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Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Vina i z Ostrožské Nové Vsi si v soudku vezli pětat icet litrů vína. „Je to 
Rulanda šedá od pana Dana Žalůdka,“ prozradil Martin Jurásek, který vo-
zík tla il. „Do Hradiště jsme se těšili, s hody na vesnici se to nedá vůbec 
srovnat,“ ekl Lukáš Miklí ek (vpravo). 

Místostarostka Blatnice Svatava Blahynková koštovala jeden vzorek už 
ráno v Ma aticích. Víno tam rozléval starosta Blatnice Vladimír Hanák.

Krojovaní z Uherského Ostrohu se blíží do centra města.

Manželé Josef a Markéta Slaníkovi z Boršic u Blatnice šli v průvodu i s dět-
mi. Doprovázel je sedmiletý Lukáš i t íletá Anetka.  

Pokud je k tomu p íležitost, tak se do kroje vždy nastrojí také starosta 
Hluku Jan Šim ík se ženou. 

Ulicemi Hradiště hrdě krá ela také blatnická chasa. 
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Milí tená i,
léto je dávno nenávratně pry  a nastal 
as plískanic, ranních mlh, náledí, krát-

kých dnů a dlouhých ve erů. V našem 
asopisu si ale ještě prost ednictvím 

fotoreportáží můžete zavzpomínat na 
krásné babí léto, kterého jsme si mohli 
užít. 

Do své letošní 
návštěvy Tchai-
-wanu jsem si 
dlouhá léta íkala 
a snila o tom, jak 
ráda bych se p e-
stěhovala někam 
do teplých kra-
jin. Toužila jsem 

po nekone ném létu se stále žhavým 
sluncem na nebi. O prázdninách jsem si 
ale ve ty icetistup ových vedrech v da-
leké zemi uvědomila, jak je ta naše rod-
ná hrouda nádherná, jak to tady máme 
krásně za ízeno. Na rozdíl od jiných zemí 
si můžeme užívat tvero ro ních období, 
takže se máme stále na  těšit. 
Jasné... Už slyším námitky některých mo-
rousů, že to je sice pravda, ale musíme 
topit a cena plynu i elekt iny jde stále 
nahoru. P i náledí je mnohem víc havá-
rek a málo slune ních paprsků a světla 
lidi uvrhuje do depresí. To je pravda, ale 
koukněme se na to z jiného konce. P i 
dlouhých ve erech si můžeme uva it 
dobrý aj, grog anebo sva ák, zapálit 
sví ku, a pokud má doma někdo krb i 
kamna, v nichž praská d evo, tak je krás-
ná atmosféra zimních ve erů dokonalá. 
Ur itě stojí za to, aby se tak rodina ale-
spo  ob as sešla a všichni si vzájemně 
užívali své blízkosti, p ítomnosti lidí, 
kte í jsou nám vzácní. Ty chvíle jsou nad 
všechny peníze a pracovní úspěchy. Ten 
as si musíme pro druhé udělat právě 

te , dokud jsou mezi živými. Až jednou 
nebudou, tak už bude pozdě plakat nad 
tím, co jsme neudělali, nestihli, proto-
že jsme se hnali za nějakými svými sny. 
Tyto chyby už totiž nejde napravit. Uvě-
domme si to i nyní, kdy mí íme na hroby 
za svými blízkými, kte í nás p edešli p i 
cestě na vě nost. Za ty se už můžeme jen 
modlit a zapálit jim sví ku. 
Těm, kdo jsou ještě mezi živými, může-
me dát ale to nejcennější, co máme, a tím 
je náš as. Nepromarněme ho a využijme 
ke sdílení právě oněch dlouhých ve erů, 
které nyní nastaly. Blížící se doba adven-
tu a poté váno ních svátků je k tomu 
mimo ádně  vhodná. Sobě i všem tená-
ům p eji, aby se nám to poda ilo.

