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Otvírání kolonády a zpívání v lázních

Jedno odpoledne se proto obyvatelé všeho věku nastrojili do tradi ních oděvů svých p edků a nechali se zvě nit u historických stodol i v interiéru 
stavení větrného mlýna v Kuželově. (lef)                                                                                                                                                                                    Foto 4x Filip Fojtík

Velkou slávu zažily v květnu Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi. Byla zde otev ena nová kolonáda, dětský koutek a víceú elové h iště s umělým povrchem. 
Zveleben byl vlastně celý areál parku, kde se lidé dnes mohou také napít z nového pramene. Pásku p i slavnostním otev ení spole ně p est ihli hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák (uprost ed),  generální editel lázní a Lukáš. Nejvíce lidí pak do parku p ilákalo o pár dnů později Láze ské zpívání. 

Text a 2x foto: Lenka Fojtíková (Další informace na str. 15)

V Hrubé Vrbce p ipravují knihu

V Hrubé Vrbce na Hor ácku p ipravují knihu. Ve ejnosti by měla být p edstavena v podzimních měsících. Sou ástí bude také rozsáhlá obrazová p íloha. 
Kromě historických i sou asných snímků se zastupitelé rozhodli, že by publikace měla mapovat kroje této obce. 
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Milí tená i, 

od vydání posledního ísla uběhly 
pouhé dva měsíce a p itom se toho 
tolik událo. Dozrály a ze stromů zmi-
zely t ešně, louky byly pokosené 
a sedláci ze země vykopali první rané 
brambory. Ke změnám samoz ejmě 
nedocházelo ale jen v p írodě. 

Sirnaté lázně se mohou pyšnit novou 
kolonádou, víceú elovým h ištěm 
s umělým povrchem a vlastně zve-
lebením celého parku. Spoustu toho 
mají za sebou i folkloristé. V okamži-
ku, kdy se vám do rukou dostává 
tento asopis, jsou už minulostí Dol-
ácké slavnosti v Hluku. Jízda králů 

městem ale projela až po uzávěrce, 
tak se na rozsáhlé zpravodajství 
z této slávy můžete těšit v p íštím 
vydání. 
Největší zatěžkávací zkoušku v erv-
nu z ejmě zažil tolika lidmi milova-
ný Antonínek. Po několik dnů sem 
proudily tisíce lidí. Všechno vypuklo 
už p ed Domácí poutí víkendovou 
duchovní obnovou a vyvrcholilo 
koncertem. Nejvíce lidí ale samo-
z ejmě pak došlo na Domácí a Hlavní 
pou . Poutím a fenoménu putování 
se proto v tomto ísle věnujeme více 
než jindy. 
P i sbírání materiálů jsem se opět 
setkala se spoustou milých a velmi 
zajímavých lidí. Všem děkuji za jejich 
otev ená srdce i ochotu jakýmkoliv 
způsobem pomoct. Velký díky pat í 
také všem spolupracovníkům, kte í 
se na tomto ísle podíleli. Vě ím, že 
si v obsahu něco zajímavého najde 
každý, komu tento kousek Hor ácka 
a Dol ácka p irostl k srdci...
Do budoucna budeme každopádně 
všem velmi vdě ni, když nás budete 
informovat o všem, co se děje v ob-
cích, kde žijete. Někdo z redaktorů 
vždy rád p ijede a vše zdokumen-
tuje.

Lenka Fojtíková
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Dá se již nyní p ímo íci, zda 
mezi Uherským Ostrohem 
a Moravským Pískem vznikne 
dobývací prostor, i ne?

Na tuto otázku nelze zcela jed-
nozna ně odpovědět. S jistotou 
lze ovšem íci, že tomu tak nebu-
de v nejbližší době.

Pro  to lze íci jen o nejbližší 
době?

Město si totiž zadalo zpracování 
nového územního plánu. Územ-
ní plán se zpracovává v něko-
lika krocích. Prvním krokem je 
schválení zadání územního plá-
nu, ten máme za sebou. Druhým 
krokem je schválení  konceptu 
územního plánu ‒ v této fázi se 
nyní nacházíme. K návrhu  kon-
ceptu  územního plánu se mohli 
vyjad ovat jak ob ané, tak i fi r-
my. Všichni měli možnost podat 
své p ipomínky. Těch nakonec 
došla celá ada, všechny však 
byly od ob anů. Od fi rmy Jam-
pílek, která těžbu štěrku zamýšlí, 
však žádná nedošla.

Znamená to tedy, že bez po-
dání námitky nemá fi rma žád-
nou šanci vymezit plochu jako 
nový dobývací prostor?

P esně tak. Jelikož fi rma Jampí-

lek p ipomínky nepodala, tak 
požadovaná funk ní plocha se 
nyní měnit nebude. V opa ném 
p ípadě by se jí muselo zabývat 
zastupitelstvo.

Nepodáním p ipomínky se ov-
šem fi rmě ještě zcela nezav e-
la možnost zahájit těžbu…

Nový územní plán eká ješ-
tě dlouhý schvalovací proces. 
Nejprve se na zastupitelstvu 
města budeme muset vypo á-
dat se všemi p ipomínkami, a  
již kladně, i záporně, a teprve 
poté budeme moci p istoupit ke 
zpracování vlastního územního 
plánu. Po jeho p ijetí pak uply-
nou obvykle dva až t i roky, než 
se budou ešit p ípadné změny 
územního plánu.

Co vlastně fi rma Jampílek, kro-
mě prosazení změny územ-
ního plánu, pot ebuje jako 
nezbytný p edpoklad pro za-
hájení těžby?

Musí mít kladně zpracovanou 

studii EIA, což je studie, která po-
suzuje vlivy zamýšlené innosti 
na životní prost edí. Víme, že si ji 
fi rma Jampílek nechala vypraco-
vat. V sou asné době však zatím 
nemáme informaci o tom, že by 
byla hotová a jak zní její výsledek.

V dot ené oblasti leží lužní 
lesy, nemohly by být poškoze-

ny nově vznikajícím dobýva-
cím prostorem?

„To musí zodpovědět právě zmí-
něná EIA. Já mohu íci jen to, že 
zmíněná plocha leží na hranici 
t í katastrů. P íjezdová cesta má 
p itom vést místem, kde soused-
ní Moravský Písek plánuje z ídit 
klidovou zónu, což by ji zcela jis-
tě narušilo.“ 

Nový dobývací prostor? Zatím rozhodně ne!
Vznikne mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem nové štěrkoviště, i ne? Tato otázka 
se stala hybným kamenem mnoha debat v obou zmíněných obcích. Zatímco někte í by takový 
krok uvítali, většina diskutujících je výrazně proti. Obávají se totiž, že by stoupl po et těžkých 
aut projíždějících obcemi. Požádali jsme proto o slovo starostku města Uherského Ostrohu Hanu 
P íleskou, aby vysvětlila, v jakém stádiu je nyní možnost otev ení nového dobývacího prostoru.

Starostka Uherského Ostrohu 
Hana P íleská.

Pokud by došlo na katastru Uherského Ostrohu k těžbě, tak by se 
podobné stroje za ízly do zemědělské půdy. Foto 2x: Hynek Zdeněk

Nový dobývací prostor má mít p ibližně rozlohu plochy, o které se výhledově uvažuje jako o rekrea ní 
zóně mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí.
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Školy pro venkov se pěkně rozjíždí
Zástupci z osmi škol Ostrožska a Hor ácka se po átkem ervna sjeli 
do autokempinku na Babí ho e. Všichni se totiž zapojili do projektu 
Školy pro venkov, který byl odstartován koncem ledna letošního roku. 
Po t ech měsících prezentovali, kudy se bude projekt v jednotlivých 
školách ubírat. 
Kromě Místní ak ní skupiny 
(MAS) Hor ácko a Ostrožsko se 
do projektu zapojilo také MAS 
Nad Orlicí a MAS Novohradsko. 
Proto se setkání na Babí ho e 
zú astnil také Michal Jarolímek 
z Novohradské ob anské spo-
le nosti. P ítomné nejd íve in-
formoval, kudy se projekt ubírá 
v jižních echách. 
„U nás má každá škola projekto-
vý tým, který dává dohromady 
za ú asti žáků virtuální nau nou 
stezku po jednotlivých obcích 
a okolí. Z žáků se pak stanou 
průvodci pro ostatní školy, které 
k nim budou p ijíždět na návště-
vu za poznáním,“  uvedl Michal 
Jarolímek. V projektu p itom 
není žádné dogma, které by se 
muselo plnit. Za odborného ve-
dení pedagogů by ale měly hlav-
ně pracovat děti. Ve fi nále chtějí 
jednotlivé školy vydat tištěný 
průvodce. 
Se svými prezentacemi se poté 
ke slovu dostali u itelé ze škol 
z Hluku, Uherského Ostrohu, 

Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské 
Lhoty, Blatnice, Velké nad Veli -
kou, Lipova a Kuželova. Bylo za-
jímavé, že se většina z nich chce 
p i své práci zamě it na historii, 
tradice, památky, folklor, kulturu, 
osobnosti a p írodu. Dále pak na 
specifi ka jednotlivých obcí a je-
jich okolí. 
V Ostrožské Nové Vsi sem pat í 
bezesporu štěrkopísky, ale t eba 
také v ela i a úspěšní sportovci. 
Gabriela Hanáková z Ostrož-
ské Lhoty zase prozradila, že se 
chtějí zamě it i na náboženskou 
oblast, protože obec leží na úpa-
tí poutního místa Antonínek.  
„Kromě už jmenovaných aktivit 
se budeme také věnovat vina -
ství,“ informoval Miroslav B e  
z Blatnice. 
Ve všech školách po ítají také 
s vydáváním asopisu. V Hluku 
dokonce funguje noviná ský 
kroužek. asopis už ale vyšel 
také v Blatnici, Lipově a Velké 
nad Veli kou. „Líbí se mně kom-
plexní zamě ení škol. Objevují se 

podobná témata, takže pak bude 
zajímavé porovnat jednotlivá 
zpracování,“ ekl na závěr Michal  
Jarolímek z Novohradské ob an-
ské spole nosti.  „Projekt odstar-
toval koncem ledna letošního 
roku. Dnešní prezentace byly 
vlastně zhodnocením t íměsí -
ní práce. Na školách už dnes ví, 
kudy se budou dále ubírat. Mám 
z toho velmi dobrý pocit,“ uvedl 
koordinátor projektu Školy pro 
venkov za MAS Hor ácko a Ost-
rožsko Vlastimil Vaněk. 
Všechny t i místní ak ní skupi-
ny, které se do projektu Školy 
pro venkov zapojily, budou mít 
spole ný web. Na něm budou 
postupně p edstavovat svou 
práci. „Projekt poběží až do 
roku 2013. Uceleným výstupem 
budou u ební pomůcky, které 
napomohou tomu, že se děti 
dopodrobna seznámí s místem 
i okolím, kde žijí a vyrůstají. To 
je také hlavní myšlenka,“ p ipo-
mněl záměr Vlastimil Vaněk.

Text a foto: Lenka Fojtíková

Co o zamýšlené 
těžbě íkají:

Podnikatel Tomáš Jampílek: 

„Zvolenou lokalitu jsem si ne-
vybral já sám, ale jedná se o vý-
hradní ložisko chráněné státem. 
Nachází se v něm velmi kvalitní 
surovina, a tak je z ejmé, že se 
tam bude d íve i později stej-
ně těžit. Je ovšem nutné vy ešit 
dopravu. Její trasa ještě není 
jistá. Chtěl bych však upozornit, 
že v žádném p ípadě nedojde 
k nějak drastickému zatížení 
dopravy. Musíme si uvědomit, 
že pískovna je i v nedalekých 
Polešovicích, a nedá se p ece 
o ekávat, že otev ením nové se 
najednou za ne stavět o sto pro-
cent navíc. To rozhodně ne! Obě 
pískovny se budou dělit o stáva-
jící zakázky, takže jestliže se ně-
kde doprava o něco zvýší, jinde 
naopak poklesne.“ 

Martina Hýžová z ob anské 
iniciativy Zelená hráz: 

„Naše ob anské sdružení nazva-
né Zelená hráz vzniklo jako reak-
ce Ostrožanů na informace, které 
zazněly z radnice a objevily se 
v některých médiích o plánova-
né těžbě štěrkopísku v blízkosti 
Uherského Ostrohu směrem na 
Moravský Písek. Mnozí z nás byli 
šokovaní faktem, že se z našich 
domovů může na spoustu dal-
ších let stát zaprášené a hlu né 
staveniště plné projíždějících 
těžkých nákladních aut. Rozhodli 
jsme se proti tomu aktivně bojo-
vat. Jsme si vědomi, že bojujeme 
se silným soupe em. Je t eba si 
však uvědomit, že vzduch, který 
dýcháme, ticho, které slyšíme, 
prost edí, které nás obklopuje, 
a voda, kterou pije 130 tisíc na-
šich sousedů na Veselsku a Ho-
donínsku, jsou důležitější než 
sponzorské dary na sport nebo 
líbivá h iš átka pro děti. Mnozí 
z nás se už nemusí dožít rekulti-
vace těžebního jezera a naše děti 
nám nejspíš „pěkně poděkují.“

Text a foto: Hynek Zdeněk Spole ný snímek všech, kdo se v MAS Hor ácko a Ostrožsko zapojili do projektu Školy pro venkov.
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Do Noci kostelů se poprvé zapojila i Blatni ka
Do celostátní akce Noc kostelů se letos poprvé zapojila i blatnická farnost. Pro širokou ve ej-
nost se otev el kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatni ce, který spadá pod správu blatnické 
farnosti. 
Zájemci do chrámu p icházeli 
už od osmi hodin ráno a otev en 
byl až do půlnoci. Během dne 
bylo možné sledovat p i práci 
ezbá e Ivana Šmída, který je au-
torem d evěné sochy poutníka 
stojícího u kapli ky p i vjezdu do 
obce. Tentokrát umělec pracoval 
na uměleckém díle s názvem 
Modlící se ruce.
„Po dokon ení byl tento sym-
bol umístěn p ed kostelem na 
památku prvního zapojení Blat-
ni ky do Noci kostelů,“ prozra-
dila starostka Jarmila Hrušková. 
Právě z její iniciativy se obec do 
celostátní akce letos zapojila. 
Jejím dílem byl také zajímavý 
doprovodný program. „Je to ta-
ková první vlaštovka v rámci pro-
jektu Podané ruce, který chceme 
zorganizovat p i p íležitosti 650. 
výro í od první písemné zmínky 
o obci. Toto jubileum si p ipo-
meneme v p íštím roce,“ upo-
zornila starostka Hrušková.

V nabídce byla možnost prohlídky 
věže kostela v etně za ízení věž-
ních hodin zvonů. Zajímavá byla 
také výstava historických fotogra-
fi í p ipomínající stavbu kostela.
Nechyběla ale ani modlitba rů-

žence a mše svatá. A protože je 
měsíc květen mezi vě ícími za-
svěcen Panně Marii, zahrál Jan 
Smutný ze Vnorov mariánské pís-

ně na dudy. O půl hodiny později 
zazněl varhanní koncert Tomáše 
Fafíleka, jehož doprovodil chrá-
mový sbor z Blatni ky. Kulturní 
program zakon il kvintet de-
chové hudby Blatni ka a schola 

Světlušky z Boršic u Blatnice. Po 
celý ve er i noc bylo možné zajít 
do stanu za kostelem na ob ers-
tvení a popovídat si se známými 
i neznámými návštěvníky.  „Vel-
ké poděkování pat í všem, kte í 
p inesli nějaké dobroty. Zapojili 
se i Blatni ané,“ p ipomněla sta-
rostka.
P esně o půlnoci uzav ela první 
Noc kostelů v Blatni ce znělka 
ve erky v podání Kvintetu de-
chové hudby Blatni ka. Všichni 

oslovení návštěvníci se shodli, 
že šlo o výborný nápad, kdy se 
mohli dostat i do míst, kam se 
lověk běžně nedostane.  „Ještě 

nevíme, jestli budeme mít p ímo 
v Blatni ce Noc kostelů i v p íš-
tím roce. Vše bude záležet na do-
hodě pastora ní rady. Možná to 
bude tak, že jeden rok se zapojí 
kostel v Blatnici a následující pak 
v Blatni ce,“ nastínila plány do 
budoucna starostka Hrušková.

Lenka Fojtíková

ezbá  Ivan Šmíd p i práci.                                                                                                               Foto: Filip Fojtík

P i Noci kostelů v Blatni ce zazpívaly také Světlušky ze sousedních 
Bor ic u Blatnice.                      Foto: Petr Hruška

Ve věži mohli návštěvníci vidět i takový netradi ní pohled na hodiny 
a jejich mechanismus.  Foto: Filip Fojtík

ZPRAVODAJSTVÍ
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Burza krojů nabídla i více než sto let staré skvosty
Spoustu vzácných skvostů nabídla velká burza krojových sou ástí v Ostrožské Nové Vsi. Mno-
hé z nabízených kousků p itom byly více než sto let staré. 
St apkové šátky, zástěry, šorce, 
klobouk a dokonce i modliteb-
ní knížku z roku 1906 nabízela 
Libuše Huda ková z Uherského 
Ostrohu. „Něco je po mamince 
a něco po babi ce. Už v tom ni-
kdo nechodí, tak to chci prodat,“ 
zdůvodnila svou p ítomnost 
u jednoho z prodejních stolů 
žena. Cena p edmětů se pohy-
bovala ádově ve stovkách korun. 
Hned o kousek dál prodávala 
Anna Héliová z Tupes. „Miluji malé 
děti v kroji, proto jsem je pro ně 
za ala šít. Mám tu ale i kunovský 
šorec po mé babi ce. Je na něm 
vzácná výšivka, kterou už dnes 
nikdo neumí vyšít. Staré vyšíva ky 
zem ely a z mladých to nikdo ne-
umí,“ prozradila paní Héliová. Na 
stůl pak rozložila i novotou zá ící 
vyšívané obojky. 
Poté p ipomněla, že d íve ženy 
nenosily šperky, ale měly nádher-
né výšivky. Těmi se zdobily, proto 
se také ke kroji nikdy nenosily 

žádné náušnice, prstýnky ani ho-
dinky.  Šperky pro ně byly výšivky. 
„Nepoužívaly také parfémy. Voně-
ly mýdlem a istotou. Moje ma-
minka měla letní, zimní, sváte ní 
a ob adní kroj. Když šla, tak to jen 
šustilo,“ zavzpomínala pamětnice. 
Anna Vojtková s dcerou Terezkou 
zase prodávaly více než sto let 
staré boty a zadnice. „Našly jsme 
to na půdě, tak jsme to p inesly. 
T eba se to někomu hodí,“ ekla 
Anna Vojtková. 

