce v . DPH
Formát podnikatelé ob ané
A 5.000 K 2.500 K
B 2.500 K 1.250 K
C 1.250 K 625 K
D 1.250 K 625 K
E 2.500 K 1.250 K
F 625 K 313 K

jiný rozměr 1cm2 10,50 K 5 K
ádová inzerce 120 K 60 K

SLEVY za opakovanou inzerci
PO ET  OPAKOVÁNÍ    /    SLEVA 2x    5% 3x    10% 4x a více   15% 

Cena za grafi cké zpracování inzerátu
Formát A  800,- K
Formát B  600,- K

Formát C  300,- K
Formát D  300,- K

Formát E   500,- K
Formát F   250,- K

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V základní ceně je zahrnuta grafi cká úpava inzerátu z Vámi 
zaslahých textů a fotografi í. Náro nější úprava dle hodinové sazby. 
Cena může být upravována dle náro nosti na zpracování.

Podklady k zpracování inzerce zasílejte na
 joker@joker-uh.cz,  info:   572 55 11 55

Inzeráty v tiskové kvalitě 
zasílejte ve formátu PDF, TIFF, JPG (barevnost CMYK, 300 DPI) na mailovou adresu: 

mikroregion@ostrozsko.cz 
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Mohutné povzbuzování z více než dvou stovek hrdel. Děkova ky 
po zápasech, vyvolávání hesel, modrobílé vlajky v hledišti a do 
toho všeho rachot bubnů. Taková skvělá atmosféra panovala na 
turnaji p ípravek v Hluku. 
Fotbalový turnaj mladých fotbalistů v Hluku měl p itom pat it 
mezi takové „oby ejné“, kterých se v zimním období koná  spous-
ta. Dlouhá zimní pauza byla ovšem p íliš dlouhá i pro fanoušky 
Slovácka, kte í se rozhodli, že mladé fotbalové naděje p ijedou do 
Hluku povzbudit. 
Právě hluckou sportovní halu si totiž vybrali fanoušci Slovácka 
první únorový víkend pro nacvi ování a nahrávání svých chorá-
lů a zárove  povzbuzování dvou týmů Slovácka.  Odhadem více 

Fanoušci Slovácka obsadili hluckou halu
„V takové atmosfé e kluci ještě nehráli,“ p iznal trenér
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Když se t etí únorovou neděli hrálo tvrté semifi nále play‒off  kraj-
ské hokejové ligy, p išlo své mužstvo na ostrožský zimák povzbudit 
více než šest stovek natěšených fanoušků. ekali, že domácí  potvr-
dí jednu výhru z kromě ížského ledu a získají tak t etí a rozhodující 
vítězství. Už po první t etině, kterou Ostrožané prohráli rozdílem t í 
branek, bylo z ejmé, že o postupujícím rozhodne až pátý zápas na 
ledě Kromě íže. Tam se odehrálo nevídané drama a Ostrožané si p e-
kvapivě vybojovali postup až po samostatných nájezdech. Ve fi nále 
krajské ligy se tak postaví ambicióznímu Brumovu.
Generální manažér a první muž ostrožského hokeje Bronislav Zápa -
ka ale nechtěl stavět hodnocení sezony na jednom, nebo na dvou 
vyda ených, nebo nevyda ených utkáních.
 „Hrajeme letos absolutně vyrovnané zápasy se všemi mužstvy. Kro-
mě íž skon ila po základní ásti na tvrtém místě, vlastně nejlépe ze 
všech mužstev celého našeho kraje. Do konce soutěže nás ještě eká 
několik zápasů, ale já si myslím, že tento ro ník musíme hodnotit je-
nom pozitivně.  Získali jsme v základní ásti největší po et bodů za 
několik posledních let. V soutěži sice bylo víc klubů a my jsme ode-
hráli rozdílný po et utkání, ale i tak jsme udělali za kon ící sezonou 
výraznější a výkonnostní pokrok,“ p ipomněl Zápa ka.
Úrove  soutěže se podle něj každým rokem zlepšuje. Do absolutní 
špi ky ty  nejlepších klubů Ostrožané zatím ještě nepat í, ale zápasy 

proti těmto soupe ům byly vyrovnané. „Spoustu utkání jsme prohráli 
jenom těsně. Několikrát to bylo o štěstí a drobných chybi kách. Na 
druhou stranu tvrdím, že lověk nemůže být nikdy spokojený,“ za-
kon il krátké hodnocení sezony Bronislav Zápa ka. (Pátý a rozhodují-
cí zápas mezi Uherským Ostrohem  a Kromě íží skon il až po uzávěr-
ce našeho asopisu). 