Lenka Fojtíková
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Celkově ulicemi města prošlo 
5 600 lidí v krojích, což je také 
rekord. Byli mezi nimi nejen 
zástupci sedmi mikroregionů 
Uherskohradiš ska (Buchlov, 
Staroměstsko, Za Moravú, Dol-
ní Poolšaví, Východní Slovácko, 
Ostrožsko, Bílé Karpaty, Uherský 
Brod a Uherské Hradiště), ale také 
jejich hosté, nap íklad z Hor ác-
ka, Veselska a Kyjovska. Na gi-
gantickou akci spojenou s trhem 
lidových emeslníků a otev e-
nými památkami zamí ilo okolo 
šedesáti tisíc návštěvníků. P i té 
p íležitosti jsme položili několik 
otázek manažerce Mikroregionu 
Ostrožsko, která se zú astnila 
všech devíti ro níků Slavností 
vína v Uherském Hradišti. 

Nadace Děti-kultura-sport 
uvolní letos pro krojované 
ú astníky slavností ty i milio-
ny korun. Jakým způsobem se 
budou p erozdělovat? 

Všechny zú astněné regiony do-
daly nadaci hned po slavnostech 
po ty zú astněných lidí. Dotace 
se vydělila celkovým po tem 
ú astníků a vyšla tak ástka na 
jednu osobu. Vloni to bylo oko-
lo tisícovky. Letos to bude ur itě 
méně, protože se zapojilo více 
krojovaných a dotace je o milion 
nižší. Po ád jde ale o ur itou pod-
poru folkloru. Pokud má sbor i 
soubor dvacet lenů a dají dohro-
mady na hlavu pět set korun, tak 
je to p ece jen nějaké p ilepšení, 
t eba na obnovu krojů.

Kdy si myslíte, že by se peníze 
ke spolkům mohly dostat?

Většinou zvládáme vše vyú to-
vat do konce íjna a po átkem 
listopadu peníze p erozděluje-
me. V našem asopisu se snažíme 
vždy zve ej ovat, kolik peněz do-
staly jednotlivé soubory. Takový 

máme systém v našem mikrore-
gionu. Jinde to dělají zase jinak. 
(více na str. 19) 

Je pravda, že mikroregion Ost-
rožsko pat í k těm, 
které mají největší 
ú ast?

Ano, ale nap íklad 
Staroměstsko je 
také hodně po et-
né, protože je bo-
haté na folklor. Oni 
ale mají výhodu, že 
nemusí dojíždět. 
My docela dost po-
cítíme náklady na 
dopravu. Ty je po-

t eba ode íst z p íspěvku, který 
dostáváme na všechny ú astní-
ky. K tomu je dále nutné p i íst 
náklady na organizaci a p ípravu 
Reduty.  Celkově jde zhruba o sto 
tisíc korun.

Kolik jste museli zajistit autobusů? 

Celkem jich bylo deset.  Z každé 
vesnice jel minimálně jeden. Ně-
kde ale i dva, protože jen z Hluku se 
zapojilo sto padesát krojovaných.

A Hor ácko?

To si zajiš ovalo autobusy samo. 
Zástupci Hor ácka s námi šli pre-
miérově jako naši hosté.  V minu-
lých letech byli pozváni nadací 

jako hosté a šli až na konci prů-
vodu. My jsme je tentokrát oslo-
vili jako partnery, aby se k nám 
p ipojili, takže s námi šli v prů-
vodu a měli v Redutě i zázemí. 
Stejně jako Veselí nad Moravou. 

Veselí nad Moravou bylo d íve 
lenem mikroregionu. Za mi-

nulého vedení vystoupilo. 
Neuvažuje se o jeho návratu?

Hned po volbách jsme se setkali 
s p edstaviteli města. ešili jsme 
spolupráci, která skon ila.  Jestli 
by nebylo dobré v ní nějak po-
kra ovat. Z po átku t eba jen ne-
ofi ciálně v rámci Slavností vína. 

Už jste nazna ila, že měl mik-
roregion s p ípravou slavností 

spoustu prá-
ce. Co všech-
no jste mu-
seli zajistit 
a nachystat?

Kromě vzpo-
mínané p e-
pravy auto-
busy se vždy 
snažíme po-
starat o naše 
ú i n k u j í c í . 
Zaj iš ujeme 
všem proto 
také ob erst-
vení. 