A zájemců p išla celá ada. Ne-
chyběla mezi nimi ani starost-
ka Blatni ky Jarmila Hrušková. 
„Koupila jsem starší mužskou 
kordulu, protože jsou na ní ještě 

ty původní květy, které dnes už 
nikdo nedělá. Myslím, že se bude 
naše rodina ještě rozrůstat, tak 
vě ím, že se nám to bude jednou 
hodit,“ prozradila starostka. 
„Já jsem zase p išla koupit šá-
tek a také jsem tady objevila, co 
jsem pot ebovala,“ ekla Monika 
Burá ová z Uherského Ostrohu. 
„My jdeme shánět suk u samet-
ku k ostrožskému kroji. Myslíme 
si, že by to tady šlo po ídit levně-
ji. Také ještě pot ebujeme pán-

ské nohavice pro vnuka,“ ekla 
Helena K iváková z Ostrožské 
Lhoty. 
Burza krojových sou ástí se letos 
uskute nila už podruhé. U jejího 
zrodu stál ženský pěvecký sbor 
Denica z Ostrožské Nové Vsi. 
„Podnět nám dal ale náš kama-
rád Jeník Botek,“ upozornila po-
adatelka a lenka sboru Anna 
ezá ová. Vloni se burza setkala 

s velkým ohlasem, proto ji zpě-
va ky uspo ádaly i letos. 
„Měli jsme pocit, že je po krojích 
hlad. Máme novoveskou chasu, 
kam každým rokem p icházejí 
noví mladí lidé ve věku patnáct 
až šestnáct let. Krojů je proto 
stále pot eba,“ p ipomněla po-
adatelka. Podle jejího mínění 
ale vloni p išlo víc lidí. Reklama 
p itom byla více než dostate ná. 
„Objeli jsme s panem Botkem asi 
dvacet dědin z Hradiš ska i okra-
je hodonínského okresu. Roz-
vezli jsme plakáty a nechali vše 
vyhlásit v rozhlase. Ještě jsme se 
poptali, jestli je tam někdo, kdo 
se věnuje obnově, žehlení a šití 
krojů nebo tradi ním emeslům. 
Proto zde máme paní Ludmilu 
Ko išovou ze Vnorov, která dělá 

výrobky ze šustí, a keramika Jo-
sefa Benedíka z Hroznové Lhoty 
a další lidové umělce,“ upozorni-
la po adatelka. 
Podle jejího mínění nebyl o bur-
zu letos už takový zájem jako p i 
prvním ro níku. Organizáto i 
proto zváží, jestli si p íští rok ne-
dají pauzu a nebudou pokra o-

vat až o rok později. „Uvidíme. 
Po kám, jaké budou ohlasy mezi 
lidmi,“ uzav ela povídání Anna 
ezá ová. Odpoledne na burzu 

p išly v rámci zkoušky zazpívat 
lenky pěveckého sboru Denica. 

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Ve Lhotě se sešli lenové Matice svatoantonínské
Jednu květnovou neděli se 
v Ostrožské Lhotě sešla valná 
hromada Matice svatoantonín-
ské.  Program zahájila mše svatá 
v kostele sv. Jakuba. 
„V minulých letech jsme se vždy 
scházeli na Antonínku po pouti 
Matice svatoantonínské. S tím 
jsme ale měli dost špatnou zku-
šenost. Většina lidí spěchala 
domů k obědu, proto jsme se 
rozhodli změnit termín i místo. 
Myslím si, že je symbolické,  že 
jsme se tentokrát sešli v domě 
pátera Antonína Šuránka, který 
Matici svatoantonínskou osmé-
ho íjna roku 1946 založil,“ uved-
la na vysvětlenou p edsedkyně 
Matice svatoantonínské Marie 
Špirudová. 
Na programu byla zpráva o in-

nosti, revizní zpráva, hodnocení 
hospoda ení, plán innosti na 
p íští období a diskuse. Letos 
bude hlavním cílem pokra ovat 
v p ípravách vybudování tolik 
pot ebného parkoviště na Anto-
nínku. 
„Jsou tam problémy s pozem-
ky. Plocha, na které parkoviště 
bude, totiž leží na území Jiho-
moravského i Zlínského kraje. 
Stále tam jsou nevy ešené po-
zemky ty  majitelů z Ostrožské 
Lhoty,“ prozradila patálie Marie 
Špirudová.  Vzápětí si ale po-
chvalovala spolupráci s novým 
starostou Blatnice Vladimírem 
Hanákem. „Ve všech našich jed-
náních je velmi vst ícný,“ p ipo-
mněla Marie Špirudová. 
Matice svatoantonínská byla 

založena 8. íjna 1946 ThDr. An-
tonínem Šuránkem, spirituálem 
kněžského seminá e v Olomou-
ci. V roce 1948 byla její innost 
zastavena. Po padesáti letech 
pak byla díky pamětníkům, cti-
telům sv. Antonína a Božího 
služebníka P. A. Šuránka, opět 
obnovena.
Ustavující valná hromada se 
uskute nila 15.  dubna 1997 na 
blatnické fa e. P edtím byly za-
registrovány obnovené stanovy  
a na valné hromadě byl zvolen 
výbor. P edsedou se stal  Old ich 
Graubner ze Strážnice a jeho le-
ny vě ící  z Blatnice, Ostrožské 
Lhoty, Blatni ky, Vnorov, Kozojí-
dek, Hroznové Lhoty, Strážnice 
a Velké nad Veli kou. Velkým p í-
nosem pro práci výboru byli du-

chovní otcové z Ostrožské Lhoty 
P. Antonín Dominik a P. Miroslav 
Bachan.
Po zhotovení lenských legiti-
mací se lenům výboru poda ilo 
nejen ve svých farnostech, ale 
i na poutích získat leny matice 
z blízkého i vzdáleného okolí, 
a také vybrat důvěrníky. K 28.
srpnu 1998 měla matice 303 le-
nů. Cílem její innosti bylo a stá-
le také je usilovat o náboženskou 
obnovu Slovácka, zvelebovat 
a podporovat poutní místo Sv. 
Antonínek nad Blatnicí a modlit 
se za blaho e ení Božího služeb-
níka P. A. Šuránka. V sou asné 
době má   905 lenů z dvaat iceti 
farností a obcí. Vloni se více než 
t icet vě ících p ihlásilo ze Sudo-
mě ic.                    Lenka Fojtíková

Děti si z prvního p ijímání odnesly domů ryby
Témě  dvě hodiny trvala v Boršicích u Blatnice mše svatá, p i níž p istoupilo osm dětí k první-
mu svatému p ijímání. Nikdo ale nebrblal a nenadával. Pan fará  si totiž p i bohoslužbě s dětmi 
dlouze vyprávěl a mezitím také krásně vyhrávala boršická schola. lověk si proto mohl p ipa-
dat spíše jako na besedě než v kostele.
K prvnímu svatému p ijímání 
p istoupilo osm žáků t etí t ídy 
a dva tvr áci. Všichni se na tuto 
slavnost nastrojili do krásných 
krojů. Co museli zvládnout? „Víra 
není o znalostech. P edevším by 
měli mít lásku k Pánu Ježíši. To 

je to nejdůležitější,“ upozornil 
správce boršické farnosti P. Nor-
bert Nawrath. Poté p ipustil, že 
p íprava byla pro tyto děti a-
sově hodně náro ná. Nechodily 
jen do hodin náboženství, ale 
také na páte ní mše svaté. Od 

druhé poloviny letošního školní-
ho roku se pak s panem fará em 
scházely ještě v sobotu dopole-
dne v kostele, kde absolvovaly 
zvláštní p ípravu na p ijímání.
„Je to pro nás obrovská slavnost. 
Stejné to bylo i za našeho dět-
ství,“ shodly se osmašedesátile-
tá Bohumila Hladká a její stejně 
stará kamarádka Anna Oborná. 
Paní Hladká poté prozradila, že 
prožívá radost ještě větší, proto-
že většině dětí pomáhala s p í-
pravou krojů.
A sláva to byla doopravdy veliká. 
Děti do kostela p išly v průvodu 
s ministranty a panem fará em. 
Zatímco venku jim do kroku vy-
hrávala dechovka, v kostele se ke 
slovu dostala schola. Její lenové 
nacvi ili hned několik krásných 
písni ek. P ekvapení měl pro své 
svě ence ale p ipravené i pan fa-
rá . P ed oltá em bylo totiž veliké 
akvárium a v něm jako by plava-

ly ob í ryby. „P i prvním svatém 
p ijímání se vždy snažím navodit 
nějakou symboliku z evangelia. 
Vloni to bylo na téma Pana Je-
žíše, který je dobrý pastý . Letos 
jsme měli p ed oltá em akvári-
um a v něm ryby. Samoz ejmě, že 
nebyly živé. Byly ušité a děti si je 
pak odnesly na památku domů. 
Mají jim p ipomínat, že ryba byla 
nejstarším symbolem k es anů. 
Dále pak, že Pan Ježíš vybídnul 
apoštola Petra, aby šel do světa 
lovit lidi a stal se jejich rybá em. 
A p iváděl je k pramenům živé 
vody, které vyvěrají právě z Pana 
Ježíše,“ uvedl na vysvětlenou 
P. Norbert Nawrath. S dětmi si 
pak místo kázání kněz na toto 
téma dlouze vyprávěl, takže 
mše svatá byla témě  o hodinu 
delší, než bývá jinak zvykem. 
Nikomu to ale nevadilo a ani po 
jejím skon ení nikdo nespěchal 
domů.

P i prvním svatém p ijímání si pan fará  s dětmi dlouze vyprávěl. 
Foto: Filip Fojtík
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM SVATÝM P IJÍMÁNÍM

P i prvním svatém p ijímání v Blatnici děti hledaly poklad.   Foto: Lenka Fojtíková

Stejně jako ve většině ostatních obcí i v Ostrožské Lhotě p ivedla p i prvním p ijímání děti do kostela dechovka.   Foto 2x: Štěpán Mitá ek

První svaté p ijímání v Boršicích u Blatnice.   Foto 2x: Filip Fojtík

První svaté p ijímání v Hluku. Foto: Štěpán Mitá ek První svaté p ijímání v Louce.   Foto: web OÚ Louka
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Slavnostní akt se proměnil ve festival zábavy. editelka školky Zde ka 
Baladová totiž ve spolupráci s u itelkami, šermí skou a divadelní spo-
le ností Memento Mori a mnoha dalšími p ipravila zábavné odpoled-
ne, ve kterém se ur itě nikdo nenudil.

Mikrofonu se ujal herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti To-
máš Šulaj. Ten všechny budoucí prv á ky nejprve p edstavil nejen 
editeli základní školy, ale i všem návštěvníkům. Nechyběla mezi nimi 
ani místostarostka města Ji ina Galušková. V programu, jemuž domi-

novalo samotné pasování, vystou-
pily gymnastky, malí tane níci 
minicountry a děv ata z ostrož-
ského kroužku orientálních 
tanců se zase proměnila 
v divošky z Afriky. 
Velkou pozornost 
sklidilo i vystou-
pení mladých 
šermí ů a pohádka 
o Bajajovi. Kdo chtěl,  
mohl si opéct špe-
ká ky a zhlédnout 
drezúru psů. 

ZPRAVODAJSTVÍ

Do Ostrohu se sjely stovky b išních tane nic 
Jako v dalekém Orientu si musel p ipadat každý, kdo jedno květnové sobotní odpoledne 
navštívil sál sokolovny v Uherském Ostrohu.  Sta e ci a sta enky 
z knih spisovatele Zde ka Galušky by se nesta ili divit, jakým směrem 
se ubírá kultura na jejich milovaném Slovácku. 
K vidění nebyly žádné fěrtůšky, jubky, lajble a spousta naskládaných 
sukní. Dívky tan ily v průsvitných důmyslných kostýmech odhalujících 
ve většině p ípadů b íška. Jinak to ale asi ani nešlo. V sále ostrožské 
sokolovny se totiž uskute nilo krajské kolo Světla Orientu, což je soutěž 
skupinových orientálních tanců. „Je to pátý ro ník. Ti nejlepší postou-
pili do národního kola,“ prozradila po adatelka Lenka Šlosárová. 
V pěti věkových kategoriích mezi sebou soupe ilo na ty icet týmů 
z celého Zlínského kraje. Nejmladším hol i kám byly teprve t i roky 
a nejstarší ženy už dávno oslavily ty icítku. Mezi tvrdou konkurencí 
si zdárně vedly i domácí reprezentantky Domu dětí a mládeže Pas-
telka Uherský Ostroh. V nejmladší kategorii druhé místo vybojovaly 

Orange. Ve druhé kategorii zís-
kaly Africké divošky pomyslný 
bronz. Vzhledem k tomu, že do 
celostátního kola postupovaly 
pouze první dva týmy, tak jim 
postup těsně unikl. Nejlépe ale 
skon ila v nejstarší kategorii 
skupina Sinar, která s vystoupe-
ním Indická svatba zvítězila.

Text a foto: Lenka Fojtíková

editel školy pasoval budoucí prv á ky 
Jednadvacet nových školá ků z Mate ské školy s k es anskou výchovou  v Uherském Ostro-
hu zamí í od zá í do prvních t íd. P esně tolik dětí  totiž ve st edu 15. ervna pasoval editel 
základní školy  Petr Bělohrad na žáky.

Budoucí školá ci zažili p i pasování spoustu zábavy.                         Text a foto: Hynek Zdeněk

Odpolednem provedl 
herec Tomáš Šulaj
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P i Putování po búdách padl opět rekord
Okolo tisícovky platících ú astníků v Blatnici vyrazilo na Putování po búdách. P ijeli p itom 
od Karlových Varů nap í  celými echami i Moravou. Nechyběli mezi nimi ani návštěvníci ze 
Slovenska a Německa. 
„Jeden pán nám dokonce tvrdil, že na tuto akci p ivezl hosta z íny,“ 
prozradila Marie Poleh ová. Spolu s dalšími ženami seděla od rána 
do pěti hodin odpoledne v ob adní místnosti obecního ú adu, kde 
byla hlavní pokladna. Už p ed jedenáctou ženy hlásily, že prodaly 
více než ty i sta vstupenek. 
„Pokladnu jsme otvíraly v devět hodin ráno a to už venku postávali 
první zájemci. Největší vlna p išla okolo desáté, když mělo být ofi ci-
ální zahájení. To jsme fakt nestíhaly, jakou jsme tu měly adu. Byla 
jsem zpocená jako myš. Poslední lidé p itom p icházeli ještě v pět 
odpoledne, kdy už jsme pokladnu zavíraly,“ podělila se o zkušenosti 
Marie Poleh ová. 
„Už jsme tady byli vloni, takže jsme na Putování po búdách letos p i-
jeli podruhé. Jinak sem ale jezdíme na dobré vínko k panu Václavu Cí-
chovi asto. Blatnická vína jsou úplně super,“ tvrdil za velkou skupinu 
Ostraváků Václav Rábl. 

Poté prozradil, že do Blatnice už všichni p ijeli v pátek. Ubytovali se 
v motorestu Rybní ek a hned první den zamí ili do Mladého vina -
ství, jehož majiteli jsou Jan Poleh a a Tomáš Rumíšek. „P ipravili jsme 
pro ně takovou malou degustaci, aby se naladili na sobotu,“ ekl Jan 
Poleh a. 
Pokud by si ale někdo myslel, že po búdách putovali jen p espolní, 
tak by se hodně spletl. Vstupenku v hodnotě šesti set korun, za kte-
rou mohl každý degustovat ve všech ty iat iceti sklepech, dále do-
stal tašti ku, skleni ku, mapku a mohl si vybrat také víno v hodnotě 
dvou set korun, si koupilo i mnoho Blatni anů. 
Byl mezi nimi i u itel, zpěvák a vášnivý divadelní ochotník Miroslav 
B e . „Dnes už to není jako kdysi p ed tvrtstoletím, kdy lověk šel 
okolo sklepa a vina i na něj volali: „Poj  na pohárek!“ To už fakt ne-
platí. Je jiná doba. Pokud tedy Blatni ané chtějí poznat co nejvíce 
sklepů, musí se zú astnit Putování po búdách,“ uvedl na vysvětlenou 
u itel B e .
Ve většině sklepů vina i nabízeli k pokoštování osm až deset vzorků 
různých vín. „Vloni jsem rozléval sedmnáct druhů a bylo to zbyte né. 
Každý stejně pokoštuje jen t i až ty i vína,“ ekl vina  Václav Hanák. 
„Putování po búdách je vynikající akce k propagaci obce. Těší nás 
všichni spokojení návštěvníci. P íprava a organizace ale posouvá 
dál i nás. Snažíme se vždy p ijít s ně ím novým,“ uvedl starosta obce 
Vladimír Hanák.

A o  měli návštěvníci největší zájem? V každém sklepě byla situace 
jiná. „U nás šel nejvíc na odbyt Blatnický Rohá  a Ryzlink vlašský,“ in-

formoval Vojtěch Cícha. V Mladém vina ství byl zase největší zájem 
o Ryzlink rýnský, který vloni vyhrál soutěž Víno Slovácka. „Měli jsme 
sto posledních lahví a ty už jsou pry ,“ ekl Tomáš Rumíšek. „Jinak 
jsme rozlévali vína suchá, polosuchá i sladká, aby si každý mohl vy-
brat to, co má rád a zárove  to byl takový prů ez naším vina stvím,“ 
doplnil spole níka Jan Poleh a. 
Kromě vinných sklepů mohli návštěvníci Blatnice navštívit také mu-
zeum a p i práci sledovat lidové emeslníky. Po celý den po Blatnici 

jezdil Antonín Kone ný se svými ko mi a ko árem, ve kterém zájem-
ce zdarma vozil. Po adatelé z Cechu blatnických vina ů nezapomně-
li ani na kulturní program. V něm vystoupil dětský tane ní soubor 
Vav ínek, cimbálová muzika Blatnická studáne ka, mužský i ženský 
pěvecký sbor z Blatnice, písni ká  Honza Blahynka, Ran  bojs a cim-
bálová muzika Pavla Mú ky. Pod búdami bylo po ádně veselo až do 
hluboké noci. 