Text a foto: Stanislav Dufka

Manažer hokeje hodnotí sezonu pozitivně

než dvě stovky fanoušků Slovácka tak vytvo ilo mladým fotbalistům 
atmosféru, kterou ještě nezažili. „Zahrát si v takové atmosfé e se klu-
kům poštěstí jen málokdy. U těchto malých dětí je to možná poprvé 
a naposled v životě, kdy hrály p ed podobnou kulisou. Je to opravdu 
zážitek, na který se nezapomíná. Kluci se vydali ze všech sil. Na doraz 
bojovali i ti, kte í si jinak  trošku uleví.  Mně nezbývá než fan klubu 
a všem fanouškům, kte í nás p ijeli podpo it, poděkovat,“ vysekl po-
klonu organizátorům trenér p ípravky Slovácka Michal Beran. „Bylo to 
daleko lepší, než když hrajeme p ed prázdnou halou. Byl to fakt super 
zážitek. Mohli by p ijet astěji,“ vyslovil p ání více mladých fotbalistů  
Hynek Tomaštík ze Sušic.  

Text a foto: Stanislav Dufka
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 Členové Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko. 

Zpravodaj Místní akční skupiny 

Horňácko a Ostrožsko

P edstavujeme další podpo ené projekty • 

P ipravujeme vyhlášení další výzvy • 

Propagace regionů •

Folklorní fond MAS • 

Volba lenů MAS •



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí. 34 

Koncem ledna se konalo jednání Valné hromady MAS Hor ácko a Os-
trožsko, která ofi ciálně p ijala nové leny a zvolila na další t íleté ob-
dobí do rozhodujících orgánů nové zástupce. 
Dovolte nám, abychom vás s nimi stru ně seznámili.

V ele organizace MAS stojí p edseda a místop edseda. 
Staronovým p edsedou organizace byl zvolen Mgr. Vlastimil Va-
něk. V organizaci zastupuje neziskový subjekt Ostrožské v ela e.
Druhým lídrem naší organizace je místop edseda MAS Ing. Ji í Prá-
šek.  V organizaci zastupuje podnikatele ze zemědělské oblasti.

Nově p ijatými organizacemi jsou:
1. Matice svatoantonínská, o. s., Marie Špirudová, statutární zástup-

ce
2. eský svaz v ela ů, základní organizace O. N. Ves, František Ne-

špor, pově ený zástupce
3. Centrum otev ená škola, p íspěvková organizace, Eva Zajícová, 

statutární zástupce 
4. Sportovně st elecký klub Uherský Ostroh, Ing. Radek Zají ek, 

statutární zástupce
5. Haštera, o. s., Ivan Klauda, pově ený zástupce
6. Sport Hluk, p íspěvková organizace, Karel Bojko, editel 
7. Mužský pěvecký sbor Borši ané, o. s., Vít Hrabal, jednatel
8. Koštý , o. s., Ing. Libor Zlomek, statutární zástupce
9. eský svaz v ela ů, základní organizace Uherský Ostroh, Mgr. 

Vlastimil Vaněk, pově ený zástupce
10. Tiling c. z., Lenka Burá ová, jednatelka spole nosti 
11. Fotbalový klub, O. N. Ves, Antonín Kalný, pově ený zástupce
12. Radek Komárek ‒ hostinská innost, Radek Komárek, statutární 

zástupce

Výkonným orgánem MAS je Programový vý-
bor, který má na starosti veškerou innost or-
ganizace a tvo í jej 6 lenů:
1. Ing. Ji í Prášek -  podnikatel z Hor ácka
2. Antonín Jelének ‒ zástupce mikroregionu Ostrožsko
3. Anna Vašicová ‒ zástupkyně mikroregionu Hor ácko