Co letos do-
stali?

V hlucké hos-
podě se sma-
žilo sedm set 
ízků. Je tam 
o s v ě d e n á 

kuchyně. Tyto ízky totiž chutnají 
i dětem, proto jsme využili právě 
těchto služeb. Dále už tradi ně 
objednáváme sladký kolá , ne-
alkoholické nápoje, kávu i aj.  
Nechybí ani víno. Výhodou je, 

RO
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Slavností vína se letos zú astnil rekordní  
Mikroregion Ostrožsko stál p ed devíti lety u prvního ro níku Slavností vína v Uherském Hra-
dišti. Letos se akce, druhou zá ijovou sobotu, zú astnilo okolo sedmi stovek krojovaných ze 
všech obcí mikroregionu. Jen z Hluku jich bylo sto padesát. Na průvod i programy se tentokrát 
p išlo podívat rekordních šedesát tisíc návštěvníků.

Ano, ale nap íklad 
Staroměstsko je 
také hodně ppo eo et-t-
né, protot že jej bo-
haté na folklor. Oni 
ale mají j výhodu, že 
nemusí dojíždět. 
My docela dost po-
cítíme náklady na 
dopravu. Ty je po-

lenem mikroorere
nulého vedení vv
Neuvažuje se o j

Hned po volbách
s p edstas vitvitelieli mm
spoluppráráci, kteterárá
by nebylo dobréré
kra ovat. Z po át
ofi ciálně v rámci 

Už jste naaznznaa ilil
roregion s p ííprpr

Mikroregion Ostrožsko se zú astnil všech devíti ro níků Slavností vína a otev ených pa-
mátek v Uherském Hradišti. 
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že máme zázemí v Redutě. Ú in-
kující nemusí nikam odcházet 
a mohou tady být po celou dobu 
kulturního programu. 

Ten jste dávali dohromady 
také sami?

S tím nám hodně pomohla paní 
Eva Zajícová z Ostrožské Lho-
ty. Pracuje na Městském ú adu 
v Uherském Ostrohu a je lenkou 

tamního folklorního souboru. 
Byla také moderátorkou celého 
odpoledne. Samotný program 
byl svým způsobem volný.  Kaž-
dý soubor dostal zhruba deset 
minut k prezentaci. Naším cílem 
bylo, aby ú inkující p edvedli, co 
nového p ipravili, jestli fungují, 
zda ubývá, i p ibývá po et le-
nů. 
V rámci programu zazpívali také 
starostové mikroregionu Ostrož-
sko. Scházeli se někde k nácviku? 
Letos skute ně pe livě trénovali. 
Nácviku se ujal starosta Ostrož-
ské Nové Vsi Stanislav Ture ek. 
Je lenem pěveckého sboru Kra-
savci a navíc p edsedou správní 
rady, tak to vzal do svých ru-
kou. Nacvi ovalo se ve vinotéce 
U Svatého Vav ince v Ostrožské 
Nové Vsi. Máme spoustu nových 
starostů a místostarostů, tak se 
bylo t eba setkat a trochu vše 
natrénovat. Tím se také mohl od-
blokovat p ípadný strach z vy-

stoupení na jevišti a ze zpěvu. 

Kdo se všechno do p íprav 
slavností zapojil?

Musím pochválit všechny ko-
legyně z mikroregionu i místní 
ak ní skupiny. Všichni totiž tvo í 
takovou organiza ní etu, která 
v Redutě p ipravuje ob erstve-
ní i zázemí. Chlapi z Uherského 
O s t r ohu 

zase montovali pódium... Všech-
no si vlastně chystáme sami 
a nejsme na nikom závislí. 

Musíte v Redutě platit nájem?

Ne. Město Uherské Hradiště nám 
tyto prostory poskytuje od po-
átku zcela zdarma. První ro ní-

ky totiž nebyla tak masivní ú ast. 
Možná byli tehdy i rádi, že 
je Reduta využita. Nám te  
zůstalo toto perfektní místo. 
Je nám jasné, že ostatní mik-
roregiony na tom nejsou tak 
dob e. 

P ipome te, jak vypadal 
první ro ník slavností.