Lenka Fojtíková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Děti si v Hrubé Vrbce
nenechaly svůj den vzít

Mezinárodní den dětí lze oslavit různě. Slaví se ve školách, školkách 
a také mnohé obce si Den dětí p ipomenou nějakou slavností. Ne-
jinak tomu bylo v Hrubé Vrbce, kde tamní nadšenci spolu s hasi i 
a fotbalisty uspo ádali pro děti sportovně-soutěžní odpoledne na 
fotbalovém h išti. Sešlo zde na osmdesát dětí nejen z Hrubé Vrbky 
a sousední Malé Vrbky, ale také z Kuželova, a p ijely i děti ze vzdá-
lenějších obcí. Chvíli po zahájení všechny p ekvapil prudký déš  
a kroupy, které ú astníky vyhnaly z h iště. Děti byly ale nakonec vy-
trvalejší než organizáto i. V momentě, kdy za ali po adatelé rozdávat 
lízátka coby odškodnění zrušené akce, se děti spontánně vyhrnuly 
zpět na h iště a doslova si vynutily pokra ování. Za mírného deště 
pak program pokra oval dál. Akce však získala nový rozměr. Nadšení 

dětí se p eneslo i na organizátory a p ítomné maminky i tatínky. Jistě 
je potěšující, že vydrželo až do ve era. Jen těžko se poda ilo ukon it 
soutěžení, aby se mohlo p ejít k vyhodnocení a p edání dárkových 
balí ků, které si plně zasloužily všechny děti. Ve er se všichni organi-
záto i rozcházeli domů zmoklí, ale š astní a spokojení s vědomím, že 
as strávený p ípravami nebyl zbyte ně promarněný. Dospělí si uvě-

domili, že síla dětského odhodlání p ekoná i rozmary po así. Zárove  
je těšilo, že se hor ácké děti neztratí. Text a foto: Pavel Gráf

Lhota slavila 640 let 
Historií i sou asností žila jeden ervnový víkend Ostrožská Lhota.  
V rámci oslav 640. výro í od první písemné známky o obci se ve Lhotě 
uskute nilo zábavné, spole enské a sportovní odpoledne. Zárove  
byla ve ejnosti p edstavena obsáhlá kniha o historii obce. 
„Původně jsme se rozhodli, že budeme sbírat materiál a ten pak pou-
žijeme do p ipravované knihy. Nakonec nás však zasko ilo, kolik toho 
bylo a museli jsme proto ešit zda knihu rozší it, anebo zredukovat. 

Nakonec jsme se rozhodli pro první variantu, protože je možné, že 
dalších sto let obdobná kniha v naší obci nevyjde,“  zdůvodnil rozsáh-
lý obsah jeden ze spoluautorů Tomáš Ježek. 
Publikaci, ve které je kromě textu také 350 fotografi í, pok til exsená-
tor Josef Vaculík. Poté se svým zpěvem p ipojil k lhotskému pěvecké-
mu sboru.  Diváci mohli obdivovat také umění místních mažoretek 
všech věkových skupin a nakonec mohli povzbuzovat p i fotbalovém 
utkání místních internacionálů s prvoligovým týmem žen 1. FC Slo-
vácko. Text a foto: Hynek Zdeněk

Nezapomínají na seniory
Stejně jako v okolních obcích, tak i v Hrubé Vrbce nezapomínají na 
d íve narozené. Vedení obce zde ve spolupráci s kulturní komisí po-
slední květnovou sobotu uspo ádalo tradi ní besedu s důchodci.
P išlo na ni témě  sto seniorů z Hrubé Vrbky. Organizáto i pro ně 
p ipravili bohatý kulturní program. Spolu s moderátorem Ji ím Miš-
ke íkem, profesionálním vystoupením hrubovrbeckého mužského 
a ženského sboru a triem MISVĚGRO (Miške ík+Světlíková+Grombí-
ová) jej zajistily i nejmenší děti z mate ské školy. Ty p išly spoluob-
any potěšit pásmem básni ek a písni ek. Dále vystoupil folklorní 

kroužek p i mate ské škole. Největší salvu potlesku i smíchu sklidi-
lo roztomilé tane ní íslo „sedlácké“ a hlavně závěre né „cifrovaní“ 
malých chlapců. V jednom okamžiku to vypadalo, jako by se někte í 
hosté chtěli p ipojit ke svým vnukům a pravnukům a spolu s nimi za-
notovat a zacifrovat U muziky su já chłap!
Po ukon ení kulturního programu a pohoštění dostal každý z hostů 
dárkový balí ek. Chybět nemohla ani tradi ní tombola. Nejdůležitější 
ale bylo samoz ejmě pobesedování s ostatními. „I když v naší obci 
funguje běžné každodenní sousedské setkávání ob anů nap í  ge-
neracemi, považujeme takovéto akce pro seniory za velmi důležité. 

Jde zejména o poděkování za vše, co pro nás a naši obec za svého 
života vykonali a mnozí stále dělají,“ uvedl starosta hrubé Vrbky Sta-
nislav Prášek. Dárkový balí ek dostali domů i senio i, kte í se kvůli 
nemoci nemohli besedy zú astnit.

Text a foto: Pavel Gráf

Seniory p išly svým vystoupením potěšit děti.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Ve zhruba devadesátiminuto-
vém vystoupení se p edstavili 
snad všichni folkloristé z Hluku. 
Byli mezi nimi p itom i ti, kdo 
už nejsou aktivními leny. Ce-
lým po adem diváky provedly 
teti ky, které vzpomínaly, jak 
vypadaly svatby za jejich mládí. 
Hlavní mluv í byla pamětnice 
Marie Lekešová, která také sama 
upekla onen proslulý hlucký ko-
lá , bez něhož si d íve nikdo ne-
dovedl svatbu p edstavit.

Povídání žen do-
pl ovaly vstupy 
folkloristů p ipo-
mínající jednotlivé 
ásti svatby v Hlu-

ku. „Ta se d íve 
slavila celý týden 
a lidé se p itom 
po ád bavili,“ p i-
pomněla jedna 
z hlavních organi-
zátorek ojedině-
lého vystoupení 
Jana Mahdalová. 
P edpremiéra se 
v Hluku uskute ni-
la už vloni v srpnu. 
„Tentokrát jsme ale 
program rozší ili,“ 
prozradila Jana 
Mahdalová. 
„Po Strání, Vl -
novu a Újezdci 
jsme oslovili Hluk. 

Postupně se tak snažíme p ed-
stavovat tradi ní svatby našich 
p edků z okolních obcí Uherské-
ho Brodu. P ednost samoz ej-
mě mají tam, kde se už svatbu 
poda ilo zpracovat. P ípravy 
totiž zaberou spoustu práce,“ 
zdůvodnil editel muzea Pavel 
Popelka, pro  se tentokrát ke 
slovu dostali právě Hlu ané. 
Podle jeho zkušeností má 

svatbu každá obec postavenou 
na ně em jiném.  „Tady byla 
výborná vypravě ka paní Le-
kešová, která dokázala perfekt-

ně okomentovat jednotlivé 
obrazy,“ upozornil editel 
Popelka. Svatbu v podání 
Hluku sledovalo zcela za-

plněné atrium muzea. 
Lenka Fojtíková

Hlu ané sklidili se svatbou velký úspěch
P ípravy svatby, pe ení, zabíjení prasete, odprošování, průvod s muzikou do kostela, odpoled-
ní zábava, od epení nevěsty, házání do kolá a, slavnostní hlucký kolá , ve erní zábava a mno-
ho dalšího nabídla Hlucká svatba. První ervnovou sobotu ji mohli v rámci Muzejní noci vidět 
všichni návštěvníci Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. 

Foto 4x: Štěpán Mitá ek

ZPRAVODAJSTVÍ
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Hasi i z Ostrožské Nové 
Vsi putovali na Hostýn

Poslední dubnovou sobotu se na 
Hostýnku uskute nil už osmnáctý 
ro ník Hasi ské pouti. Zú astnili 
se jí také lenové Sboru dobrovol-
ných hasi ů z Ostrožské Nové Vsi. 
Někte í lenové byli ve slavnost-
ních uniformách, jiní v civilu. 
„P estože jsme oslovili i ostatní 
obyvatele obce, nepoda ilo se 
nám autobus zcela zaplnit.  Mladí 
lenové sboru se totiž letos zapo-

jili do Velké ceny mladých hasi ů okresu Uherské Hradiště a každý ví-
kend jezdí na některou ze soutěží,“ uvedla na vysvětlenou jednatelka 
hasi ů Růžena Hlůšková.  
Vzápětí p ipomněla, že hasi i z Ostrožské Nové Vsi vypravili zájezd na 
Hostýn poprvé v roce 2003. „Od tohoto roku jsme vynechali pouze  
v roce 2010, kdy jsme jeli na Hasi skou pou  do K tin u Brna. Chtěli 
jsme tak podpo it náš družební sbor z Ostrova u Macochy. T etího 
května roku 2008 byl na Hostýně požehnán olomouckým arcibisku-
pem Janem Graubnerem náš tehdy nový svazový prapor a standarta 
našeho sboru,“ p ipomněla jednatelka hasi ů.  Letošní poutě se zú-
astnilo několik tisíc hasi ů z celé eské republiky. P ed mší svatou, 

kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se uskute nil 
slavnostní průvod uniformovaných hasi ů. Mezi vlajkonoši nechyběli 
ani zástupci z Ostrožské Nové Vsi. Svazový prapor nesl Miroslav Kusák 
a standartu sboru Vojtěch Hlůšek. Po así vyšlo, a tak se pou  stala 
hezkým zážitkem pro všechny zú astněné.  Růžena Hlůšková

ZPRAVODAJSTVÍ

V Blatnici vystavovali 
ú astníci sympozia

V ob adní síni Obecního ú adu v Blatnici byly jeden květnový víkend 
k vidění obrazy, které vloni v obci namalovali ú astníci t etího ro ní-
ku putovního slováckého malí ského sympozia. Autory pětadvaceti 
obrazů tehdy bylo šest mladých umělců. 
„Dvanáct z nich p itom putovalo do obecní sbírky, protože nám teh-
dejší vedení obce vytvo ilo podmínky k tvorbě,“ p ipomněla kurátor-
ka výstavy Barbora Lungová, která se sympozia také sama zú astnila. 
Dále v Blatnici v lo ském srpnu tvo ili studenti a absolventi Akade-
mie výtvarných umění a brněnské FaVU. Byli to Martin Helán, Zdeněk 
Daněk, Tomáš Hlavenka, Jana Prekopová a B etislav Malý. P i vernisáži 
zahrála cimbálová muzika Blatnická Studáne ka a zazpívaly lenky 
dětského folklorního souboru Vav ínek.  (lef)

Verbí i v Lipově bojovali o ú ast 
na Strážnických slavnostech
 Lipovská sokolovna zažila v květnu regionální kolo 
Soutěže o nejlepšího tane níka slováckého ver-
bu ku Hor ácka, Strážnicka a Veselska. Klání bylo 
spojeno s besedou u cimbálu s Hor áckou cimbá-
lovou muzikou Petra Gale ky.
Kromě verbování zazpíval Sbore ek žen z Lipova 

a mužský sbor z Lipova. Tane ní páry ze Strážnice 
a Lipova pak p edvedly typické párové tance 
svých regionů.  V regionu Hor ácko na-
konec mezi verbí i zvítězil Pavel Va e-
cha. Do p edkola Mezinárodního 
folklorního festivalu ve Stráž-

nici pak 
postoupi l i 
Lukáš ere-
š ák, Jaroslav 
Šraděja ,Ond ej 
Jagoš, Ivo Smažen-
ka a Martin Zrýni. Ze 
Strážnicka si podle po-
rotců nejlépe vedl Ji í 
Adamec. Do Strážni-
ce se pak probojo-
vali Vojtěch Ber ík, 
Petr Šišák, Dominik 
Vaj ner, Jakub Klobáska 
a Sylvian Moty ák.

Vernisáž si nenechali ujít místostarostka Svatava Blahynková a mi-
lovník umění Vojtěch Petratur.  Foto Lenka Fojtíková

Foto 3x: Filip Fojtík
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Sirnaté lázně získaly na své atraktivitě
Slavnostní okamžiky zažívaly Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi. P i otevírání nové kolonády 
v květnu sem zavítala celá ada vzácných hostů. Byli mezi nimi starostové okolních obcí, hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák, herec Martin Dejdar i módní návrhá ka Marie Zelená. 
Spolu s ní p ijely do lázní i dvě 
modelky, které p edvedly šaty 
v barvách eské republiky i se 
symboly Ostrožské Nové Vsi. 
„Modely mají poukázat na vý-
znam vlastenectví, úctu k rod-
nému národu a zárove  k Os-
trožské Nové Vsi, která je mou 
rodnou obcí. Můj prastrýc Fran-
tišek Botek byl navíc v roce 1903 
zakladatelem těchto lázní,“ zdů-
vodnila svou p ítomnost p ední 
eská návrhá ka Marie Zelená.

Sou ástí kolonády jsou t i ob-
chůdky, kde se nabízí láze ské 
oplatky, cukrovinky i suvený-
ry. Dále byl v láze ském parku 
vybudován také multifunk ní 
sportovní areál na tenis, volejbal, 
nohejbal a stolní tenis. 
Vše je propojeno novými dláž-
děnými chodníky s lavi kami, 
slune ními hodinami a dětským 
h ištěm. Nechybí ani d evěný 
altán.
„Celkové náklady na vybudo-
vání nové zóny dosáhly témě  
dvanácti milionů korun, p i emž 
investice byla podpo ena z ev-
ropských strukturálních fondů,“ 
uvedl generální editel lázní 
Antonín Plachý. Vedle vynikají-
cí léka ské pé e všem prospívá 
p edevším termální minerální 
voda. K lé bě slouží v sou asné 

době dva vrty. Na ja e se ale až 
do hloubky padesáti metrů vy-
vrtal další. 
„Je to nádherné. Dojde 
ještě k lepšímu propo-
jení lázní a obce. Naši 
obyvatelé sem budou 
moct chodit za odpo-
inkem. Pro maminky 

s dětmi je tady nád-
herný koutek a také ka-
várna je krásná. Kromě 
toho si mohou zaspor-
tovat na novém kurtu 
s umělým trávníkem,“ 
pochvaloval si starosta 
Ostrožské Nové Vsi Sta-
nislav Ture ek. Prozra-
dil, že si zde ur itě také 
rád zahraje tenis. 
Klidný odpo inek 
v nově vybudované 
kavárně a cukrárně 
a v okolním parku bu-
dou hostům zp íjem-
ovat kulturní vystoupení hu-

debních souborů. Již tradi ně 
zde bude k tanci a poslechu 
o nedělních odpoledních hrávat 
krojovaná dechová hudba Novo-
veš anka. 
Sérii kulturních programů od-
startovalo už tradi ní Láze ské 
zpívání, které navštívily stovky 
spokojených lidí. P ed nimi se 

postupně p edstavilo osm sborů 
z jižní Moravy i ze Slovenska. 

„Máme tady poprvé hosty 
z Lúky u Makova. Celkem vy-
stoupilo více než sto sedmdesát 
krojovaných,“ informovala Anna 
ezá ová, která celým po adem 

návštěvníky provedla. 
Krásný program zahájily děti 
z Mate ské školy v Ostrožské 
Nové Vsi. „P ipravily jsme vy-
stoupení, které jsme už p i p í-

ležitosti Dne matek p edvedly 
maminkám. Písni ky jsou proto 

p evážně o maminkách a frajár-
kách. K tomu jsme p idaly jed-
noduché tane ky,“ prozradila 
editelka školky Zdenka erve-
náková. Kromě dětí také zazpíval 
domácí mužský pěvecký sbor 
Krasavci a ženský sbor Denica.

Text a foto: Lenka Fojtíková

P i zpívání v láze ském parku nemohli chybět domácí Krasavci, kte-
í celou akci po ádali. 

Láze ské zpívání zahajovaly děti z mate ské školy. 

Modelky p edvedly šaty znázor ující znak obce Ostrožské Nové Vsi 
a národní šaty v barvách eské republiky se státními symboly.
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Klobásovým králem se stal ezník ze Žeravic
Úctyhodných devadesát vzorků se poda ilo nasbírat na prestižní košt „O krála slováckéj klo-
básky,“ jehož sedmý ro ník vyvrcholil v sobotu ve er ve velické sportovní hale. 

Návštěvníci vybrali za klobáso-
vého krále amatérského ezní-
ka a uzená e Petra Navrátila ze 
Žeravic u Kyjova za šunkovou klo-
básku. Odborná komise mu taky 
p i knula prvenství v kategorii 
paprikových klobás za vzorek a-
bajky. „Recept mám už dlouho-
době zaužívaný. Do masa dávám 
klasické ko ení, esnek, sůl, pep , 
kmín. Poměry pochopitelně te-
ná ům neprozradím. ím dál více 
do toho mícháte vo avějších 
ko ení, tak tím je klobáska méně 
kvalitní. Moje myšlenka je v jed-
noduchosti, a to je i umění vý-
roby,“ míní s p esvěd ením Petr 
Navrátil, který byl v historii koštu 
prvním králem a může se pochlu-
bit hned několika druhými a t etí-
mi místy, s ímž nemá konkuren-
ta. Z letošních triumfů získaných 
na Hor ácku měl oprávněnou 
radost a pat i ně si ji užíval s ka-
marády p i „velickéj sliovici.“ 
Opa ná nálada se silným rozla-
děním z návštěvnosti panovala 
mezi organizátory. „Tato akce je 
velmi náro ná na p ípravu. Sna-
žíme se, aby bylo vše dokonale 

zabezpe eno a zajištěno. V den 
samotného koštu je do ní za-

pojeno více než padesát osob, 
které od asného rána pracují p i 
rozt ídění, nakrájení a ozna ení 
zhruba t í metráků klobásek. Byli 
jsme p ipraveni p ivítat až na tisíc 
návštěvníků. Ta byla nakonec té-
mě  t ikrát nižší než v minulosti. 
P išlo necelých ty i sta lidí. Je 
to pro mě a celý organiza ní tým 
velmi velké zklamání. Mrzí mě 
to více než t eba nep íze  po a-
sí p i Hor áckých slavnostech. 
Musíme se důkladně zamyslet, 
jestli tento košt budeme po ádat 
i p íště, “ konstatoval hlavní po a-
datel, velický starosta Ji í Pšurný. 
„Pokud se neuskute ní košt 
v centru regionu Hor ácka, mám 
nabídky košt O krála slováckéj 
klobásky p estěhovat hned do 

několika jiných míst Slovácka. 
Byla by škoda, aby tato zauží-

vaná akce zanikla. Taky si 
neumím vysvětlit, pro  
došlo tak málo lidí, 
když propagace akce 
byla jako v p edchá-
zejících letech vel-
ká. Ur itě musíme 

nějakým způsobem 
košt oživit. V rozší ení dopl -

kového programu folkloristů to 
ale nebude. Možná, že se lidem 

nelíbí taková moc nóbl úrove , 
nebo nebyl zvolen vhodný ter-
mín, nevím... Rozhodně však 
máme o em p emýšlet, jak 
návštěvníky nalákat ve velkém 
po tu opět zpátky. Budeme taky 
pot ebovat vetší sponzorské za-
jištění, abychom se vyvarovali 
nedostatku peněz na náklady, “ 
doplnil spoluorganizátor koštu 
a jeho zakladatel Tonda Vrba, 
který prožíval stejné pocity zkla-

mání jako Pšurný. 
„Z velického koštu jsme odjížděli 
velmi rozladěni. Zajímavá propa-
gace ani snaha spíkra nedokáza-
la zachránit atmosféru. Byla zde 
cítit komerce, nucenost, strohý 
p ehled vzorků, po jednom páli-
vém vzorku jsem už nemusel dál 
degustovat. Prostě zvláštní at-
mosféra, kterou jsem ve Velké na 
jiných akcích nepoznal. Bohužel, 
mám takové tušení, že klobásky 
zde už nebudou po ádat,“ dopl-
nil Ivo Pomezný, cyklista z Drá-
sova, který p ijel na Hor ácko 
v doprovodu po etné skupiny 
dalších kola ů. 
Většina návštěvníků si úrove  
a snahu velických organizátorů 
pochvalovala. „Jezdím sem kaž-
dý rok a jsem nadmíru spokojen. 
Obdivuji obětavé po adatele, že 
dokáží tak náro ný košt s velkým 
po tem vzorků vůbec zvlád-
nout. P íprava dá ur itě hodně 
práce a úsilí. Výsledkem je vidět 
i kvalita, kterou na podobném 
koště nikde neuvidíte. Škoda jen, 
že si sem nenašlo cestu skute -
ně více lidí,“ oponoval kritice p i 
odchodu k domovu Josef Beneš 
z Uherského Ostrohu.