Spolupráce na území MAS Hor ácko 
a Ostrožsko se p irozeně rozvíjí 
MAS je ob anským sdružením, které vzniklo v roce 2005 za ú elem rozvoje spolupráce mezi 
ve ejnou správou, podnikateli a neziskovými organizacemi na území Hor ácka a Ostrožska.  
Iniciátorem pro vznik takového partnerství byl Mikroregion Ostrožsko a Hor ácko. P ipojili se 
i podnikatelé a neziskové organizace.  Za pět let innosti jsme dokázali, že spolupracovat na 
venkově p ináší své ovoce. Od roku 2008 realizujeme SPL Leader „Návrat ke ko enům lidové 
kultury služeb a emesel“ a v minulém roce jsme nastartovali realizaci dalších projektů v oblas-
ti vzdělávání, cestovního ruchu a p írodního dědictví.  Jsme rádi, že jsme koncem roku obdrželi 
12 nových p ihlášek jak od podnikatelů, tak od neziskových organizací, které by rády p ispěly 
svou inností k dalšímu rozvoji našich regionů.

4. Karel Bojko ‒ editel TJ Spartak Hluk ‒ nezisková organizace
5. Ing. Libor Zlomek ‒ jednatel Ob anského sdružení Koštý  ‒ ne-

zisková organizace
6. Alena Vysko ilová ‒ vina ka z Blatnice pod Svatým Antonínkem

Rozhodujícím orgánem MAS je Výběrová 
komise, která hodnotí p edložené projekty 
žadatelů podle p edem stanovených prefe-
ren ních kritérií a má 6 lenů:

1. Mgr. Vlastimil Vaněk ‒ zástupce za v ela e Uh. Ostroh ‒ nezis-
kový sektor

2. Ing. Ji í Prášek ‒ zástupce za mikroregion Hor ácko
3. Jarmila Hrušková ‒ zástupkyně za mikroregion Ostrožsko
4. Milan Švr ek ‒ podnikatel ze Suchova ‒ zemědělská innost
5. František K ivák ‒ podnikatel ‒ innost v oblasti cestovního ruchu
6. Vladimír Švihel ‒ zástupce za Obchodní hospodá skou komisi 

‒ neziskový sektor

Kontrolním orgánem MAS je Monitorovací 
výbor, který kontroluje innost organizace, 
monitoruje realizaci SPL a realizaci a udrži-
telnost podpo ených projektů. Má 3 leny:

1. Ing. Barbora Galliová ‒ projektová manažerka MAS
2. Stanislav Ture ek ‒ zástupce za mikroregion Ostrožsko
3. Antonín Okénka ‒ zástupce za mikroregion Hor ácko

Další informace o rozpo tu hospoda ení na rok 2011, projektech 
spolupráce a zaměstnancích organizace získáte na našich webo-
vých stránkách www.leader.ostrozsko.cz. 
Pokud budete chtít p ispět svou inností k rozvoji spolupráce i vy, 
sta í vyplnit p ihlášku a zaslat ji na adresu naší organizace. 
Na spolupráci se těší

Jana Bujáková 
Manažerka MAS

www.leader.ostrozsko.cz
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SUCHOV:  Cestami 
Suchovských republikánů

Mgr. Olga Floriánová: „Akce byla velkolepá, 
provázela ji úžasná atmosféra. Smyslem bylo 
p ipomenout touto formou působení a vý-
znam Suchovské republiky pro Hor ácko, 
a nejen pro něj. Ú astníci akce se sešli ráno 
u suchovské školy, k naší velké radosti p ije-
li i potomci republikánů. Po úvodním slovu 
se ú astníci vydali na cestu p es suchovský 
Háj do Velké nad Veli kou, kam nej astěji 
kroky republikánů vedly. Celou cestou krás-
nou bělokarpatskou p írodou s nádhernými 
výhledy do krajiny se zpívalo, v p estávkách 
i tan ilo, pilo, sva ilo a všem bylo velmi dob-
e. Nevadil ani drobný déš , jenž pochodující 
zastihl těsně u Velké  nad Veli kou. Poděko-
vání pat í MAS Ostrožsko-Hor ácko, bez jejíž 
pomoci, by se nám akci poda ilo stěží zreali-
zovat. Další dík je ur en všem aktérům, kte í 
se na akci podíleli i samotným ú astníkům. 
Nakonec je pot eba poděkovat i spoluorga-
nizátoru, bratru, „buáznovi“ Tondovi Vrbovi, 
který je nadšený pro každou „bláznivinu.“

Kam putoval fi nan ní p íspěvek 
Folklorního fondu MAS v lo ském roce
Folklorní fond MAS Hor ácko a Ostrožsko v lo ském roce 2010 podpo il celkem 20 akcí ve výši 
125 tisíc korun. Bohužel 3 akce nebyly uskute něny: U nás na ž ách, ezbá ské sympozium 
ve Vápenkách a Sáharé (dokumentární publikace). Finance ze všech t í akcí budou použity do 
4. výzvy, kterou plánujeme opět na měsíc b ezen 2011. 