Tehdy se prostě sešlo pár 
lidí na náměstí, kde se ote-
v el stánek s bur ákem a ví-
nem, zazpívalo se a to byly 
celé Slavnosti vína. Vše bylo 
ještě bez podpory nadace. 
Pamatuji si, že jsem musela 
během t í měsíců sehnat od 

sponzorů sto tisíc korun, aby se 
mohl náš mikroregion zú astnit. 
Akce ještě nebyla známá a ne-
měla dnešní popularitu. Byly to 
prostě za átky. 

Kdo tehdy vše inicioval? 

Uherské Hradiště, které vyzvalo 
okolní obce, aby se zapojily. Za-
átky byly ale takové, že obce 

neměly 

ani zájem p ijet. Dnes je situace 
naprosto jiná. 

Pro  jste do toho tehdy tedy šli?

Protože jsme se chtěli prezento-
vat jako Mikroregion Ostrožsko. 
Díky tomu jsme tenkrát získali 
toto nádherné zázemí v Redutě. 
Někdy není na škodu být u za-

ty. Pracuje na Městském ú adu
v Uherském Ostrohu a je lenkou 

ní i zázemí. Chlapi z Uherského 
O s t r ohu 

átky byly ale takové, že obce 
neměly 

po et krojovaných i návštěvníků

Manažerka Mikroregion Ostrožsko Jana Bujáková nalévala starostům a starostkám p i jejich spole ném 
zpívání víno, aby se jim lépe zpívalo. 

Otázka pro:
Miloše Kozumplíka, staros-
tu Veselí nad Moravou

Letos jste šli coby hosté 
Mikroregionu Ostrožsko 
v průvodu Slavností vína 
a otev ených památek 
v Uherském Hradišti. Neu-
važujete, že by se vaše měs-
to do mikroregionu, jehož 
bylo lenem, zase navráti-
lo?

Situace je taková, že vážně 
uvažujeme o návratu do mi-
kroregionu. Radní Petr Ho-
rehle  dostal za úkol dát do-
hromady poradní orgán rady, 
jímž bude komise pro cestov-
ní ruch. V rámci toho budeme 
znovu uvažovat o p ípadném 
vstupu do mikroregionu Os-
trožsko. Už proběhlo několik 
jednání s p edsedou správ-
ní rady mikroregionu pa-
nem Stanislavem Ture kem 
a s manažerkou Janou Bujá-
kovou. Je to otázka asu, jak 
se rozhodneme. Rozhodně 
by se o této věci mělo jednat 
letos na prosincovém jednání 
zastupitelstva. Protože tyto 
věci souvisí s plánovaným 
rozpo tem.

Text a foto: Lenka Fojtíková

átku pěkné akce, ze které se na-
konec vyvine famózní věc. 

A co vy a kroj?  Viděla jsem vás 
krá et v procesí p i Děkovné 
pouti na Antonínku. Dnes jste 
zde také, ale stále v civilu. Ne-
uvažujete, že byste se také do 
kroje nastrojila? 

Pan starosta Ture ek mně slíbil, 
že mi kroj nechá ušít. Možná 
bych si to i ráda vyzkoušela. My-
slím, že je pěkné jít v průvodu 
v kroji s pocitem sounáležitosti, 
že pat ím také do tohoto regio-
nu. 
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Pamatujete si, kdy jste byl na 
Antonínku poprvé?

Poprvé jsem tady byl s mým u i-
telem Vladislavem Vaculkou. Se-
tkali jsme se zde tehdy s páterem 
Šuránkem. Bylo to v roce 1971.

Pro  jste sem p ijeli?

Otec Šuránek tehdy dobu-
dovával pomník Panny Marie 
Sedmibolestné na Javo ině. Na 
jeho pokyn ho dělal pan Vacul-
ka s architektem ernouškem. 
Pan Vaculka mě tehdy poprosil, 
abych dodělal nějaké detaily na 
soše Panny Marie. Od té doby je 
to také poutní místo naší rodiny. 

Jak na vás otec Šuránek p i 
prvním setkání zapůsobil?