Text a foto: Antonín Vrba

Marian Fojtík z Hluku p ebírá za vzorek Hlucká klobása od po adatele 
Antonína Vrby plaketu za druhé místo v kategorii Slovácká klobáska.

Nakrájené klobásky, které zbyly, si mohli návštěvníci vzít domů.

Klobáskovým králem se stal 
Petr Navrátil.



 17 www. ostrozsko.cz

V mate ské škole p ibude t ída Reprezentantky Uherského 
Ostrohu ukázaly svou sílu

Rekordní po et t ia ty iceti týmů s celkovým po tem 650 závodnic 
a závodníků startoval na tradi ní skupinové soutěži aerobiku Ostrož-
ská pastelka v sokolovně v Uherském Ostrohu. Po ádající Dům dětí 
a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu ukázal svou sílu a dokázal se 
na elní p í ky dostat ve t ech ze ty  věkových kategorií.

Výsledky:
I. kategorie:
1. DDM Uherský Ostroh (Veselé Velikonoce) 
2. AC K.I.S. Hodonín (Pipi Dlouhá pun ocha) 
3. TJ Velká n. Veli kou (Miss aerobic) 
II. kategorie:
1. 1.AC Uh. Brod (Kleopatry) 
2. DDM Uh. Ostroh (Stmívání) a Aerobik Kostelec (Motorká ky) 
III. Kategorie:
1. DDM Uh. Ostroh (Alenka v íši divů), DDM Otrokovice - Tluma ov 
(Alenka v íši divů) a AC K.I.S. Hodonín (Charlie Chaplin) všichni měli 
stejný po et bodů. Text a foto: Hynek Zdeněk

Firma darovala osvětlení 
Lidé využívající jízdní kolo zcela jistě ocení sou asnou aktivitu pro-
váděnou soukromou fi rmou podél cyklostezky vedoucí ve směru 
z Uherského Ostrohu do Veselí nad Moravou. Nejpozději od podzimu 
bude totiž trasa na ostrožském katastru plně osvětlena. Mnohým tak 
odpadnou problémy p i odhadování zatá ek ve ve erních hodinách.
„Nové osvětlení podél cyklostezky je výsledkem dohody mezi měs-
tem Uherský Ostroh a fi rmou Solar Morava, které jsme pronajali po-
zemky na výstavbu slune ní elektrárny. Firma nám nabídla, že nám 
poskytne peníze na osvětlení nebo je schopná jej sama vybudovat. 
Na zastupitelstvu města jsme schválili druhou možnost,“ uvedla sta-
rostka Uherského Ostrohu Hana P íleská. Firma poté zahájila výko-
pové práce, udělala rozvod kabelů a v sou asné době již postavila 
i většinu ze sloupů osvětlení. Vše má být hotovo do konce srpna le-
tošního roku. „Jde nám o to, aby byla cyklostezka osvětlena hlavně 
na podzim, kdy je p ece jen mnohem d íve tma. Tato varianta p itom 
vůbec nezatěžuje městský rozpo et a my za mírnou úplatu získáme 
majetek v hodnotě p ibližně jednoho milionu korun,“ doplnila sta-
rostka Ostrohu. Osvětlení cyklostezky zcela jistě zvýší bezpe nost 
cyklistů ve ve erních hodinách, a to zejména těch, kte í cestu nevyu-
žívají pravidelně. Na trase se totiž nachází dvojitá zatá ka, která není 
díky silným refl ektorům z nedalekého podniku zcela dob e p ehled-
ná, a to i p esto, že jsou cyklisté ádně vybaveni osvětlením.   (zde)

Pamatují na mokrou variantu 

T iat icet týmů dětí za ne od zá í letošního roku navštěvovat 
mate ské školy v Uherském Ostrohu. Zájemců bylo p i zápisu 
dokonce tolik, že se situací musela zabývat radnice, která roz-
hodla o navýšení po tu t íd ze sou asných šesti na sedm.
„O rozší ení po tu t íd nás požádala editelka z Mate ské školy 
Sídliště, protože se jí p ihlásilo více dětí, než bylo původně poža-
dováno. Na jednu stranu nám to zkomplikovalo trochu situaci, 
ovšem na tu druhou, která p evládá, máme radost, že je takový 
zájem o mate ské školy,“ p ipomíná starostka města Hana P í-
leská. Radnice situaci vy ešila tím, že se rozhodla celou budovu 
mate ské školy ponechat pouze pro její pot eby. Stěhovat se tak 
bude odlou ené pracoviště DDM Pastelka, který však na tom 
rozhodně neztratí.
„Dům dětí a mládeže se kompletně p esune na Bla ákovo. Tedy 
nejen ta ást, která byla umístěna v budově mate ské školy, ale 
i ta, jež se nyní nachází v prostorách zdravotního st ediska. Do-
mnívám se, že vzhledem k po tu aktivit, které Pastelka vyvíjí, 
a to zejména v posledních letech, si nové prostory zcela zaslou-
ží,“ je p esvěd ena starostka.
Radnice zárove  bedlivě sleduje situaci ohledně po tu nově 
narozených dětí, u kterých se dá p edpokládat pokles. „Uvažu-
jeme proto, že by postupem asu jedna ze t íd mohla být zamě-
ena i na mladší děti, t eba od dvou let, takže by to byly v pod-
statě takové jesle pro větší děti,“ nasti uje plány do budoucna 
starostka.                                                                           Hynek Zdeněk

V posledních letech už několikrát nadělalo organizátorům Hor-
áckých slavností hodně starostí nep íznivé po así. Poru it vět-

ru a dešti nelze, a tak pamatují na deštivou variantu. 
„V p ípadě deště by se páte ní i sobotní ve erní programy usku-
te nily v kulturním domě, kde máme kapacitu sálu pro t i sta pa-
desát osob. Vstupenka je v pátek za sto korun a v sobotu o dva-
cet korun dražší. Pro další diváky, kte í by se nedostali do sálu, 
bude ve er po oba dny p ipravena projekce na fotbalovém sta-
dionu. Ten je hned vedle kulturního domu. Vzhledem k venkovní 
projekci, která závisí na světelných podmínkách, by se za átek 
programu posunul na 20.30 hodin. Na stadion by bylo vstupné 
t icet korun v etně programové brožury,“ prozradil plány mokré 
varianty starosta Velké. 
Jarmark se uskute ní za každého po así. Bude záležet jen na pro-
dejcích, jestli budou ochotni prodávat i v dešti. Pokud by pršelo, 
tak se vstupné na jarmark vybírat nebude. Sobotní odpolední 
programy by se uskute nily v sále kulturního domu. Vstupné by 
bylo sto korun, a protože by nebyla tma, nemohla by být venku 
projekce na fotbalovém stadionu. 
„Po ukon ení odpoledního programu pak musí diváci opustit 
sál kulturního domu. Ten se totiž musí p ipravit na ve erní pro-
gram,“ upozornil starosta. 
Sobotní dětský ve erní po ad by byl v p ípadě deště zrušen. 
„Pokud budeme muset kvůli nep ízni po así p istoupit k těm-
to změnám, žádáme návštěvníky, aby se důsledně ídili pokyny 
po adatelů. O situaci budeme informovat obecním rozhlasem. 
V každém p ípadě žádáme návštěvníky o trpělivost a pochope-
ní,“ vzkázal všem starosta Pšurný.                                           Antonín Vrba

ZPRAVODAJSTVÍ
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Kdo by na Hor ácku neznal osob-
nost folkloristy, zpěváka, muzi-
kanta, moderátora, organizátora, 
p edsedu Singulárních lesů v Ja-
vorníku, lena staršovstva javor-
nického evangelického sboru, 
úspěšného ezníka a uzená e, ši-
roko daleko známého i z různých 
klobásových soutěží, v jedné 
osobě Veli ana, srdcem bijícího 
Javorni ana, Jendu Kružicu. 
V minulém roce se tento snaživý 
muž rozhodl, že toho má v sou-
asném tempu života málo na 

bedrech a založil rodinnou fi rmu 
smě ující k hospoda ení v země-
dělství. Ale nahlédněme do duše 
dnes osma ty icetiletého živ-
nostníka pěkně od za átku.
„V po átcích devadesátých let 
jsem se chtěl realizovat a hledal 
v práci nějaký záměr. Nejd ív 
jsem za al už s nežijícím brat-
rem Pavlem, kdy jsme spole ně 
založili uzená skou výrobu. Byl 
výborný odborník, a tak jsem se 
zárove  u něho p iu il emeslu. 
Na tu dobu jsme si půj ili dost 
peněz a postavili výrobnu.
Rozjeli jsme podnikání ve výro-
bě uzenin a krajových specialit. 
To mě zaměstnávalo bezmála 
deset let  bez možnosti věnovat 

se ně emu jinému, snad jedině 
nějaké malé záhumence a is-
tění sádků na výrobu „duranci-
ových povidel,“ rozvyprávěl se 
vzpomínáním Jan Kružica.
Postupem asu se mu za ínají  
napl ovat  p edstavy o tom, že 
spojí prvovýrobu, zpracování 
a prodej ke kone nému spot e-
biteli v jeden kruh. Za al istit 
a zvelebovat polnosti svých 
rodi ů, které byly léty zanedbá-
vány nedostatkem asu. Neměl 
žádnou mechanizaci a bez ní 
pracovat nějak moc nešlo.
„Prvním dopravním prost ed-
kem byla Tera, na kterou jsme 
po ídili seka ku. Seno jsme vždy 
někomu darovali, protože jsme 
doma nic nechovali. Za nějaký 
rok jsme to už nezvládali a chy-
běl nám prost edek na odvoz. 
Z našet ených peněz  jsem kou-
pil starý traktor, poopravoval 
ho a vyjel do terénu. Stále jsem 
věděl, že základní podmínkou 
pro práci v zemědělství je více 
než jeden pár rukou a bez toho 
to těžko jde. A tak, jak rostly 
děti, postupně byly do prací za-
pojovány, aby věděly, co obnáší 
život na vesnici, že je to o práci 
v p írodě, ke které jsem od ma-

li ka inklinoval. Pocházím totiž 
ze zemědělské rodiny. Rodi e 
dosti dlouho vzdorovali režimu 
a soukromě hospoda ili, snažili 
se ze zemědělství uživit. Já jsem 
na to chtěl samoz ejmě navázat. 
Jak jsem ekl, za ali jsme někde 
jinde, ale stále jsem na to hospo-
da ení myslel,“  pokra uje v e i 

Kružica. 
K realizování svého životního 
snu se nebál na stále p ibýva-
jících polnostech  pracovat se 
starou zemědělskou technikou.  
Pomalu a jistě si p itom tvo il 
malou rodinnou farmu. K jejímu 
„rozkvětu“ si p ikoupili nějaké 
pozemky, budovu a základní 
stáde ko ovcí. 
„Spole ně se syny Janem a Ada-
mem se chceme věnovat eko-
logickému zemědělství, které 
jsme v podstatě dělali už v d í-
vější době jako záhumenká i. 
Snažili jsme se nekupovat umělá 
hnojiva, hnojili jsme chlévskou 
mrvou, chtěli jsme co nejméně 
chemie v potravinách. Ted  jsme 
si pronajali pozemky, zpracovali 
projekt, na základě  kterého se 
poda ilo koupit nový výkonný 
traktor z dota ní politiky progra-
mu Rozvoje venkova, naše in-
nost spo ívá zatím v udržování 
travních porostů a chovu ovcí,“ 
íká svérázný muž.
Jan Kružica byl vždycky nadšený 
z toho, když p i návštěvě v Ně-
mecku nebo Rakousku viděl, jak 

ezník se pustil do ekologického hospoda ení
Folklorista a ezník Jan Kružica se vydal na cestu ekologického hospoda ení. 
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fungují malé rodinné farmy, kde 
je druhová různorodost. 
„Není to jen o jedné plodině. Je 
to pestré, od drůbeže p es pra-
sata, skot a ovce. Základem je, 
že zemědělec si  sám zpracuje 
a také sám prodá většinu vý-
pěstků. Není limitován výkup-
ními cenami a p itom je sobě-
sta ný. Donedávna to bylo u nás 
skoro nemožné. Dnes je situace 
jiná, za íná to mít smysl, jinak 
bychom byli jen v pozici údrž-
bá e krajiny. Je pot eba otev ít 
prvovýrobu, p ímý prodej a ne-
být závislý na někom, za co to 
vykoupí, nebo jestli zaplatí, i ne. 
A to se napl uje, nyní budeme 
také jako v dalších státech Ev-
ropské unie prodávat kone né-
mu spot ebiteli. Od nového roku 
to bude umož ovat vyhláška, 
kdy se může porážet skot mlad-
ší 24 měsíců. Zákazník dostane 
na prodejní pult v naší prodejně 
erstvé maso v co nejrychlejší 

době, bude kvalitní a z ekologic-
kého chovu. V podstatě dnes se 
vyrábí, aby to bylo co nejlevnější, 
a kvalita jde někdy bokem. Já to 
vidím i v ezni ině. Nemůžu p e-
ce dělat, pokud vyrábím z masa, 
levné věci. Za 29.90 korun bude 
ve výrobku masa prachbídně.
To samé je i v tom zemědělství. 
Dělat kvalitní, nezrychlované is-
té maso není tak ekonomicky za-
jímavé, ale už  pro ten ráz krajiny 
je to užite né. Nehledě k tomu, 
že nějaký ten ekonomický efekt 
to nakonec má,“ vysvětluje ob-
šírně Jan.
Strategie Kružicovy rodinné far-
my není úplně stanovena. V zá-
sadě se jedná o chov ovcí, skotu, 
na orné půdě pěstování obilo-
vin, brambor, možností je více. 
„Výhledově plánujeme zákaz-
níkům i nějaký další prodej na 
farmě v Javorníku, kde máme za-
tím sklad sena a zimoviště ovcí. 
Jen doufám, že p itom budeme 
všichni zdraví, protože na kaž-
dou manuální innost je pot eba 
být fi t,“ uzavírá plánovaný návrat  
na zemědělskou minulost svých 
rodi ů snaživý živnostník Jan 
Kružica z Velké nad Veli kou.

Antonín Vrba

arodějnice zalétly 
pod st echu tělocvi ny

Spoustu zábavy p ipravila parta maminek ze Sdru-
žení rodi ů a p átel Základní školy v Blatnici. Po-
slední dubnovou sobotu se p evlékly za arodějni-
ce a pozvaly nejen malé hol i ky na slet. 
Nejisté po así je sice zahnalo pod st echu tělocvi -
ny, ale to nic nezměnilo na faktu, že se všichni skvě-
le bavili.  Na malé návštěvnice ekalo osm stanoviš  
se soutěžními úkoly. Za jejich splnění každý dostal 
sladkou odměnu. Ještě p edtím se ale ke slovu do-
staly roztleskáva ky. Na závěr se zpívalo p i kyta e. 
Opékání špeká ků nahradilo grilování. 
„Měly jsme strach, jestli někdo dojde, ale nakonec 
vše dopadlo super. Kvůli po así jsme musely impro-
vizovat, ale to vůbec nevadilo. Dokonce se na nás 
p ijel podívat i pan editel,“ prozradila za šikovné 
organizátorky Pavlína Má alová.                                (lef)

Foto: Pavlína Má alová

Dětské odpoledne zpest ili 
afri tí bubeníci z Blatnice

T etí květnovou neděli doprovázel ne as, že by 
lověk ven ani psa nevyhnal.  V Blatnici se ale děti 

rozhodně nemusely nudit. Obecní ú ad pro ně 
totiž ve spolupráci s kulturní komisí p ipravil od-
poledne plné zábavy. 
„Dnes je kindershow, což je úplně nová akce. Pro 
nejmenší obyvatele jsme p ipravili diskotéku, hry, 
soutěže, laserovou show a country tance zatan-
ily děti ze základní školy. Na závěr zahráli afri tí 

bubeníci z Blatnice,“ informoval šéf kulturní komi-
se Antonín Hanák. „Jsem rád, že kulturní komise 
funguje tak, jak má. Myslí na všechny věkové kate-
gorie, což je výborné,“ upozornil starosta Vladimír 
Hanák. Zábavné odpoledne se uskute nilo v sále 
blatnického kulturního domu.                           (lef) 

Hasi i se zú astnili cvi ení na letišti
Druhá květnová sobota pat ila na kunovickém letišti cvi ení profesionálních i dobrovolných hasi ů s le-
teckou hasi skou službou. Zú astnili se ho také hasi i z Ostrožské Nové Vsi. K hašení rozsáhlých požárů 
slouží hasi ům letadlo Z 137 T AGRO TURBO. Hasi i se proto na letišti u ili, jak se hasicí letadlo plní vodou, 
jak se kolem letadla správně pohybovat a jak komunikovat s pilotem. V eské republice je devět stanic 
letecké hasi ské služby, ale pouze na šesti z nich jsou k dispozici kromě hlídkových také hasicí letadla. Do 
jednoho stroje se vejde ti-
síc litrů vody. K vodě se 
p idává smá edlo, které 
zvýší hasební ú inky ty-
ikrát. Se 400 litry paliva 
vydrží hasit dvě hodiny 
a poté musí znovu natan-
kovat. 