V b eznu 2011 bude další p íležitost pro soubory i jednotlivce zažádat o dotace na kulturní akce z Folklorního fondu MAS 
Hor ácko a Ostrožsko. 
Požádali jsme organizátory o krátké post ehy z průběhu akcí. Někte í zaslali velmi barvité povídání o svých akcích s popsá-
ním i těch nejmenších detailů, které dělaly akci unikátní.  Až nás mrzí, že z důvodu kapacity asopisu jsme byli nuceni ko-
mentá e zkrátit. Původní celé verze naleznete na stránkách www.leader.ostrozko.cz v sekci Folklorní fond ‒ Podpo ené 
projekty. A nezapome te na webových stránkách navštívit i fotogalerii, kde je více než 100 fotek z akcí. 

 Ing. Barbora Galliová, Foto: Archiv organizátorů, Štěpán Mitá ek

Zpravodaj Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko

BORŠICE U BLATNICE:  
Boršická svajba

Mgr. Vlastimil Ondra, Vít  Hrabal: „Pro  jsme 
se po ad Boršická sva ba rozhodli udělat 
tak, že jsme dali dohromady obyvatele Bor-
šic u Blatnice?

Máme pocit, že i tady u nás na moravsko-
-slovenském pomezí má lidová kultura, 
a  se to z dáli nezdá, na mále. Největší 
problém vidíme v tom, že došlo a dochá-
zí k mnohému p erušení p edávání lidové 
kultury v rodinách. Mladí lidé, ale ani dneš-
ní ty icátníci i padesátníci, netuší, pro  
by měli udržovat zvyky, které jim už nic 
ne íkají. 
V podstatě nám více než o samotný po ad 
Boršická sva ba šlo o to několikaměsí ní 
scházení se, poznávání se v obci nap í  ge-
neracemi a p edevším o to pronikání k po-
chopení smyslu svatebních ob adů, jejichž 
význam se z našich životů pomalu vytratil.“ 

BLATNI KA:  
„U muziky su já chlap...“

Markéta Pan íková Moš ková: „Není na světě 
lověk ten, co by se zavdě il lidem všem.“... 

P esto vě ím, že se kulturní program, který 
jsme s dětmi p ipravili, většině ze stovky ná-
vštěvníků líbil, že se také p íjemně pobavili 
na tane ní zábavě s CM Vinar a DH Blatni ka. 
V programu „U muziky su já chlap...“ vystou-
pil kromě Jasenky také soubor Old Stars Hra-
diš an, dív í soubor Oskoruše z Uherského 
Ostrohu, sóloví verbí i Josef Dob ecký a Petr 
Moštěk, DH Blatni ka a CM Vinár. Chtěli by-
chom v p ípravě obdobných akcí pokra o-
vat, snad se nám do p íštího folklorního po-
adu poda í pozvat zajímavé hosty z okolí, a  
jsou to folklorní soubory, i sólisté.“
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BLATNICE POD SV. ANT.: 
Ej to sú hody hode ky 

Nováková K.:  „Na letošních dětských Hodkách 
v Blatnici pod Svatým Antonínkem si dalo 
dostavení ko 5 souborů: Nivni ka, Spine ek 
- Vnorovy, Merínek - Kunovice, Dolněm ánek 
a Vav ínek z Blatnice pod Sv. Ant. Akce se velmi 
vyda ila, panovala výborná nálada a atmosfé-
ra. Každý ze souborů se prezentoval tím nej-
lepším.  Krása a radost dýchala z každé lidové 
písni ky, vždy  p ece dobrá písni ka je jako 
květina ‒ potěší vždy a každého.
Letošní ro ník dětských hodek  byl o to zajíma-
vější, protože byl spojen s oslavou pětiletého 
výro í založení dětského folklorního souboru 
„Vav ínek“. 
A co pop át souboru do dalších let? Hodně 
úspěchů, pohybových a pěveckých dovednos-
tí, tvo ivého ducha vedoucím a všeho, co doká-
že prodloužit život mizícím tradicím v dnešním 
uspěchaném moderním světě. Tak a  hvězdi -
ka na folklorním nebi svítí co nejjasněji!“