Byl to prostě svatý muž, a to 
jsem v té době ještě nevěděl, co 
to je. Když jsem ho tehdy viděl, 
tak jsem to za al tušit. 

Vracel jste se sem za ním?

Ne. Ob as jsem ho viděl, ale on 
dožíval v Ludge ovicích, kde 
jsem ho jednou navštívil. 

O em jste si po-
vídali?

To už si nepamatu-
ju. Nicméně si pa-
matuju na dobu, 
kdy už byl hluboký 
totá , mohlo to 
být v jedna nebo 
dvaasedmdesá-
tém roce. Mám 
dojem, že tehdy 
působil v Blatni -
ce. Byl svátek Bo-
žího těla. Já jsem 
ještě vůbec nevě-
děl, co to je. Otec 
Šuránek tehdy ne-
vyšel p ed kostel 

s nejsvětější svátostí, protože se 
to nesmělo. Stoupnul si toliko do 
vchodu a tomuto kraji žehnal. 
Dodnes vidím to gesto. Na to ni-
kdy nezapomenu. 

Vzpomněl jste, že je poutním 
místem vaší rodiny socha 
Panny Marie na Javo ině. Jaký 
vztah máte k Antonínku?

Sem jezdíme po ád! Když byly 
děti malé, tak jsme tady s nimi 
pouštěli draky. Jeden náš syn je 
navíc Antonín! 

O tom jsem slyšela nějaký p í-
běh...

Narodil se v íjnu. Záhy poté jsme 
ho sem se ženou Olinkou p ivez-
li. Byl tu tehdy první sníh. Možná 
to byla spíš jinovatka. Já jsem 
tenkrát k úžasu mé ženy syna po-
ložil na zem p ed sochu svatého 
Antonína. Byl ale samoz ejmě za-
balený v pe ině. ekl jsem: „Svatý 
Antoníne, starej se o něho!“ Náš 
Tonda se narodil v úterý, což je 
vlastně svátek svatého Antonína 
každý týden, protože svatý An-
tonín zem el v úterý. Několikrát 
jsem byl v Pa-
dově u hro-
bu tohoto 
velkého 
světce. 

Socha  Otmar Oliva vzpomíná na pátera 
P i Děkovné pouti (28. 8.) byla na kapli sv. Antonína na Blatnické ho e odhalena a požehnána 
pamětní deska. P ipomíná, že se p ed sto padesáti lety narodil malí  Joža Uprka. Jejím auto-
rem je akademický socha  Otmar Oliva z Velehradu. Umělec, který má k Antonínku blízký vztah 
a rád se sem i s celou rodinou už dlouhá desetiletí vrací. 

Pamětní desku odlil Otmar Oliva v květnu ve své slévárně na Velehradě.                           Foto: Filip Fojtík

RO
ZH

OV
OR

Všichni, kdo se instalace desky zú astnili, se pak na závěr vyfotili. Uprost ed pod 
deskou je její autor Otmar Oliva. Vpravo pak stojí synové Antonín  Václav. 

 Foto: Lenka Fojtíková
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Antonína Šuránka jako na svatého muže
K tomuto poutnímu místu 
tedy vás i celou rodinu pojí 
úzké pouto. Jaký to byl pocit, 
když jste byl oslovený, abyste 
zhotovil pamětní desku ke sto 
padesátému výro í malí e Joži 
Uprky?

Byl jsem samoz ejmě rád. Dělal 
jsem to s myšlenkou na pana 
Vaculku, který mne sem poprvé 
p ivedl. 

Je možné nějak pamětní desku 
popsat, co je na ní vidět, co jste 
chtěl jejím ztvárněním íct?

P i práci je dobré mít nějaké po-
radce. Já jsem měl takové t i. Na 
prvním místě to byl otec Špidlík, 
který se nám kdysi snažil vysvětlit, 
co je to kroj a tradice. Druhým po-
radcem byl páter Šuránek, s nímž 
jsem se tady v roce 1971 setkal, 
a t etí je ten, který mne sem p ed 
lety p ivedl. A to byl Mistr Vladi-
slav Vaculka, který miloval tento 

kraj až do prolití krve.  Pokud v té 
desce uvidíte nějaké vlání, nebo 
pentle i fragmenty od kroje, tak 
je to dob e. Každý to musí pocho-
pit sám. Dále je na desce malí ův 
podpis, protože je dob e, když je 
lověk někde podepsanej. 