Růžena Hlůšková Foto: Miroslav Kusák

Foto: Filip Fojtík
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Krahulí ek byl 
zav ený v pekle? 
Tísníme se na malém pro-
storu. Je tu šero a vydýchaný 
vzduch. Jeden p ek ikuje dru-
hého, že není slyšet vlastního 
slova. Kdosi se nás snaží utišit, 
ale da í se to vždy jen z ásti 
a na malou chvilku. 
Shora se ozývá zlověstné du-
nění a dupání. Buch, buch, 
buch... Trvá to dlouho, ne-
kone ně dlouho... Nervozi-
ta roste, adrenalin stoupá... 
A vtom to p išlo. Kone ně 
máme jít, tak jdeme! Scho-
dy, tmavá chodba, zdá se, že 
naše utrpení nekon í... „Děc-
ka, ticho, nerušit!“
Tak te ! Zá e refl ektorů 
a první tóny „huslí“, klarine-
tu a cimbálu. Jsme na jevišti 
a plný sál napjatě eká, co 
se bude dít. Vtom se ozve 
smích a první potlesk. Tak je 
to tady, poda ilo se! Závěre -
ný potlesk, závěre ná fotka... 
Konec! 
Bylo to náro né, ale stálo 
to za to. Domů si odnášíme 
nádherný pocit a nezapome-
nutelné zážitky. Vždy  kolika 
z nás se poštěstí vystupovat 
v kroji p ed nabitým sálem? 
Takže i když je to náro né, 
rozhodně to stojí za to! P íště 
jdeme zas!                 Pavel Gráf

Módní p ehlídka hosty nadchla
Výborná vína, krásné ženy, dobré jídlo a okolo padesátky modelů 
módní návrhá ky Zde ky Ku itkové nabídl seminá  Snoubení vína 
s folklorem. Uskute nil se ve výstavních prostorách Tradic Slovácka 
v Blatni ce. 
„P i koštech vína, které býva-
jí oby ejně doplněné nějakým 
kulturním vystoupením, jsem si 
všimla, že ne všichni folkloristé 
vínu rozumí. Rozhodla jsem se 
proto uspo ádat pět seminá ů, 
které zasponzorují různí vina i. 
Dodají vzorky vína a p edsta-
ví svou fi rmu. Pozveme různé 
folkloristy a bude také Den ote-
v ených dve í v Tradicích Slovác-
ka. Z ú astníků se nestanou so-
melié i, ale budou vědět základy 
z této oblasti,“ nastínila záměr 
starostka Blatni ky Jarmila Hruš-
ková.
Na první seminá  pozvala mód-
ní návrhá ku Zde ku Ku itkovou 
z Hodonína. Šest modelek po 
degustaci p edvedlo okolo pa-
desátky modelů. „Paní Ku itková 
dělá modely s velkým podílem 
ru ních prací, proto jsme ji po-
zvali. Momentálně nám totiž kon-
í všechny projekty v Tradicích 

Slovácka, proto rozmýšlíme, co 
dál. Zvažujeme, jestli zůstaneme 
jen u krojů, nebo rozší íme výro-
bu právě o další výrobky,“ prozra-
dila starostka Hrušková. „Zatím je 

vše ve fázi jednání a možností na-
vázání hlubší spolupráce s módní 
návrhá kou,“ informovala editel-
ka Tradic Slovácka Jana Smutná. 
P edváděné modely se všem 
návštěvníkům líbily. Zdaleka to-
tiž nebyly ur ené jen vychrtlým 
modelkám. Z bohaté nabídky si 
mohly vybrat ženy všech postav. 
„Snažíme se, aby byly modely 
uvolněné, ale p itom nerozši o-
valy, ale naopak spíše zeštíhlily,“ 

upozornila módní návrhá ka 
Zde ka Ku itková. 
Své ležérní modely adí k rustikál-
ní tvorbě s mnoha ru ními prvky. 
„Používám hlavně p írodní mate-
riály. Beru ale ohled na zákazní-
ky, kte í mají zájem i o materiály 
s p ídavkem elastanu,“ upozorni-
la módní návrhá ka. Její modely 
ráda obléká here ka Květa Fialo-
vá i zpěva ka Lucie Bílá.

Text a foto: Lenka Fojtíková

Modely Zde ky Ku itkové z Hodonína sklidily úspěch. (Další foto-
grafi e v aktualitách na: www.ostrozsko.cz)

V Brně vzpomínali na zpěváka Luboše Holého
Hrubovrbecký mužský sbor, ro-
dáci z Hrubé Vrbky  sólisté Jaro-
slav Hrbá , Dušan Holý, primáš 
Martin Hrbá  a cimbalista Jura 
Petrů z Kyjova byli minulou st e-
du v Brně hosty koncertu s ná-
zvem Hor ácký ve er. Hosty slo-
vem provedl B etislavem Rychlík. 
Vše zorganizoval, tan il i zpíval 
brněnský Slovácký krúžek. 
V po adu, který byl věnovaný 
vzpomínce na hor áckého bar-
da Luboše Holého, bylo p ed-
staveno ve ejnosti dvojcédé ko 
Chvála Bohu, že sem sa narodil... 
„Když jsme za ali pracovat na vy-
dání  záznamu koncertu u p íleži-

tosti Lubošových osmdesátin na 
podzim lo ského roku, netušili 
jsme, že v době jeho vydání už 
nebude Luboš mezi námi a že to 
bude vlastně poslední záznam 
jeho nezapomenutelného ba-
rytonu. Za šedesát let pěvecké 
a muzikantské dráhy rozdal svým 
zpěvem lidem hodně radosti 
a dokázal je u init š astnými. 
Te  už bude zpívat těm, kte í ho 
p edešli do muzikantského nebe. 
Závěrem si dovolím parafrázo-
vat text jeho závěre né písně na 
koncertu: „Chvála Bohu, že sa na-
rodiu,“ ekl starosta Slováckého 
krúžku v Brně Miroslav Hebron. 

K est  nového dvoucédé ka Luboše Holého v Brně, které se jmenuje  
Chvála Bohu, že sem sa narodil.  Text, foto: Antonín Vrba
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Dvakrát putovali na Hostýn, 
jednou na Provodov a letos do 
vzpomínaných Ka ovic, kde 
v minulosti působil jejich rodák 
P. Antonín Šuránek. 
„Všechno za alo v roce 2007. Far-
nost se tehdy p ipravovala na rok 
2008, kdy jsme si měli p ipome-
nout sto let od posvěcení našeho 
kostela sv. Jakuba Staršího. Mož-
ná to mnozí neví, ale svatý Jakub 
je patronem poutníků. K tomuto 
kulatému výro í se p ipravova-
la spousta akcí. Napadlo nás, že 
bychom mohli lidem nabídnout 
pěší pou  na Svatý Hostýn a po-
tom také ke hrobu svatého Jaku-
ba do Santiaga de Compostela 
ve Španělsku,“ vrátila se ve vzpo-
mínkách známá cukrá ka Ludmi-
la Buda ová. Dnes už můžeme 
íct, že je to také velká poutnice. 
Nabídka hrstky nadšenců se se-
tkala se zájmem vě ících. Na Sva-
tý Hostýn v květnu roku 2008 
vyrazilo ty iadvacet odvážliv-
ců. Za pouhé dva dny tehdy ušli 
sedm desát kilometrů.  Průměrný 
věk poutníků byl 30,64 let. Nej-
mladší ú astnice měla patnáct 
let a nejstarší devětapadesát let 
a dohromady měli všichni úcty-
hodných 766 let.
„Pěší poutě na Svatý Hostýn ne-
jsou nic nového. Z naší farnosti 
se tak chodilo už ve t icátých 
letech minulého století. Pan Ja-

romír Pá , který vloni zem el, 
si pamatoval, že  se naposledy 
putoval v roce 1946 nebo 1947. 
Tenkrát mu bylo teprve šestnáct 
let. Na sklonku svého života ale 
tvrdil, že mu v paměti zůstaly 
uchované vzpomínky na tuto 
cestu po celý život. Na žádnou 
další pou  na Hostýn si pak už 
nevzpomínal,“ p ipomněla něco 
z historie lhotského putování 
Alena Sk enková. 
Strý ek Pá  pak v jednom rozho-
voru pro obecní asopis pěší pou  
všem v ele doporu oval. Podle 
jeho mínění zůstanou lověku ne-

jen krásné vzpomínky, ale každý si 
hlavně prožije radost z p ekonání 
sebe sama. Navíc může pou  za 
něco i někoho obětovat, což je 
na tom to nejúžasnější. 
„Poutí můžeme prosit, děkovat, 
chválit, meditovat. Může být a-
sem, kdy Bohu dáváme prostor, 
aby mohl promluvit do našeho 
života. Spole né putování nás 
může sblížit, jeden druhého mů-
žeme více pochopit. Je to doba 
obrovských milostí. Každou pou-
tí máme tak trochu  zem ít sami 
v sobě. Jak? Můžeme nechat „ze-
m ít“ naši lenost, pohodlnost, 
zhý kanost,  zlozvyky. Naopak 
máme jedine nou p íležitost 
zastavit se ve shonu běžného ži-
vota,  obnovit svůj vztah k Bohu 
a k bližním,“ upozornila na hlavní 
smysl putování Alena Sk enková.
A pro  se vě ící z Ostrožské Lho-
ty letos vydali právě do Ka ovic 
na Zlínsku? V zá í roku 1950 do 
farnosti Velký O echov, pod níž 
spadají i Ka ovice, nastoupil 
nový kaplan, Mons. ThDr. An-
tonín Šuránek, bývalý spirituál 
kněžského seminá e v Olomou-
ci. Podle pamětníků pak za alo 

na bohoslužby v Ka ovicích cho-
dit stále více lidí. Tamní d evěná 
kapli ka se stávala pro vě ící 
postupně malou a nevyhovující. 
P. Šuránek spolu s akademickým 
malí em Františkem Pe ásem 
z H ivínova Újezdu nabádali vě-
ící k postavení nové kaple. 
V té době šlo o témě  nemožnou 
věc, protože byla církev proná-
sledována. Rozhodnutí padlo 
v květnu 1951. Mistr Pe ás zho-
tovil plány a během trnácti dnů 
byla postavena hrubá stavba 
kaple. Základní kámen posvětil 
P. Šuránek 10. května 1951. 
„Letos tomu bylo šedesát let, 
proto jsme šli právě sem,“ zdů-
vodnila cíl letošního putování 
lhotských poutníků Alena Sk en-
ková. 
Tím ale ur itě letošní putování 
nekon í. Někte í nadšenci se 
stejně jako vloni p idají k velké 
skupině v ele s P. Janem Pe á-
zem, která půjde ze S vatého 
Hostýna na Velehrad. Do cíle do-
razí v p edve er svátku sv. Cyrila 
a Metoděje. 

Lenka Fojtíková

ZPRAVODAJSTVÍ

Lho ané propadli fenoménu putování
Druhou květnovou neděli se t icet Lho anů ve věku od sedmi do t iašedesáti let vydalo na pěší 
pou  do Ka ovic. Novodobí poutníci obnovili putovaní v roce 2008. Od té doby nevynechali 
jediný rok, kdy by se někam nevydali pěšky. 

Takto putovali pěšky na Sv. Hostýn poutníci z Ostrožské Lhoty ve t icátých letech minulého století. 
Fotografi e pochází ze soukromé sbírky Josefa Pá e. 

Poutníci z Ostrožské Lhoty, kte í po átkem května putovali pěšky 
do Ka ovic na Zlínsku, ušli celkem 37 km. Foto: Miroslav Pavelka
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Jarmak slaví 
Kristovy roky

S velkou oblibou se každoro -
ně setkává Jarmak lidových 
výrobků, který je už od roku 
1978 sou ástí Hor áckých slav-
ností. Po dva dny ožije velické 
náměstí prodejem lidových vý-
robků. Bez nadsázky lze íct, že 
jde o svátek emesel, na nějž se 
sjíždějí lidoví umělci ze všech 
koutů eské republiky i ze Slo-
venska.  Mnozí z nich se p itom 
na Hor ácko vrací už mnoho 
let, protože mají o jejich výrob-
ky zájem stovky návštěvníků. 
Někte í se sice kochají jen po-
hledem, ale jiní si domů odná-
šejí spoustu krásných věcí. 
Letos si organiza ních záleži-
tostí v etně nezbytného po-
áte ního papírování s obe-

sláním p ihlášek s návratkami 
vzala premiérově na svá bedra 
trojice žen. Ilona Janošková, 
Maria Tom alová a Martina Zá-
lešáková nahrazují po několika 
letech Jitku Falešníkovou, její-
ho tatínka a Vlastíka Pracha e. 
Ti se dlouhé roky starali nema-
lou mírou o  ur itý ád mezi 
prodejci a pozvednutí úrovně 
jarmaku.  Podle nových organi-
zátorů je i letos zájem trhovců 
veliký. Kdo zaváhal a chce se 
p ihlásit až na poslední chvíli, 
má smůlu.  Dob e si také hlídají 
různorodost nabízeného zboží, 
které by mělo mít na stáncích 
formu skute ně lidového cha-
rakteru.                                   (av)

Lipovská IK Banda natá ela videoklip
Kdo zavítal první ervnovou neděli ke strážnickému zámku, mohl si 
p ipadat, že se ocitl někde ve t icátých letech minulého století. V pro-
sluněném dopoledni zde postávali mafi áni v oblecích kou ící u dobo-
vého automobilu své doutníky. Nešlo ale o žádný posun v ase. To zde 
jen lipovská IK Banda natá ela svůj videoklip k písni Osud. 

V Javorníku zdokumentovali historické Kopánky

Hlavní scény muzikanti natá eli ve strážnickém parku 
a poté v herně ve Veselí nad Moravou.                Foto: Filip 
Fojtík

Šes t i l en -
ná kapela 
totiž vyhrá-
la soutěž 
o nato ení 
videoklipu, 
kterou po-
ádala inter-
netová te-
levize Muvi. 
P r v n í c h 
trnáct dnů 

po vydání 
bude k vi-
dění pouze 
zde. „Pak ho 
dáme volně 
ke stahová-
ní na You-
tube a na 
naše strán-
ky. Bude 
také na CD, 
které se chystáme v ervenci 
to it a v zá í vydat,“ prozradil 
bubeník Tomáš Kratochvíl. Právě 
z jeho hlavy vzešel nápad, že by 
se mohlo natá et ve strážnickém 
parku.
„Když jsem projížděl různá místa 
a hledal, kde bychom mohli to it, 
tak mě platanová alej s ernou 

bránou a zákoutím vedle zám-
ku úplně uchvátila. Hned jsem 
věděl, že tady musíme nato it 
záběry pro p íjezd na mafi ánské 
sídlo. Průjezd starého auta Praga 
Picolo 1938 platanovou alejí je 
úžasný,“ prozradil bubeník. Za 
mafi ánské doupě byl pak podle 
jeho mínění ideální bývalý Poker 
klub ve Veselí nad Moravou. 

V písni Osud se totiž zpívá o osu-
du a ruská ruleta perfektně vysti-
huje hraní si s osudem. „T icátá 
až ty icátá léta minulého století 
jsou pak nádherným stylovým 
prost edím, kam tuhle hru za-
sadit,“ p ipomněl za šestici mu-
zikantů rockové kapely Tomáš 
Kratochvíl. 

Lenka Fojtíková

V Javorníku uchovávají velký skvost. V obecním ú adě mají knižně 
svázanou jedine nou studii pojednávající o nejstarší historické pa-
mátce starých  usedlostí nazývané Kopánky. „Vesnickou památkovou 
zónou byla tato ást Javorníka vyhlášena v roce 1995 díky iniciati-
vě  B etislava Rychlíka a histori ky Věry Ková ů.  K průzkumu Kopá-
nek nám p ispěla Nadace Dagmar Havlové. Zpracování se pak ujali 
brněnští architekti Pavel Borský a Dagmar ernoušková,“ informuje 
starosta obce Jan Hozák. 
Podle jeho mínění šlo o velmi náro nou práci. Pově ení odborníci 
ale odvedli  precizní práci. Dva roky erpali z různých historických 
materiálů v muzeích.  Vycházelo se z urbanistické fáze  z roku 1775, 
z matriky pozemkového výnosu z roku 1820, gruntovnice Javorníka 
založeného v sedmdesátých letech 18. století, pozemkových knih ar-

chivů velkostatku Strážnice, k němuž Javorník do zániku správy pat il. 
Vyvázaných studií si proto starosta velmi váží. 
„Máme  zpracováno dvacet  rodinných domků,  z nichž už některé 
zanikly.  Kdo do knihy nahlédne, nalezne zde všechno. Nákresy po í-
naje, p es fotografi e až po rozsáhlé popisky. Nechybí ani  zajímavosti 
typu, za kolik zlatých byl dům prodaný,“ upozor uje starosta. Nynější 
vlastníci dochovaných objektů asto p icházejí na obecní ú ad zjiš o-
vat  původ jejich domu. 
Za pomoci dostupných materiálů se pak postupně  snaží opravit  
domy do původního stavu. Pracovníci z brněnské památkové pé e 
p itom odborně dohlíží, aby se na domech neobjevily nevhodné 
úpravy a vše odpovídalo tradici.                                                                                                                                      

Antonín  Vrba
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Ve Vrbce vyhrál Vlastimil Hlavá ek ze Suchova
Pětapadesátiletý Vlastimil Hlavá ek ze Suchova se stal podle odborné poroty nejlepším seká-
em Hor áckého kosení. Dvanáctý ro ník se jako každoro ně uskute nil na Vojšických loukách 

nad Malou Vrbkou. 