HLUK: Vinobraní 

Jan Hájek, Otakar Kone ný: „Mužský pěvecký 
sbor spole ně se souborem Dol ácko po á-
daly na tvrzi výbornou akci - ukázku tradi ní-
ho vinobraní.  Po átek této tradice se datuje 
do první poloviny 19. století. D íve se akce 
prováděla p ímo ve vinohradě za p ítom-
nosti obecního výboru, cimbálové muziky 
a obyvatel vesnice. Mužský sbor tyto tradi-
ce scelil a upravil pro sou asné p edvádění 
v sále v podobě veselých scének. Režie scé-
nek se ujal Ladislav Soviš ‒ „Zarážání hory“. 
Pro zpest ení si p ipravili scénky i senio i: 
„Škodná v revíru“ (od Fanoša Mikuleckého) 
a „Kradení hroznů“. Po hudební stránce akci 
oživila CM Lintava.“

UHERSKÝ OSTROH: 
Galuškovo Slovácko 8

Věra Hendrychová: „Osmý ro ník „Galuškova 
Slovácka“ byl velmi náro ný. Vždy  v rámci 

který sestavila cimbálová muzika Viš a z Ost-
rožské Lhoty, se p edstavily s divadelní scén-
kou o narození Ježíška místní děti pod vede-
ním p. Vladimíry Radochové, koledy sborově 
i sólově zazpívaly děti z dětského souboru 
Kame á ek, Děv ice z Háje ku a Mužský pě-
vecký sbor z Ostrožské Lhoty.  V průběhu ce-
lého programu koncertovala a doprovázela 
zpěváky cimbálová muzika Viš a. Spokojení 
diváci odměnili ú inkující zaslouženým po-
tleskem.“

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES: 
Zpívání pod májú

Mgr. Anna ezá ová: „Hody za aly už ve 
tvrtek vernisáží výstavy obrazů Jendy Bot-

ka a k tem kalendá e na rok 2011. Pátek byl 
ve znamení p edhodové zábavy se skupinou 
Artemis. V sobotu hrála Stra anka. Chasa 
postavila nádhernou májku, p i emž se hoj-
ně zpívalo a tan ilo. Na orlovně se zpívalo 
pod májú: nová generace mladých dětských 
zpěváků z Ostrožské Nové Vsi, Oskoruše 
z Uherského Ostrohu, další hosté z Blatni ky 
a Ostrožské Lhoty. Program zakon ily do-
mácí soubory Denica a Krasavci. Ve er hrála 
Stra anka ve sportovní hale. Na orlovně po-
slouchali milovníci lidové hudby cimbálovou 
muziku Jaroslava echa. Celý ve er se skvěle 
vyda il.“ 

VELKÁ NAD VELI KOU:  
Hodová p ehlídka  
pěveckých souborů

Petr Miškě ík: „Zpívání se uskute nilo za ú as-
ti pozvaných sborů: Mužský sbor z Javorníka, 
mužácký sbor z Dolních Dunajovic, z Vrbice 
a z Buchlovic. Za  domácí - tane ní skupina 
retro Veli ka, muzika J. Miške íka, ženský a náš 
mužský sbor. Vystoupení souborů bylo na 
vysoké úrovni  jak po stránce kvality zpěvu, 
tak samotné reprezentace svého regionu. 
Jak bývá na hodech zvykem, jídla a pití bylo 
dostatek, takže nikdo nestrádal a utvo ila se 
bezvadná atmosféra, která vydržela až do 

programu vystoupilo na 160 ú inkujících. 
Kaž dý ro ník Galuškova Slovácka má trochu 
jiné zamě ení. Letos se p ímo nabízelo spo-
jení t í výro í spadajících do letních měsíců ‒ 
100. výro í katastrofální povodně postihnuvši 
obec P edměstí Uh. Ostrohu /a následně „li-
dová slavnost“ konaná u p íležitosti otev ení 
nové tvrti Na Láně/; 80. výro í odhalení „Pa-
mátníku odboje“ věnovanému padlým legio-
ná ům /poslední dílo socha e Franty Úprky/, 
k němuž se vztahovaly dvoudenní „národo-
pisné slavnosti“, a 75. výro í úmrtí kněždub-
ského rodáka, malí e Antoše Frolky. Osobnost 
Antoše Frolky se pak stala pojítkem celého 
více jak t íapůlhodinového programu.“

OSTROŽSKÁ LHOTA:  Kate inská 
beseda (Beseda u cimbálu)

Petr Radoch: „Na Besedě u cimbálu jsme si 
p ipomněli 25. výro í od vzniku Háje ku a 20 
let od zformování první cimbálové muziky 
u nás v Ostrožské Lhotě. Program proběhl 
v pohodě, v úvodu se p edstavily děti z Ka-
me á ku za doprovodu CM Viš a, zahrála 
původní místní cimbálová muzika a na závěr 
zatan il soubor Háje ek.  Mladí Bur áci vy-
tvo ili velice p íjemnou náladu po celý ve er. 
Tan ilo se a zpívalo až do pozdních hodin.“

OSTROŽSKÁ LHOTA: 
Váno ní zpívání 

Petr Radoch: „V sobotu 25. prosince 2010 se 
uskute nila v kostele sv. Jakuba s názvem Vá-
no ní zpívání na Boží narození. V programu, 

www.leader.ostrozsko.cz
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Zpravodaj Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko

konce. Vě ím, že se nám poda il další ro ník 
hodového zpívání a rádi bychom v této tradici 
pokra ovali.“ 

LOUKA: Ten váno ní as

Anna Vašicová, Josef Lancůch: „Již každoro -
ně v jiných obměnách po ádá mužský pě-
vecký sbor Louka p edváno ní akce. V roce 
2010 v této tradici opět pokra oval a spo-
le ně s paní Hrbá kovou p ipravil zajímavé 
spojení betlémů, krojů, lidových písní a tan-
ců. Akce podpo ila lidovou tvo ivost i oživila 
krásu krojů. Na akci vystoupila ada místních 
i regionálních souborů ‒ pozvání p ijal i Pě-
vecký sbor Stojanovo Gymnázium Velehrad. 

NOVÁ LHOTA: Hor ácko, poznej 
folklor sousedního Ostrožska

Eva Zajícová: „Program navázal na popoled-
ní program Sáharské vzpomínání, kdy sáharé 
(d evorubci) v reálu p edvedli, jak byla těžká 
práce v lese bez dnešní techniky a vymože-
ností. Sáharé po náro né práci ještě v sobě 
našli tolik sil, že na úvod našeho programu 
zazpívali a promluvili sáharskou hantýr-
kou, ze které jsme nerozuměli ani slovo. Po 
takovém pěkném úvodu se v programu 
p edstavil  soubor Háje ek, který doprovo-
dila CM Ohnica, zazpívaly děv ice z Háje ku, 
ženský sbor Denica z Ostrožské Nové Vsi se 
nenechal zahanbit a roby si p ipravily pásmo 
o děv átku od kolébky až  po vdavky. Muž-
ský sbor z Hluku reprezentoval zase svoje 
město. A chlapi ani netušili, jakého mají mezi 
sebou výborného vypravě e. Pan Ladislav 
Soviš všem pěkně a v ná e í povyprávěl, jak 
to v Hluku kdysi chodívalo, jaké se udržovaly 
zvyky, vzpomněl na za átky hluckého muž-
ského sboru, na hor ácké slavnosti, a kdyby 
nám tak rychle neubíhal as a v zákulisí ne e-
kali další ú inkující, asi bychom všichni seděli 
jak pěny a poslouchali jeho vyprávění. Mik-
roregion reprezentovali také zpěváci Jarmila 
Hude ková ml. a Michal B inek.  Ostrožský 
kroj p edváděla rodina Jan a íková z Uher-
ského Ostrohu.