Parta z Velké nad Veli kou p išla se starou kosou, která ur itě nesloužila ke klasickému kosení trávy.
Foto: Antonín Vrba

Mezi družstvy si nejlépe vedli 
chlapi z Kostelan nad Moravou. 
Pomyslné st íbro vybojoval 
Kněždub a z bronzu se radovala 
Hrubá Vrbka. Poprvé se vyhlašo-
vala také kategorie do patnácti 
let, kterou vyhráli domácí zá-
stupci Malé Vrbky.
„Kosím od dvanácti let. Pochá-
zím z Tu ap u Polešovic, kde 
jsem dělal své první krů ky s ko-
sou,“ prozradil letošní vítěz Hor-
áckého kosení. Vítězem byl ale 

každý, kdo brzy ráno vstal, p ijel 
p ed šestou hodinou ranní do 
Malé Vrbky a pak se v dlouhém 
průvodu vydal na louku, odkud 
je nádherný výhled do krajiny. 
Když k tomu p i teme p íze  po-
así, kdy na blankytně modrém 

nebi zá ilo ohnivé slunce, není 
co dodat. Skute ně vše může 
ocenit jen ten, kdo tuto atmo-
sféru zažil. Ke sva ině se opět 
podávaly zabija kové speciality 
i klobásky z udírny.
Ur itou kuriozitou bylo, že  nej-
zru nější pohrabova kou po a-
datelé vyhlásili roda ku z Por-
torika  Miriam Toro Rozario žijící 
ve Zlíně. „Můj manžel má rodinu 
tady v Malé Vrbce u Okénků, 
a tak jsem si doplnila na sebe 
i hor áckou krojovou sou ást-
ku,“ ekla lámanou eštinou exo-
tická žena. Na sobě měla oble e-
nou všehochu  snad z několika 
dědin Slovácka. Hor áckého ko-
sení se letos zú astnilo více než 
sto krojovaných.  
„Takový nával kosců jsme tady 
ještě nezaznamenali.  Po ty 
návštěvníků si ani netroufnu 
odhadnout. Jsou to stovky,“ po-
chvaloval si zájem jeden z do-
mácích zakladatelů oblíbené 
události Igor Vav ík. „Posláním 
kosení je vedle kulturního zá-
žitku navázání a udržení tradice 
našich p edků. Můj syn se tady 
taky poprvé ú astnil. Má kolem 
sebe rovestníky z Kuželova, Hru-

bé Vrbky,“ prozradil s pocitem 
hrdosti Vav ík.  
Do Malé Vrbky si poprvé našla 
cestu také parta odrostlejších 
Veli anů. Tvo ilo ji družstvo 
s ozna ením u každého v polovi-
ně pásu KP 128 ve složení Martin 

Pracha  senior, Jura Šácha, Petr 
Kohůt, Jan Prášek a Jan Komá-
nek. 
Už p ed prací se chlubili histo-
rickou, netradi ní kosou bez 
ost í, s půlkulatými vý ezy a byli 
st edem zájmu okolí od asného 
rána. „Našel jsem to pohozené 
ve stodole. Ur itě to má více jako 
sto let. Na co se to p esně pou-
žívalo, nevím,“ ekl o neznámém 
nástroji nálezce, nejznámější 
fotbalový inovník z Velké nad 
Veli kou Petr Kohůt.  „Kdo bude 
vědět, na co to naši p edkové po-
užívali, dám do placu půl litru sli-
vovice,“ vyvolával do okolí jeho 
souputnik  Jan Prášek. Odpovědi 

k rozluštění hádanky se Veli ené 
nedozvěděli, a tak obsah tekuté-
ho životabudi e „zmárnili“ sami.      
Ve stínu stromů  se po práci ob-
erstvoval zabija kovú sva inu  

s kosci a pohrabova kou z Kos-
telan nad Moravou  i každoro ní 

ú astník kosení, editel Měst-
ských kin v Uherském Hradišti 
Josef Korvas. „Je zde úplně jiná 
atmosféra než bývá na květno-
vém kosení v zámecké zahradě 
v Buchlovicích, kam jsem p estal 
zajíždět. Když se tak ale dívám 
kolem, tak mám ur ité obavy, 
aby se z toho tady nakonec také 
nestala masová záležitost. Na-
směrováno po letošku má,“ pro-
hlásil zatrpkle Korvas. Později se 
radoval s kamarády z prvenství 
za vítězné družstvo letošního 
Hor áckého kosení.  
 „Bylo to něco úžasného, na  
budu ještě dlouho vzpomínat. 
O Hor áckém kosení jsem toho 

už hodně slyšela, ale letos jsem 
se sem dostala poprvé. Setkala 
jsem se s velmi milými lidmi. Nej-
více se mně na celé akci líbí, že je 
taková spontánní. Není sešněro-
vána žádným programem, který 
by museli ú astníci dodržovat. 

Chlapi prostě kosí louky jak za 
starých asů a u toho nádher-
ně zpívají,“ podělila se o dojmy 
Blanka Hájková ze Židlochovic.
P estože se jeví organizace té-
mě  dokonalá,  mali ká chybi ka 
se našla. Několik kosců si p eje 
a vzkazuje snaživým organizáto-
rům v Malé Vrbce, aby posunuli 
za átek kosení aspo  o hodinu 
d íve. P i blankytně modré ob-
loze už bylo sluní ko nad loukou 
p ece jen p íliš vysoko a špatně 
se jim po trávě potahovala kosa.  
(Další fotky na str. 39 a na www.
ostrozsko.cz)

Antonín Vrba,  Lenka Fojtíková
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Veli ané byli 
na návštěvě 
v Polsku

Vzájemné navštěvování mezi 
partnerskými městy polským 
Nowym Dwórem Gda skim 
a Velkou nad Veli kou mělo 
další pokra ování. V polovině 
ervna velická delegace za-

vítala na nejvýznamnější kul-
turní akci regionu polského 
partnera Dni Žulaw. 
„Naše šesti lenná delegace 
zastupovala zárove  hudeb-
ní těleso Hor ácké Umělecké 
Muzikantské Ú elové Sdruže-
ní. P edstavili jsme se na dvou 
koncertech a myslím, že jsme 
sklidili úspěch, informoval ve-
lický starosta Ji í Pšurný. Záro-
ve  Veli ené absolvovali celou 
adu setkání s p edstaviteli 
města a jejich partnery z dal-
ších měst Evropy.                  (av)

V Louce budou
v létě sportovat
Na své si o prázdninách p ijdou 
sportovci v Louce. V sobotu 
16. ervence se zde uskute ní 
pouli ní turnaj v kopané. Už 
v 9 hod. vyjde průvod všech 
mužstev a jejich p íznivců od 
to ny u mate ské školy. Sraz je 
zde už o tvrt hodiny d íve. 
Organizáto i vyzývají, aby si 
družstva i fandové p inesli 
vlajky a různá další „povzbu-
zovadla“. Za átek prvního 
zápasu je pak naplánovaný 
na 10. hodinu. Moderování 
jednotlivých utkání se ujme 
DJ David Ma ák. Návštěvníci 
se mohou těšit na dobrou zá-
bavu i kvalitní ob erstvení. 
V sobotu 30. ervence se pak 
v Louce uskute ní už t ináctý 
ro ník nohejbalového turnaje 
O putovní pohár obce. Vzhle-
dem k tomu, že uzávěrka p i-
hlášek byla 19. ervna, mohou 
fandové tohoto sportu p ijít 
povzbudit některý z týmů, 
který se stihl v termínu zare-
gistrovat.                               (lef)

Antonínkové se ení se vyda ilo
Nejd íve vystoupení pěveckých sborů a potom soutěž v kosení. Tako-
vý byl program už tradi ního Antonínkového se ení trávy v Ostrožské 
Lhotě. 
Pokud by si někdo myslel, že šlo 
o se ení nějaké travnaté plochy 
kopce svatého Antonína z lhotské 
strany, moc by se pletl. Antonín-
kové se ení se totiž už popatnácté 
uskute nilo v Hájku p ímo v Os-
trožské Lhotě. „Akci po ádáme 
vždy v období, kdy se slaví svátek 
svatého Antonína. P esný termín 
není nijak daný,“ vysvětlil název 
Václav Hájek, vedoucí po ádajícího 
mužského pěveckého sboru z Ost-
rožské Lhoty. Kromě domácích za-
zpívali také chlapi z Blatnice, Hluku, 
Ostrožské Nové Vsi, Vápenic a pě-
veckého sboru Derfl e. Něžnou ást 
ú inkujících zastupovaly Děv ice 
z Háje ku a Drmolice z Polešovic.
Ke zpěvu i se ení vyhrávala cim-
bálová muzika Viš a. Mezi se-
ká i odborná porota jako vítěze 
vyhodnotila Jana 
Blažka z Derfl e. 
Z druhého místa se 
radoval František 
Vaněk z Ostrožské 
Lhoty a bronz pat í 
Karlu Zigovi z Hlu-
ku. Mezi ženami si 
nejlépe vedla Hele-
na K iváková. Dru-
há skon ila Ludmila 
Radochová a t etí 
Milada Radochová. Všechny byly 
z Ostrožské Lhoty.
Jistě není bez zajímavosti, že 
se do soutěže seká ů p ihlásil 
i Vlastimil Hlavá ek ze Suchova, 

který dopoledne vyhrál obdob-
né klání p i Hor áckém kosení 
v Malé Vrbce. Tentokrát ale ne-
uspěl. „To nevadí! Důležité je se 
zú astnit,“ tvrdil pětapadesátile-

tý muž. Tady už jsem v minulosti 
vyhrál dvakrát. Šestkrát jsem 
také soutěžil p i kosení v Buchlo-
vicích. T ikrát jsem se tam dostal 
do fi nále,“ prozradil sympatický 

seká . Do Ostrožské Lhoty p ijel 
v doprovodu mužského pěvec-
kého sboru z Blatnice. „Pracoval 
jsem tam devatenáct let v země-
dělském družstvu, takže mám 
v Blatnici hodně p átel,“ zdůvod-
nil Vlastimil Hanák.
Kdo se zú astnil celého Anto-
nínkového se ení, prožil v Hájku 
více než t i hodiny pohodové 
zábavy. Komu vyhládlo, mohl 
si pochutnat na zabija kových 
specialitách. Ty p ipravili muži 
z domácího sboru. 
Za prodejním pultem se pak ohá-
něly jejich manželky. Mnohé ná-
vštěvníky mohly šokovat ceny na-
bízených dobrot. T i deci sodovky 
byly k mání za pět korun a tácek 
s ovarem, tla enkou i jitrni kou 
vyšel na pouhých t icet korun.

Text a foto: Lenka Fojtíková

Kosení uspo ádal mužský pěveckéký sbor z Ostrožské Lhoty.

Vlastimil Hlavá ek ze Suchova.

Zpívají Děv ice z Háje ku
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V Ostrožské Lhotě se radují z nového muzea
Světýlka radosti bylo možné zahlédnout v o ích Martina Dufky p i otev ení Muzea v Ostrožské 
Lhotě. Je totiž p edsedou Spolku p átel historie Ostrožská Lhota. Spolu s ním prožívali velkou 
radost všichni amatérští archeologové v obci. 
„Dnes se splnil sen několika ge-
nerací. Škoda, že se toho nedožil 
pan Jaromír Pá , který byl tako-
vým naším vzorem. V depozitu 

máme jen od něj několik beden 
nálezů. Co je pro nás nejvzácněj-
ší? Víte, všechno je vzácné. Kaž-
dý nález, který odsud pochází, 
je cenný. Nelze ukázat na něco, 
co je nejcennější. Na cokoliv se 
podíváte, má své kouzlo a cenu,“ 
uvedl Martin Dufka, který je 

p edsedou Spolku p átel historie 
Ostrožská Lhota.
„Jsou tady vlastně t i výstavní 
sály. V p ízemí je stálá expozice, 
která má návštěvníka provézt 
dějinami obce. Prohlídka za í-
ná u modelu obce z roku 1827. 
Jednotlivé vitríny jsou pak chro-

nologicky azené cestou zpět 
do minulosti. asová linka kon í 
jeskyní, kde jsou fosilní nálezy. 
Mohou pocházet z doby t icet až 

padesát tisíc let p ed Kristem,“ 
informoval archeolog Slovácké-
ho muzea Tomáš Chrástek.
V podkroví je nyní expozice 
s názvem v Lesku bronzu. Vy-
stavené p edměty zapůj ilo Slo-
vácké muzeum v Uherském Hra-
dišti. Podle archeologa Chrástka 

je unikátní p edevším dýka typu 
malé-leváre. „V Karpatské kot-
lině se nalezli jen ty i. V tomto 
muzeu nejsou k vidění rozhodně 
žádné cetky. Cena vystavených 
exponátů se pohybuje ádově 
ve sta tisících korun,“ upozornil 
archeolog. 

V prvním pat e je také p ednáš-
kový sál. Spolek p átel historie 
Ostrožská Lhota má trnáct le-
nů. Někte í z nich se p itom ar-
cheologickými nálezy zabývají 
desítky let. „Já už různé nálezy 
sbírám ty icet let. Pro  jsem 
za al? Štvalo mě, jak se všich-
ni okolo vytahovali, kolik mají 
ve svých obcích nálezů, a že ve 
Lhotě nic není. Za al jsem hledat 
a zjistil, že se toho dá najít spous-
ta. Když jsem chodil po polích, 
tak se mně někdy lidé smáli, co 
jsem ztratil. Nejraději hledám na 
ja e, když je pole rovné a omyté 
deštěm,“ prozradil jednasedm-
desátiletý Miroslav Pá .
Objekt, kde je dnes kromě vzpo-
mínaného muzea také klubovna 
skautů a zahrádká ů, obci bez-
platně p evedli právě zahrádká-

i. Důvod byl jednoduchý. Chtěli 
dokon it opravu, kterou zapo a-
li a investovali do ní šest set tisíc. 
„Neměli už ale další peníze, pro-
to jsme se domluvili na bezplat-
ném p evodu na obec,“ uvedl na 
vysvětlenou starosta Ostrožské 
Lhoty Antonín Jelének.
Obci se pak skute ně poda ilo 
získat dotaci z MAS Hor ácko 
a Ostrožsko ve výši 1,4 milionu 
korun. Vzhledem k tomu, že si 
celkové náklady vyžádají ještě 
jeden milion, byly opravy roz-
dělené do dvou etap. Muzeum 
bude otev ené každou neděli 
od devíti do pěti hodin. „Nikoho 
tady nebudeme zaměstnávat. 
Dohodli jsme se, že se budeme 
ve službách st ídat,“ informoval 
Martin Dufka. 

Text a foto: Lenka Fojtíková

Takto vypadala bývalá pálenice p ed zahájením oprav. Postup prací 
p ipomínala malá výstavka v místnosti, kterou budou využívat za-
hrádká i. 

Jednasedmdesátiletý Miroslav Pá  hledá archeologické nálezy už 
ty icet let. 

Z muzea se radoval i Josef Pá  (vpravo), který s p áteli diskutoval 
nad modelem Ostrožské Lhoty z roku 1827.

P edseda Spolku p átel historie Ostrožská Lhota Martin Dufka doká-
že o každém vystaveném p edmětu velmi poutavě vyprávět .
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Zimov ákova cyklotour kon ila  na Hor ácku
Do centra hor áckého regionu p ijel na vysokém kole druhou ervnovou neděli velocipedista 
Josef Zimov ák z Veselí nad Moravou. Ve Velké nad Veli kou zakon il své putování po eské 
s názvem Na kole dětem. 

 Smyslem charitativního projek-
tu byla podpora onkologicky 
nemocných dětí. Patnácti len-
ný peloton tvo il známý kromě 
několikanásobného mistra svě-
ta v jízdě na vysokém kole také 
nap íklad známý eský chirurg 
Pavel Pafko. Všichni spole ně jeli 
z Aše až do nejvýchodnější  ásti 
Slovenska Nového Sedlece. 
„Za deset dnů musíme zdolat 
1 635 kilometrů. Ve Velké máme 
za sebou rovnou osmistovku. 
I když to není zrovna projíž ka 
růžovou zahradou, h eje mě po-
cit, že to děláme pro nemocné 
děti,“ informoval o posledních 
kilometrech na Hor ácku profe-
sor Pafko. Zahrát mu p išla cim-
bálová muzika s primášem Jen-
dou Minksem a jeho p espolními 
muzikanty.
Do Velké p ijeli cyklisté z Karlovy 
Studánky s neplánovaným hodi-
novým zpožděním. „Po zdravot-
ní stránce je doposud všechno 
v po ádku. Pepa sice jednou spa-

dl, ale odneslo to naštěstí jen zlo-
mené idítko. V okolí Veselí nad 
Moravou nás potrápila bou ková 
p ehá ka,“ informoval o situaci 
profesor Pafko, který musel elit 
velkému zájmu obyvatel Hor-
ácka. 

„Je škoda, že se nep išlo na ta-
kové velké borce podívat na ná-
městí více lidí. Akce byla málo 
propagovaná, dozvěděla  jsem 
se o ní, až jsem viděla p ed do-
mem pestrobarevný peloton,“ 
postěžovala si Helena Handlová. 
P itom ukazovala náramky a dal-
ší propaga ní věci, které si obě 
zakoupily v improvizovaném 
stánku a měly z toho radost. „Ko-
lik to stálo peněz, není podstat-
né. Mám dobrý pocit, že aspo  
tímto způsobem  mohu nějak 
pomoci,“ dodala Helena, která 
u í v Základní škole v Louce.   
 „Jménem celého týmu bych 
chtěla poděkovat radním z Velké. 
Nezištně nám p ispěli na ubyto-
vání a stravu p i pobytu na Hor-

ácku,“ pochválila Veli any Anna 
oková, která měla na starosti 

fi nan ní záležitosti charitativního 
projektu. P iznala také, že vše je 
p edevším  postaveno na štěd-
rosti sponzorů, kte í  se  „vozili“ 
na kapotách doprovodných au-
tomobilů. Druhý den už od šesté 

hodiny ranní šlapali cyklisté v ele 
s Pepou Zimov ákem do pedá-
lů na slovenské silnici. Zde byl 
v podve er jejich dalším etapo-
vým cílem Tren ín. Ještě p edtím 
ale navštívili také hlavní město 
Slovenska Bratislavu.

Text, foto Antonín Vrba

Velocipedista Josef Zimov ák v obležení svých obdivovatelů ve Velké 
nad Veli kou. 

Spole ný snímek všech, kdo 
s Pepou Zimov ákem dorazili 
do centra Hor ácka. Několik 
kilometrů peloton doprová-
zel i editel velické školy Fran-
tišek Frýdecký.  (zcela vlevo)
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Skon í oblíbený Běh Filipovským údolím?
K nejkrásnějším běžeckým akcím na Slovácku pat í desetikilometrový závod Běh Filipovským 
údolím.  Konal se vždy v termínu okolo svátku svatého Antonína. S výjimkou dvou ro níků byl 
start a cíl p ed Obecním ú adem v Javorníku. Letos se běžel už pot icáté. 
V jeho dlouhodobé historii se na 
Hor ácku p edstavila ada vyni-
kajících běžců i reprezentantů re-
publiky. Byli mezi nimi nap íklad 
Josef Machálek, Zdeněk Zalubil, 
Jaroslav Kocourek, několikaná-
sobný vítěz Petr Veselý a další. 
V osmdesátých letech, kdy v zemi 

nastal  běžecký boom, se posta-
vilo na start jednoho ro níků re-
kordních 128 běžců. 
Od po átku po adatelé nezapo-
mínali ani na mládež a vždy pro 
ně vypisovali všechny kategorie, 
v etně dětí p edškolního věku. Je 
pravda, že ne vždy se setkali s ně-
jakým velkým zájmem nejmlad-
ších sportovců.   
P i jubilejním t icátém ro níku 
se v ervnu na start postavilo 
185 závodníků. Je potěšitelné, že 
z tohoto po tu bylo 106  běžců 
v dětských kategoriích. V hlav-
ním závodě, kde závodilo 79 běž-
ců, byl první v cíli  vytrvalec Jakub 
Vlach z AC Malacky. Tra  dlouhou 

10 280 metrů dokázal zvládnout 
v ase 34 minut 31 sekund. Druhý 
skon il Ján Moravec z TJ Spartak 
Myjava (34:53) a t etí místo pat i-
lo dalšímu Slovákovi Patriku Por-
tašíkovi z AŠK Gragobal Skalica 
(35:17). Nejlepším reprezentan-
tem Hodonínska byl Petr Kadlec 

z Milotic. asem 35:43 skon il na 
tvrtém místě.