JAVORNÍK: 
V Javornickém širém poli 

Jan Hozák: „Devátý ro ník folklorní akce v Ja-
vorníku p ilákal všechny věkové kategorie. 
Diváci se mohli potěšit ukázkou zapome-
nutých tanců a p ipomenout si písně našich 
p edků. Na akci, na fotbalovém h išti v Javor-
níku, vystoupili: Mužský sbor z Velké a Javor-
níka, Mužáci z Lanžhota a Prušánek, Ženský 
sbor z Javorníka, Tupeské parádnice, Děv ice 
z Vonice, Děti z Javorníka, KVAS, Suchovjané, 
CM Linda a Hudecká muzika bratrů Sovišů.“ 

LIPOV: Historie a sou asnost 
hor áckého verbu ku v Lipo-
vě („Hojsa, chlapci, hojsa...“)

Ladislav Jagoš: „Folklorní soubor Lipovjan 
p ipravil po ad věnovaný 20. výro í vzni-
ku obnovené soutěže o nejlepšího verbí e 
a 5. výro í zapsání verbu ku na seznam ne-
hmotného kulturního dědictví UNESCO. Cí-
lem byla kulturní osvěta, zvýšení obecného 
povědomí o jedine nosti verbu ku. V po a-
du vystoupili: FS Lipovjan, starší tane ní páry 
FS Lipovjan, sólisté: P. Gale ka, J. Karásek, P. 
Jagoš ‒ Pelíšek, verbí i Lipovjanu, dětský 
soubor Lipovjánek a HCM Petra Gale ky.

HLUK: 
innost seniorů v Hluku

Otakar Kone ný: „Původně byl p íspěvek 
ur en na vzpomínání 40. výro í úmrtí Fa-
noše Mikuleckého. Tento program chtěli 
senio i z Hluku p edvést na výměnném po-
bytu kolegům v Mikul icích. Ke zklamání 
všech, Mikul ice nás nepozvali. Náhradním 
programem měla být cesta do Bojanovic 
na operetu od Fanoše Mikuleckého „Cesta 
zarúbaná“. Ani tato akce nevyšla z důvodu 
nep íznivého po así. Hledali jsme náhradní 
ešení.  Nakonec se ukázalo, že pot ebujeme 
zkvalitnit naše pravidelné programy vhod-
ným ozvu ením.  P íspěvek byl tedy ur en na 
pronájem ozvu ovací aparatury.“

VELKÁ NAD VELI KOU: 
DOŠLI SME K VÁM NA KOLEDU

Tonda Vrba: „Do kulturního domu v centru 
hor áckého regionu zavítalo vystoupit v so-
botním odpoledni 11. prosince na sto pade-
sát ú inkujících zastupujících regiony z celé 
jihovýchodní Moravy, z Uherskohradiš ska, 
Uherskobrodska a Ostrožska. V závěru po a-

du p išlo p ekvapení, které mezi folkloristy 
a diváky sklidilo ne ekaně kladný ohlas.  Ji í 
Pšurný, velický starosta, si na klávesový ná-
stroj „zajamoval“ koledy se synem Adamem, 
doprovázejícím ho na kontrabas.  „Aktivně 
se věnuji swingové muzice od sedmnácti let.  
Dneska to tady byla vlastně moje premiéra.“
„Krásné odpoledne plné emocí. Výborná at-
mosféra, která mně už udělala Vánoce. Hor-
ácko je víc jak sopky na Islandu,“ doplnila 

dojmy z návštěvy Hor ácka diva ka z Bratisla-
vy Jana Omelková.“  

HLUK: 
Ostrožsko, poznej folklor 
sousedního Hor ácka

Tonda Vrba: „Hluk byl t etím zastavením kul-
turního projektu, ve kterém Dol ácko po-
znává folklor sousedního Hor ácka a naopak 
Hor ácko poznává Dol ácko. Vrtkavé po así 
nakonec dovolilo organizátorům, aby se pro-
gram uskute nil v p ilehlém parku u tvrze. 
Více jak t i sta spokojených diváků sledo-
valo folkloristy zvu ných jmen z Hor ácka, 
jako byli zpěváci: jubilant Luboš Holý, Eva 
Grombí ová, Martin Zálešák, Jana Karásková, 
Hor ácká cimbálová muzika Martina Hrbá-
e, tane níci ze souboru Lipovjan z Lipova 

s muzikou Vítka Bu ka a další. Ur itými p ed-
skokany Hor áků byl neméně skvělý domácí 
ženský sbor Klebetnice. Moderování se ujali 
svým typickým improvizovaným způsobem 
recesisti z Velké nad Veli kou Martin Kuchy -
ka a Tonda Vrba. „Taková hor ácká kvalita 
folkloristů zde ještě nikdy nevystoupila. Byla 
to skute ně lahůdka,“ pochvaloval si po vy-
stoupení nadšený starosta Hluku Jan Šim ík.  
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Dokon ené projekty
Milí tená i, ani v tomto ísle vám nezapomeneme p edstavit dokon ené projekty z opat ení 
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.  Tentokrát se jedná o 1 projekt z Ostrožska a 1 pro-
jekt z Hor ácka. 

V obci proběhla rekonstrukce místní komunikace v délce 113 bm. Původní záměr byl ást komunikace pokrýt novým krytem z ASB a ást 
opravit pouze stávajícími panely. Nakonec byl povrch sjednocen po celé délce novým krytem z ASB. Úsek vypadá esteticky a hlavně jed-
notný povrch je bezpe nější a snadnější na zimní údržbu. Navíc se dodaly 4 ks kanaliza ní vpusti místo 1 ks z důvodu vy ešení odtokových 
poměrů srážkové vody. 

Po realizaci P ed realizací

Celé lo ské léto probíhaly záchranné práce na zvonici na Ostrožském P edměstí. Poděkování pat í hlavní restaurátorce Bc. Markétě Müllerové, 
DiS., a její spolupracovnici Kristině Rosendorfové. Restaurátorky k obnově sgrafi t použily metodu užívání kartonů, kterou využil i Michelan-
gelo Buanarroti p i výmalbě Sixtinské kaple. V p ípadě zvonice vycházely z dochovaných fotografi í, které zapůj ila paní Věra Hendrychová, 
místní kroniká ka. Kristina Rosen-
dorfová trávila ve ery po setmě-
ní, kdy se ukon ily práce venku, 
nad fotografi emi a dochovanými 
zbytky sgrafi t, které si p ed po-
átkem prací podrobně zakreslila 

na pauzovací papír. Jako grafi ka 
dokázala z fotografi í vy íst a ná-
sledně pe livě dokreslit všechny 
chybějící ásti sgrafi t. P ed rekon-
strukcí chybějících ástí omítek 
návrhy schválila Anna Grossová, 
zástupce NPÚ v Kromě íži. 
Celková oprava byla fi nan ně i a-
sově velmi náro ná. 
Těší nás, že výjime nost vzhledu 
zvonice na Ostrožském P edměs-
tí, která je p edevším tvo ena 
díky dekorativním motivům sgra-
fi t od akademického malí e Jana 
Köhlera, bude uchována i pro dal-
ší generace v původní podobě. P ed realizací Po realizaci

MĚSTO UHERSKÝ OSTROH: Rekonstrukce zvonice na Ostrožském P edměstí

OBEC KUŽELOV: Rekonstrukce infrastruktury místní komunikace

CELKOVÉ VÝDAJE: 1.134.000 K
dotace 765.450 K
vlastní zdroje obce 368.550 K

CELKOVÉ VÝDAJE: 1.037.172 K
dotace 777.879 K
vlastní zdroje obce 259.293 K

www.leader.ostrozsko.cz



VE VÍRU TANCE

P edtan ení školáků v Lipově bývá každoro ně na vysoké úrovni 
Foto: Filip Fojtík Pyžámkový ples se v Boršicích vyda il                                     Foto: Filip Fojtík

Bezmála dva tisíce lidí p išly na Vina ský ples do Hluku Na Vina ském plese si na vínu pochutnávaly i ženy 
Foto: 2x Lenka Fojtíková

V Nové Lhotě tan í polonézu žáci prvního i druhého stupně 
Foto: Marie Malárová

První velká tane ní premiéra školáků v Hluku 
Foto: Štěpán Mitá ek

Spole ný snímek děcek z Hluku                                                                                                                                                                                 Foto: Štěpán Mitá ek



Na krojovém plesu v Blatnici zatan ila také chasa
 Foto: 2x Lenka Fojtíková

Dol ácká cimbálová muzika Blatnická Studáne ka p edstavila zakládací 
listiny muziky 

Jediný krojový ples na Hor ácku  byl i letos v Javorníku 
 Foto: Antonín Vrba

Spoustu legrace p ipravily ženy na maškarním plese v Nové Lhotě
 Foto: Antonín Vrba

VE VÍRU TANCE

Na Dětský krojový ples v Hluku p išli v kroji i ti nejmenší      Foto: Filip Fojtík Na nádvo í Tvrze v noci p i Krojovém plesu p ijel v noci i nastrojený ků  

Těsně pod pódiem seděli bývalí králové a za nimi se adili lenové letošní královské družiny                                                           Foto: 2x Lenka Fojtíková