 Z Hor ácka startovala po etná 
skupina vytrvalců. V cíli doběhli 
v tomto po adí: 9. Dušan Tom al 
(37:02), 10. Jan Miške ík (37:07) - 
oba z Lipova, 16. Ji í Jagoš z Velké 
nad Veli kou (39:14), 27. Jaromír 
Zají ek (42:43), 42. Jan Ma ák 
(45:44) - oba z Louky, 50. Jan Ši-
mša z Velké nad Veli kou (47:15), 
56. Petr Dvorský z Louky (48:34), 
61. Stanislav Vaněk z Velké nad 
Veli kou (49:25), 67. Samuel Ko-
mánek z Lipova (50:37), 78. Jan 
Sabota z Louky (57:53) a 79.  An-
tonín Vrba z Velké nad Veli kou 
(1:15:39).   V ženách ukázala skvě-

lou formu Jana Kadlecová z AK 
Hodonín (42:52).
Hlavní po adatel, obec Javorník, 
dostal od nového spolupo ada-
tele z Běžeckého klubu Hodonín 
nabídku změnit název běhu a p í-
padně i délku trati. Starosta Jan 
Hozák slíbil a slovo dodržel, p i 

t icátém ro níku tomu tak ještě 
nebude. P esto v p íštím ro níku 
dojde pod nátlakem z Hodoní-
na ke změně názvu. „Pokud se 
změní Běh Filipovským údolím 
nap íklad na Filipovskou desítku 
anebo jinak v etně jiné délky, tak 
pochopitelně bude historie toho-
to oblíbeného závodu na Slovác-
ku p etržena a skon í, což by byla 
škoda,“ míní Antonín Vrba, který 
stál u zrodu tohoto oblíbeného 
běhu a poté se také podílel na 
organizaci všech ro níků. 
Poté prozradil, že kulaté jubile-
um závodu, který je jeho srde -
ní záležitostí, se rozhodl oslavit 
svou ú astí. Celou tra  dokázal 

zvládnout bez tréninku a vůbec 
mu nevadilo, že doběhl na po-
sledním místě.  „Od bývalých 
spoluorganizátorů jsem dostal 
nepochopitelné a nucené volno. 
Musel jsem se s tím nějak vyrov-
nat. Vybral jsem si proto samotný 
závod, s nímž jsem už dávno kvů-

li zdravotním potížím skon il. P i 
uvolněném, pohodovém  vyklu-
sávání jsem se kochal p írodou 
a vydržel v nasazeném tempu. 
V hlavě jsem našel dostatek asu 
bilancovat a rozebrat všechny 
p edcházející ro níky, v em byly 
dobré, i špatné,“ prozrazuje bý-
valý vytrvalec. 
Poté p ipouští, že ho ještě týden 
po závodu bolely nohy. To mu ale 
údajně vůbec nevadilo. „Hlavně, 
že jsem mohl být p i jubilejním 
t icátém ro níku Běhu Filipov-
ským údolím. V minulých deseti-
letých jsem tomuto závodu totiž 
obětoval spoustu volného asu. 

(red)

Foto: Antonín Vrba
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Fotbalistky diváky v Ostrožské Lhotě nadchly 
Šest parádních gólů, krásné fotbalové akce a rekordní návštěva 320 platících a spokojených di-
váků. To byl zápas starých pánů Ostrožské Lhoty proti prvoligovým fotbalistkám Slovácka. Po 
vyrovnaném polo ase se po p estávce projevila lepší fyzická kondice děv at, které zaslouženě 
vyhrály. 
Internacionálové SK Ostrožská Lhota ‒ 1. FC Slovácko ženy  2:4 (2:2)
P i p íležitosti p edstavení knihy 
o Ostrožské Lhotě pozvali bývalí 
fotbalisté  k exhibi nímu zápasu 
prvoligové ženy 1. FC Slovácko. 
Ty měly jediný neobvyklý poža-
davek. Žádaly v kabině hostů víc 
zrcadel. „Problém je s úpravou 
hrá ek p ed zápasem. My pot e-
bujeme víc asu na p ípravu. Ú e-
sy, gely, vo avky, šátky, elenky,“ 
hlásila s úsměvem trenérka Jitka 
Klimková ještě p ed výkopem.
Fotbalistky Slovácka nep ijely 
v nejsilnější sestavě, v utkání do-
staly p íležitost hrá ky širšího ká-
dru, které také dokázaly naplno 
p edvést svoje fotbalové umění. 
„Den p ed zápasem odehrály 

naše t i fotbalistky zápas za re-
prezentaci proti Nigérii. Hrálo se 
v Rakousku, hrá ky p ijely pozdě 
v noci a cítily se unavené, raději 
jsem je nechala doma,“ vysvět-
lovala důvod omlazené sestavy 
Slovácka jejich trenérka. 
Po slavnostním výkopu, který 
provedl starosta Antonín Jelé-
nek, mohl dlouho o ekávaný 
zápas za ít. Do vedení  dostala 
fotbalistky Irena Dudová parádní 
st elou do šibenice. Projektil vy-
slaný z její kopa ky byl z katego-

rie nechytatelných. Domácí srov-
nali asi o deset minut později. Po 
nahrávce Gabriela se trefi l p esně 
k ty i Dufka. Do vedení poslala 
fotbalistky Slovácka znovu Du-
dová a v závěru polo asu srovnal 
po samostatné akci Halá .
Po p estávce se projevila lepší 
trénovanost a fyzická kondice 
hostujících hrá ek. Do jedno-
brankového náskoku se dostaly 
zásluhou Gabriely Matouškové. 
Těsně p ed koncem zápasu se 
blýskla nádherným lobem tech-
nicky vybavená Didi Bartovi ová 
a upravila na kone ných 2:4.
V Ostrožské Lhotě se postavi-
la do branky po témě  měsí ní 

pauze. Branká ská jedni ka fot-
balistek Slovácka sedmnáctiletá 
Tereza Malíková si v pohárovém 
zápase proti pražské Slavii pora-
nila kotník, který ještě p i odko-
pech mali ko cítila, ale pomoc 
spoluhrá ek state ně odmítala. 
„Je to v pohodě,“ hlásila směrem 
k obránkyním Slovácka.
Reprezentantka do sedmnác-
ti let byla i p es dvě obdržené 
branky s průběhem p átelské-
ho zápasu spokojená. „Bylo to 
hodně kvalitní utkání. My jsme 

sice nep ijely v úplně kompletní 
sestavě, ale myslím si, že jsme 
nakonec diváky nezklamaly. Byl 
to zápas, který jsme si hlavně 
užívaly. Vyhrály jsme, takže na-
konec je spokojenost i s výsled-
kem,“  hodnotila exhibi ní duel 
Tereza Malíková. 
Spokojenost neskrývala ani tre-
nérka Slovácka Jitka Klimková. 
„Doufám, že se fotbal divákům 
líbil. Padlo šest hezkých branek 
a myslím si, že o tom to bylo. 
Domácím v druhém polo ase 
trošku odešla kondice, ale bylo 
vidět, že to mají po ád v nohách. 
Musím íct, že jsme byly ve Lhotě 
maximálně spokojené a po ada-

telům moc děkujeme,“ chválila 
organizátory akce Klimková.
Za mužstvo domácích nastou-
pil i trenér prvního mužstva 
Ostrožské Lhoty Josef Dominik, 
který byl z výkonu fotbalistek 
nadšený. „Holky mě velice mile 
p ekvapily. Byly výborně fyzicky 
a technicky p ipravené. V první 
adě bylo vidět, že man aft je od 
trenérky perfektně takticky ve-
dený. Vysoká obrana, která nás 
několikrát vystavila do ofsajdu ‒ 
to bylo fantastické. To není vidět 

ani u mužů v okresním p eboru. 
P eji jim, a  se jim v budoucnu 
da í.“ 
Podobný názor měl také jeden 
z hlavních organizátorů zápasu 
a manažer domácích František 
Štergenich. „Musím se p iznat, 
že ženský fotbal na takové úrov-
ni jsem viděl poprvé. Ty holky 
-  to byla nádhera. Možná půlka 
našeho man aftu neumí to, co 
u nás fotbalistky Slovácka p ed-
vedly. Na druhou stranu si mys-
lím, že se nemáme za co stydět, 
holky jsou trénované a jsou na 
h išti témě  každý den,“ uzav el 
hodnocení Štergenich.
Na závěr p edal ceny nejlepším 

hrá ům zápasu šéf sportu ve 
Lhotě Josef Lopata. Odborná 
komise trenérů vyhodnotila jako 
nejlepší hrá ku autorku dvou 
gólů Irenu Dudovou. Za domácí 
fotbalisty si ocenění p evzal Petr 
Ratajský.
Branky: 24. Dufka, 41, Halá  ‒ 15. 
a 36. Dudová, 68. Matoušková, 
89, Bartovi ová
Rozhod í: Šimon -  Turchan, Pracha .
Diváci: 320

Stanislav Dufka
     Foto Dušan Dufka
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SPORT

Penaltový nervák p inesl Lho anům pohár

Fotbalisté Ostrožské Lhoty vybojovali po sedmnácti letech pohár Okresní fotbalové soutěže Uherské Hradiště, a tak měli důvod k obrovské 
radosti.                                                                         Foto: Dušan Dufka

Lho ané dosáhli na úspěch, kte-
rý nikdo z nich ne ekal. Druhý 
ervnový víkend vyhráli po se-

dmnácti letech pot etí v historii 
klubu pohár OFS Uherské Hradi-
ště. V normální hrací době skon-
il fi nálový duel proti vítězům 

okresního p eboru fotbalistům 
Nedakonic bez branek. V penal-

tovém rozst elu prokázali lepší 
nervy svě enci trenéra Josefa 
Dominika a sebrali obhájci cen-
nou trofej.
Rozhodující penaltu proměnil 
kapitán Lhoty Josef Štergenich.  
Vítězný tým si p išel na prémii 
patnácti tisíc korun a právo 
ú asti v krajském poháru MFS.  

Pro trenéra Josefa Dominika to 
byl jeden z největších úspěchů 
v jeho trenérské karié e. „Stojí 
za to probojovat se do fi nále. Já 
vždycky íkám, že fi nále je je-
nom jedno, a  je to v emkoliv. 
P ed zápasem jsem íkal, že ne-
jsme favorité, ale mužstvu jsem 
vě il. Nejdůležitější ovšem bylo, 

že si vě ili sami hrá i,“ hodnotil 
zápas Dominik. Jedním dechem 
pak pochválil po etnou kolonii 
p íznivců Lhoty.  „Naši fanoušci, 
pro které jsme vypravili speciální 
autobus a další p ijeli na kolech 
a auty, byli skvělí a je to i pro ně 
odměna,“ dodal. 

Stanislav Dufka

Hlucká p ípravka se p edstavila na Slovácku
Většinou s obdivem vzhlížejí 
z tribuny fotbalového stadionu 
v Uherském Hradišti ke svým 
velkým vzorům ‒ k prvoligovým 
fotbalistům Slovácka. Snem kaž-
dého malého kluka je alespo  
trošku se jim p iblížit a zahrát si 
na stejném h išti.  
Fotbalové p ípravce Hluku, kte-
rou vedou trené i Aleš Zlínský 
a Ond ej Machala, se to poda-
ilo už podruhé. V polo asové 
p estávce posledního ligového 
zápasu Slovácka proti Mladé 
Boleslavi vyběhli na travnatý 
koberec, kde témě  ty em tisí-
covkám diváků p edváděli svoje 
umění. „Poprvé jsme se  p ed-
vedli asi p ed rokem. Tehdy to 
byla starší p ípravka. Letos jsme 
vzali nejmladší kluky. Všechno 
to zorganizoval Ondra Macha-
la, který vede ještě Slovácko,“ 
vysvětloval cestu na hradiš ský 
stadion Aleš Zlínský. 

Fotbalová p ípravka v Hluku za-
žívá v poslední době nebývalý 
nápor malých fotbalistů,  proto 
byl problém vybrat jedenáctku 

vyvolených. „Na tréninky nám 
někdy chodí i t icet kluků. Všichni 
samoz ejmě chtěli jet na Slovác-
ko. Museli jsme ale vybírat. Nako-

nec jeli ti, kte í chodí nejvíce na 
tréninky. Dá se íct, že to měli klu-
ci za odměnu,“ ekl trenér Zlínský. 

Stanislav Dufka

Zleva naho e: Bronislav Mitá ek, Martin íha, David Zlínský, David Vozár, Zdeněk Fruhauf, Roman Martiš, 
Martin Fruhauf, Martin Polách, Lukáš Sk ivánek, Jakub Gál, kle í Filip Jozefek.              Foto: Stanislav Dufka
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PROGRAM HOR ÁCKÝCH SLAVNOSTÍ 2011

tvrtek 21. ervence
17:00  Budova obecního ú adu - vernisáž výstav: 
 „POHLA  DUŠI MOU HOR ÁCKOU VO AVÝM 
 TERPENTÝNEM“
 Výstava obrazů Vladimíra Gregora na motivy hor áckých 
 tradic a kultury 
 P ipravili: Alena Hanzová a Vladimír Gregor. Výšivky Anny Miške íkové.

Pátek 22. ervence
17:00  Válcový mlýn Antonína Nováka ve Velké ‒ vernisáž výstavy
  HOR ÁCKÉ MÚZY
 Výstava výtvarných děl inspirovaných Hor áckem
 P ipravili: Studenti a absolventi vysokých výtvarných škol R a SR
19:30  Hor ácký stadion
 SLOBODĚNKA MOJA ‒ ZŁATÝ POKLAD
 P ipravila: Anna Šajdlerová
21:00  Hor ácký stadion
 ŽAŁO DÍV A, ŽAŁO TRÁVU …
 Po ad věnovaný 90. narozeninám Františka Okénky
 P ipravil: Jura Miške ík

Sobota 23. ervence
9:00  Velické náměstí
 TRADI NÍ JARMAK
 P ipravily: Ilona Janošková, Maria Tom alová, Martina Zálešáková
 V rámci jarmaku se uskute ní výstava drobného zví ectva
 P ipravili: Veli tí chovatelé
13:00  Zpívání u kostela
 RADOSTNÉ DĚTSTVÍ?
 P ipravila: Alena Schauerová
15:00  Zpívání pod hradbama
 PO ÚVAJ, PO ÚVAJ …
 Po ad věnovaný 15. výro í založení mužského sboru z Lipova
 P ipravil: Ladislav Jagoš - Joží ek
16:30  Dům . p. 166 - F ukalovo
 OSŁAVTE TO S NAMA!
 P ipravil: Petr Miške ík a Hor ácký mužský sbor

19:00  Hor ácký stadion
 DYŽ SI JÁ ZAZPÍVÁM 
 Dětský po ad
 P ipravila:  Irena Mikesková
20:30  Hor ácký stadion
 EJ, ŁÁSKO, HORÍŠ PŁAMENĚM …
 P ipravila: Monika Frantová
 Po skon ení programu bude následovat Noc s hudci

Neděle 24. ervence
9:00  Velické náměstí
 TRADI NÍ JARMAK
 P ipravily: Ilona Janošková, Maria Tom alová, Martina Zálešáková

10:30  Kostel Sv. Ma í Magdalény
 SLAVNÁ MŠE SVATÁ ‒ PATROCINIUM

11:30  Velické náměstí
 KONCERT DECHOVÉ HUDBY VELI ANKA

14:00  Kuželovský větrný mlýn
 NA KÚŠ EK RE I A PĚKNEJ PĚSNI KY U VĚTRÁKU
 P ipravili: Jan Pavlík a Pavel uga

V jednotlivých po adech ú inkují: Soubory, cimbálové muziky, skupi-
ny a sólisté z Hor ácka
Hlavní po adatel: Obec Velká nad Veli kou ve spolupráci s Programo-
vou radou Hor áckých slavností .  
Tato akce se koná díky podpo e Jihomoravského kraje a obcí Hor ácka
Vstupné:
Jarmak v etně programů na náměstí a F ukalovém:  .................. 10,- K  
Páte ní ve erní program na Hor áckém stadionu:   .................. 100,- K  
Sobotní ve erní program na Hor áckém stadionu:  ...................120,- K  
Výstavy v budově obecního ú adu ...................................................... 20,- K

Parkovné na vyhrazeném parkovišti:  ................................................. 50,- K
Programová brožura  ................................................................................. 30,- K

Další informace: www.obecvelka.cz

Po adatelé si vyhrazují právo na úpravy a změny. Změny v programu v p ípadě nep íznivého po así:
1. Páte ní ve erní programy se uskute ní v kulturním domě. Kapacita sálu je 350 osob. Vstupné 100,- K . Pro další diváky bude p ipravena venkovní projekce pro-

gramu v sousedství kulturního domu na fotbalovém stadionu. Vzhledem k venkovní projekci, která závisí na světelných venkovních podmínkách, bude za átek 
programu posunut na 20.30 hod. Na venkovní projekci bude vstupné 30,- K  (programová brožura). 

2. Jarmak bude probíhat za každého po así ‒ bude záležet na prodejcích, jestli budou i nebudou prodávat. Vstupné se nebude vybírat.
3. Sobotní odpolední programy (Radostné dětství, Po úvaj, po úvaj… a Osłavte to s nama!) se uskute ní v kulturním domě. Kapacita sálu je 350 osob. Vstupné 

100,- K . Nebude venkovní projekce. Po ukon ení odpoledního programu musí diváci opustit sál kulturního domu! Sál se musí p ipravit na ve erní program.
4. Sobotní dětský ve erní po ad „Dyž si já zazpívám“ bude zrušen. 
5. Po ad „Ej, łásko, horíš płameněm …“ se uskute ní v kulturním domě. Kapacita sálu je 350 osob. Vstupné 120,- K . Pro další diváky bude p ipravena venkovní 

projekce po adu v sousedství kulturního domu na fotbalovém stadionu. Za átek ve 20.30 hod. Na venkovní projekci bude vstupné 30,- K  (programová brožura).
Pokud budeme muset kvůli nep ízni po así p istoupit k těmto změnám programu, žádáme Vás, abyste se důsledně ídili pokyny po adatelů. Veškeré změny se 
budeme snažit hlásit místním rozhlasem. V lo ském roce, kdy po así bylo po ád „na hraně“ a defi nitivní rozhodnutí o místu konání se odkládalo až na tu nejzazší 
asovou mez, to s informováním bylo trochu složitější. Ur itě se ale budeme snažit o co nejlepší komunikaci. V každém p ípadě vás žádáme o trpělivost a pochopení.     

Po adatelé



 31 www. ostrozsko.cz

 

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 

R
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Na Antonínek v ervnu proudily 
tisíce lidí. Radost by měl ur itě 
i P. Antonín Šuránek, který zde 
v minulosti působil. Pomali ku 
se totiž za íná napl ovat jeho 
myšlenka, aby se Antonínek stal 
duchovními lázněmi Slovácka. 
Tolik vysněný poutní dům se sice 
zatím nestaví, ale p ed Hlavní 
poutí se tady už druhým rokem 
uskute nila duchovní obnova. 
Dokonce ji po oba roky vedli ka-

pucínští kněží, jak si to P. Šuránek 
kdysi p ál. Letos p ijel z Bratisla-
vy P. Felix Ján Tká . Ten všem 
ukázal, že je nejen skvělým kaza-
telem, ale také zpěvákem a hrá-
em na kytaru. P i koncertu totiž 

vystoupil se skupinou Kapucíni 
a Stanley. P ed nimi ještě zahrála 
a zazpívala Blanická schola a Go-
spel Choir z Brna. 
Hned druhý den se pak na An-
tonínku slavila Domácí pou , 
která bývá vždy 13. 6., kdy si 
církev p ipomíná svátek sv. An-
tonína Paduánského. Hlavním 
celebrantem byl tentokrát es-
kobudějovický světící biskup 
P. Pavel Posád. „Každý z nás do-
stal od Boha různé dary. A  po 
vzoru svatého Antonína, veliké-
ho kazatele, mocného p ímluvce 
a ochránce v naléhavých pot e-
bách, kdy jsme ochotni sloužit 
těm, kte í to kolem nás pot ebu-
jí. Dnešní svět nepot ebuje nic 
tolik, jako naše svědectví lásky 
až do krajnosti. Kéž zde na erpá-

me nejenom sílu a dary Ducha 
svatého k této službě,“ nabádal 
biskup. Jeho slova vyslechl ob-
rovský zástup. Ještě více pout-
níků pak ale p išlo v neděli na 
Hlavní pou , kterou sloužil zná-
mý charismatický kněz P. Vojtěch 

Kodet.  „To, co dělá z lidí světce, 
je, že vzali vážně slovo Boží. 
P ijali Boha takového, jaký je, 
a nechali se jím  proměnit. Kdo 
je opravdu velký, nepot ebuje 
dokazovat svou moc. Ten nemu-
sí druhé utla ovat, ponižovat,  

dokazovat, že má nějakou auto-
ritu. Má v sobě totiž tu nejvyšší 
autoritu, která je, a to je autorita 
lásky, p ijetí a slitování. P ál bych 
si proto, abychom se z této hory 
vraceli jako proměnění lidé,“ ekl 
p i kázání mimo jiné P. Kodet. 

Po mši svaté nikdo nespěchal 
domů. P es nejisté po así zůsta-
lo velké množství poutníků i na 
odpolední p ednášku, kterou 
měl P. Vojtěch Kodet na téma 
k tu.

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Na Antonínek v ervnu p iputovaly tisíce lidí

Domácí pou  celebroval eskobudějovický biskup P. Pavel Posád a dvacet kněží.

P. Vojtěch Kodet svou pověst vý-
borného kazatele nezklamal

Na Antonínek se rád vrací i socha  Otmar Oliva se ženou Olinkou.
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Podpo ené akce 4. výzvy Folklorního fondu 

Rekordní zájem o 6. výzvu Leader

Nové p íležitosti dotací pro malé podnikatele a zemědělce

ZŠ Kuželov v projektu MAS  Hor ácko a Ostrožsko
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Podpo ené akce 4. výzvy Folklorního fondu MAS 
Hor ácko a Ostrožsko
„Když se ekne Folklorní fond MAS Hor ácka a Ostrožska, tak si vět-
šina kulturních aktivistů a folkloristů na Ostrožsku i Hor ácku vyba-
ví neot elé akce, které vznikly v posledních letech (Boršická svajba, 
Hor ácko, poznej folklor sousedního Ostrožska, Cestami suchov-
ských republikánů, Regionální verbí ská soutěž, Virtuální cimbálová 
muzika, Humor ‒ ko ení našeho života, Malí verbí i (Dětské hody), 
Drapte, drapte, drapulenky…). S novými po ady vznikla ruku v ruce 
nová p átelství se zpěváky, zpěva kami, tane níky, dalšími jednotliv-
ci i soubory z našeho okolí. P átelství trvají, lidé se i nadále vzájemně 
navštěvují, dokonce postupně padají bariéry obou regionů. Hor ác-
ké soubory ú inkují na Ostrožsku a naopak. Hor áci Ostrožanům for-

mou písní a tance s hrdostí odkrývají bohatou tradici lidového umění 
a zvyků. Ale Ostrožané se nenechají zahanbit a podobné vystoupení 
s velkým kusem srdce p edvádí Hor ákům“.
Takové i další nové zajímavé akce pro vás byly opět podpo eny ve 
4. výzvě Folklorního fondu. V květnu 2011 se do výzvy p ihlásilo 16 
zájemců o p íspěvek. Výběrová komise MAS podpo ila všech 16 žá-
dostí, jelikož každá má svůj půvab a velký smysl.  Na podporu akcí 
poputuje ástka 130.000 K .  Seznam všech podpo ených žádostí, 
v etně data konání akce naleznete na webových stránkách www.
leader.ostrozsko.cz. Zde budou pravidelně vkládány i pozvánky na 
akce a fotografi e z již konaných akcí, jako nap íklad:

Centrum Otev ená škola: „Putování pohádkou“, 11. ervna 2011 Ostrožská Lhota

FS Lipovjan, o. s.: Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tane níka slováckého verbu ku Hor ácka, Strážnicka a Veselska, 14. května 2011, 
Lipov  Foto: 2x Filip Fojtík

Pro spoustu lidí nic zvláštního, vždy  skoro ve všech okolních obcích 
bývá pohádkový les nebo něco podobného. Ve Lhotě to bylo zvlášt-
ní tím, že zájem po ádat tuto akci vzešel od bývalých žáků základní 
školy (ro ník 1989). Prý se jednou tak potkali a ekli si, že by mohli zor-
ganizovat něco pro děti a vzpomínali na své pohádkové vystoupení 
v rámci pohádkového lesa, co by ještě žáků základní školy. 

Trasa putování vedla do kopce, pak z kopce a pak zase trošku do kop-
ce, jak jinak ve Lhotě, tak putujícím i trošku vyhládlo, perní ky na per-
níkové chaloupce byly moc malé a nezasytily, ale opékané špeká ky 
v závěru trasy byly tím správným zakon ením.
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Zpravodaj Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko

Rekordní zájem o 6. výzvu 
22. ervna 2011 se registrovalo 13 vybraných projektů 6. výzvy Realizace místní rozvojové 
strategie osy IV.1.2. na RO SZIF v  Olomouci. O tuto výzvu byl mezi žadateli obrovský zájem. 
MAS zaregistrovala do 13. května 2011 osmnáct žádostí, z toho: 

• Fiche 1 Podpora cestovního ruchu   2 žádosti 
• Fiche 3 Ob anské vybavení pro děti a mládež   11 žádostí
• Fiche 4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova   4 žádosti
• Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produktů 1 žádost 

Po registraci na MAS probíhala administrativní kontrola žádostí. Všechny žádosti měly doloženy povinné p ílohy a splnily kritéria obsahové 
správnosti a p ijatelnosti. Nelehký úkol ekal šesti lennou výběrovou komisi. Každý len komise hodnotil 9 žádostí, aby byla splněna pod-
mínka ‒ každou žádost musí hodnotit min. 3 hodnotitelé. P i hodnocení výběrové komisi velmi pomohla i ve ejná obhajoba projektů, kde 
žadatelé prezentovali své projekty, a výběrová komise kladla dopl ující dotazy k jednotlivým projektům. Žadatelé měli velkou snahu bojovat 
o svůj projekt, o emž svěd í, že o obhajobu mělo zájem 15 žadatelů z 18. 

Nakonec uspělo k zaregistrování na RO SZIF Olomouc 13 žádostí. Celková výše dotace všech 
13 projektů dosahuje ástky 4 695 957 K , z toho:

• Fiche 1 Podpora cestovního ruchu  2 žádosti ve výši    447 356 K  
• Fiche 3 Ob anské vybavení pro děti a mládež  6 žádostí ve výši 1 810 795 K
• Fiche 4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  4 žádosti ve výši 2 171 006 K
• Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produktů 1 žádost ve výši    266 800 K

Ve ejná obhajoba -  žadatelé Ve ejná obhajoba -  Výběrová komise MAS

Matice svatoantonínská: NA BLATNICKÉ HO E, 12. ervna 2011 kaple sv. Antonínka, Blatnice pod Svatým 
Antonínkem
Neobvyklý koncert, který se konal v rámci duchovně-kulturního projektu „Na Blatnické ho e“. Vystoupili Brno Gospel Chloir a Kapucíni 
& Stanley (Bratislava). Výtěžek ze vstupného byl věnován na obnovu tohoto významného poutního místa.  
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Název (jméno) žadatele Název projektu Fiche Výše dotace
VYBRANÉ PROJEKTY

Obec Malá Vrbka Hospodá ská budova pro sportovní areál Fiche 3 332 253 K
Mikroregion Ostrožsko, svazek obcí 
pro celkový rozvoj zájmové oblasti Půj ovna lodi ek P ízám í Uh. Ostroh Fiche 1 164 267 K

ímskokatolická farnost Boršice u Blat-
nice

Rekonstrukce kulturní památky kostela Svaté Kate iny v Boršicích 
u Blatnice - 1. etapa Fiche 4 748 335 K

František ernobýl Malokapacitní ubytovací za ízení Fiche 1 283 089 K
Slovácký krúžek Háje ek, Ostrožská 
Lhota Rekonstrukce Lidového domku Háje ek p. 143 Fiche 3 206 908 K  

Obec Ostrožská Nová Ves Rekonstrukce památkového domku . p. 377 Fiche 4 740 000 K  
Obec Louka REVITALIZACE KAMENNÉHO K ÍŽE S KORPEM KRISTA V LOUCE Fiche 4 154 170 K  
ímskokatolická farnost Nová Lhota Sanace vlhkosti kostela sv. Matouše v Nové Lhotě Fiche 4 528 501 K  

Zlomek&Vávra Modernizace provozovny na výrobu vína -  vina ství Zlomek&Vávra Fiche 5 266 800 K  
eský svaz v ela ů Základní organiza-

ce Uherský Ostroh Materiální dovybavení ostrožských v ela ů Fiche 3 206 640 K  

eský svaz v ela ů, o.s. základní orga-
nizace Ostrožská Nová Ves Materiální dovybavení novoveských v ela ů Fiche 3 337 328 K

Město Uherský Ostroh Dětské h iště pro MŠ Sídliště Fiche 3 259 666 K  
Suchovjan, o.s. Krojové vybavení folklorního souboru Suchovjan Fiche 3 468 000 K  

 Dota ní opat ení - Fiche 1   Podpora cestovního ruchu ‒ ubytování a sport 
Dota ní opat ení je zamě eno na rozvoj aktivit v rámci venkovské ekonomiky směrem k innostem v cestovním ruchu. V rámci tohoto 
záměru je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovaních a stravovacích za ízení, půj oven sportovního vybavení a ob-
jektů a ploch pro sportovně rekrea ní vyžití.

 Podporované aktivity  • P estavba budovy i její ásti na malokapacitní ubytovací a stravovací za ízení v etně souvisejících aktivit
    (nákup vybavení, výstavba p íjezdové cesty, výsadba doprovodné zeleně).

 • Nová výstavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího za ízení v etně souvisejících aktivit (nákup 
    vybavení, výstavba p íjezdové cesty, výsadba doprovodné zeleně).
 • Rekonstrukce a modernizace objektů pro z ízení půj oven sportovních pot eb a ploch 
    a pro sportovní vyžití.
 • P estavba nevyužitých objektů pro z ízení půj oven sportovních pot eb a ploch pro sportovní vyžití.
 • Nová výstavba objektů pro z ízení půj oven sportovních pot eb a ploch pro sportovní vyžití.

Defi nice p íjemce:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb

Svazky obcí dle zákona . 128/2000 Sb
Nestátní neziskové organizace podle zákona . 83/1990 Sb
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona . 40/1964 Sb
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba,
Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.

 Dota ní opat ení - Fiche 5  Podpora drobných výrobců místních produktů 
Dota ní opat ení je zamě eno na podpora zemědělců, p edevším tedy vina ů v oblasti zpracování vína a podpory jejich odbytu pro-
st ednictvím marketingu. Dále bude pozornost zamě ena na zlepšování kvality těchto produktů a s tím související investice do za ízení.

 Podporované aktivity  • Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potraviná ských produktů, 
    p edevším v oblasti vina ské.

 • Nákup za ízení p ímo související s fi nální úpravou, balením a zna ením výrobků (vín) ve vztahu 
    ke zvyšování kvality v etně technologií souvisejících s dohledaností výrobků a v asného upozornění 
    na nebezpe né potraviny.
 • Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu

Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt
MAX  =    2 000 000 K
MIN     =        50 000 K
Max. výše dotace 60%.

Místní ak ní skupina Hor ácko a Ostrožsko otevírá novou 
p íležitost pro podporu malých podnikatelů a zemědělců.
Vážení tená i, drobní podnikatelé, zemědělci,
pokud Vás zajímá, kde můžete získat fi nan ní prost edky na podporu Vaší innosti, seznamte se blíže s dota ními opat eními, které Vám na-
pomohou realizovat Vaše podnikatelské záměry. 
Už v ervenci bude vyhlášena 7. výzva pro p edkládání Vašich projektů.  
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Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt
MAX  =    2 000 000 K
MIN     =        50 000 K
Max. výše dotace 50%

V souvislosti s aktualizací Strategického plánu Leader „ Návrat ke ko enům lidové kultury služeb a emesel budeme otvírat dvě 
nová opat ení zamě ená na podporu malých podnikatelů a zemědělců.

Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt
MAX  =    300 000 K
MIN     =    50 000 K
Max. výše dotace 40 ‒ 60%

Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt
MAX  = 1000 000 K
MIN     =    50 000 K

Defi nice p íjemce:
Výrobce potravin nebo surovin ur ených pro lidskou spot ebu, který spl uje defi nici 
mikro, malého a st edního podniku
Výrobce krmiv, který spl uje defi nici mikro, malého a st edního podniku.
Zemědělský podnikatel, který spl uje defi nici mikro, malého a st edního podniku

 Dota ní opat ení - Fiche 6   Podpora zemědělců
Dota ní opat ení je zamě eno na podporu konkurenceschopnosti zemědělských podniků, zachování zaměstnanosti v zemědělství 
na venkově.

 Podporované aktivity: 1) Po ízení prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování 
     (automaty na výdej mléka, masa apod.)

 2) Po ízení stabilní i mobilní zemědělské techniky, strojní za ízení a vybavení
Defi nice p íjemce:
1) Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství
2)  Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká 
     v zemědělské výrobě 
3)  Podnikatelský subjekt, který je z p evážné většiny vlastněn zemědělskými 
     prvovýrobci a p edmětem jeho innosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, 
 které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou

 Dota ní opat ení - Fiche 7   Podpora drobných podnikatelů
Fiche je zamě ena na podporu drobných podnikatelů (spadajících do tzn. mikropodniku) v oblasti nezemědělských aktivit.  Cílem je - 
vytvo ení p íznivých podmínek pro podnikání, zvýšení zaměstnanosti, minimalizování nej astějších p ekážek v podnikání a podpora 
za ínajícím podnikatelům. 

 Podporované aktivity:
1)  Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace i p estavba provozovny ur ené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (v etně 

nezbytného zázemí pro zaměstnance) 
2)  Stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, p ípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu p íslušenství, 

technická za ízení staveb, v etně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povr-
chů pro skladové hospodá ství, manipula ní plochy, ú elové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)

3)  Nákup strojů, technologií a dalších za ízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků v etně montáže a zkoušek p ed uvedením 
po izovaného majetku do stavu způsobilého k užívání, v etně mobilních technologií, v etně nákupu vybavení provozovny v souvislosti 
s projektem (základní nábytek) a nezbytné výpo etní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

3)  Výdaje na propagaci a marketing ‒ internetové stránky v etně objednávkového systému, propaga ní materiály, prezenta ní akce, bill-
board, směrové tabule apod.

Fiche je zamě ena na podporu drobných podnikatelů (spadajících do tzn. mikropodniku) v oblasti nezemědělských aktivit.  Cílem je 
vytvo ení p íznivých podmínek pro podnikání, zvýšení zaměstnanosti, minimalizování nej astějších p ekážek v podnikání a podpora 
za ínajícím podnikatelům. •  Max. výše dotace 60%.

Defi nice p íjemce
•  Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které spl ují podmínky pro 

za azení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel
•  Žadatelem nemůže být p íjemce dotace opat ení IV.1.1., státní podnik, zahrani ní 

fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území R, ani právnická osoba, která 
nemá sídlo na území R

Více informací o nových p íležitostech získáte na našich webových stránkách

 www.leader.ostrozsko.cz.
 K p ípravě projektů poskytujeme bezplatné poradenství a konzultaci. 

Můžete nás kontaktovat na telefonním ísle 572 501 425 nebo 572 503 961 
na e-mailové adrese: mas@ostrozsko.cz, mikroregion@ostrozsko.cz.  

Těšíme se na vaše projektové záměry.
Jana Bujáková, Ing. Barbora Galliová,  MAS Hor ácko a Ostrožsko
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Fotoohlédnutí za kosením trávy

V Ostrožské Lhotě se zpívalo a kosilo.                       Foto: 4x Lenka Fojtíková

Spole ný snímek všech krojovaných ú astníků p i Hor áckém kosení na Vojšických loukách nad Malou Vrbkou.  Foto 3x Filip Fojtík

Na seká e pálilo ostré slunce. Ke kosení pat í i doušek lahodné slivovice. 

Po zpívání  vzali v Ostrožské Lhotě do rukou kosy mladí i ti d íve narození. Ozdobou Antonínkového kosení byly Děv ice z Háje ku. 

Odborná porota hodnotí, kdo svůj dílek nejlépe pokosil. 



Domácí a Hlavní pou  na Antonínku

Biskup P. Pavel Posád rozdával p i Domácí pouti na všechny strany úsmě-
vy i požehnání.

Na Domácí pou  p išly v krojích spíše d íve narozené ženy. Kamarádky 
Marie Perútková a Marie Hrušková nesly obětní dary.

P i Hlavní pouti na Antonínek p iputovaly nep ehlédnutelné davy lidí.  
Text a 6x foto: Lenka Fojtíková

Libuše Bílková z Blatnice p išla na Hlavní pou  ve starodávném kroji 
i s vnukem Viktorem.

Témě  vždy se na pou  do kroje nastrojí také známý ezník Radek Valá-
šek. Obětní dary s ním nesla budoucí studentka velehradského gymná-
zia Hana Nejeschlebová.

Bílou růži P. Antonína Šuránka, kterou blatnická farnost a Matice svatoa-
ntonínská udílí za rozvoj poutního místa na Blatnické ho e, p evzali ten-
tokrát z rukou P. Vojtěcha Kodeta František Vysko il a in memoriam Marie 
Šuránková. 