Mezi lidmi se objevily názory, 
že Uprka nežil zrovna svatým 
životem a že by pamětní deska 
na kapli možná neměla být. Co 
si o tom myslíte vy?

Vždycky je to nějak. Já bych 
v tomto ohledu každému dopo-
ru il cvik, který je znám od věků. 
Jde o zametání p ed vlastním 
prahem. Navíc nemohu nevzpo-
menout na známý vtip otce kar-
dinála Špidlíka, když kněz ezal 
neposlušného ministranta po 
prdeli. Ministrant mu ekl: „Ot e, 
zadrž! Biješ chrám Ducha svaté-
ho!“ A pan fará  mu ekl: „Ale po 
sakristii!“              Lenka Fojtíková

Kdo je  Otmar Oliva
Akademický socha  Otmar Oliva se narodil 19. 2. 1952 v Olomou-
ci. Vystudoval St ední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti (1972) a Akademii výtvarných umění v Praze (1978). 
S manželkou Olgou a dětmi žije na Velehradě, kde má svůj ateliér 
se slévárnou.  Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje volnou plastiku, litur-
gické a ob adní (p evážně církevní) artefakty, insignie, reliéfní vý-
zdobu zvonů, socha ské ešení hrobů, pamětní desky, busty, me-
daile i velké komplexní socha ské realizace ur ené p evážně do 
chrámových interiérů a urbanistických slohových prostor v eské 
republice i v zahrani í. V době totality byl uvězněn za ší ení ma-
teriálů Charty 77. Avšak v žalá i, jak sám íká, jej „našel Bůh“. V 90. 
letech 20. století vyu oval na Scuola del  arte spirituale v ímě. Do 
evropského povědomí vstoupila zejména jeho socha ská ešení 
výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vati-
kánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském 
Mariboru. Jeho díla vlastní Vatikánské muzeum, Moravská galerie 
v Brně, Muzeum města Brna a galerie v Olomouci, Zlíně, Ostravě, 
Hodoníně a v Uherském Hradišti. Své práce dodal do ady evrop-
ských zemí a USA. Je držitelem Ceny Masarykovy akademie umě-
ní, Pamětní medaile 3. odboje, ádu sv. Cyrila a Metoděje. Více se 
můžete dozvědět na: www.otmaroliva.cz.

Uprkovy obrazy kopírovali už za jeho života
Malí  Joža Uprka se narodil 26. 
íjna 1861 v Kněždubu. Rod se 
psával původně Huprka a ma-
lí ovi p edci pocházeli z Boršic 
u Blatnice. 
Joža studoval nejd íve na ně-
meckém piaristickém gymnáziu 
ve Strážnici a později na Slo-
vanském gymnáziu v Olomouci. 
Malí ské nadání rozvíjel na aka-
demiích v Praze a Mnichově. Pro 
jeho tvorbu byla důležitá studij-
ní cesta do Pa íže v letech 1892 
a 1893. Poté se usadil v rodném 
kraji, kde si v Hroznové Lhotě 
(1904) postavil podle architek-
ta Jurkovi e vilu. Pat il k zakla-
datelům Sdružení výtvarných 
umělců moravských v Hodoníně 
(1907)  a stal se jeho p edsedou 
a vůd ím lenem. V letech 1924-
1937 žil na záme ku v Klobuši-
cích na Slovensku, kde nacházel 
novou malí skou inspiraci. Jeho 
dílo je bytostně spjato s rodným 
Slováckem. Uprkova tvorba vy-

cházela ze slavností, zvyků, ob-
adů i každodenního života jeho 
rodného kraje. Obdivoval krásu 
lidových krojů. V roce 1894 získal 
obraz Pou  u svatého Antonínka  
na Salonu v Pa íži ocenění Meu-
tion honorable. O rok později se 
ale většina Uprkových obrazů 
na Národopisné výstavě v Praze 
neprodala. V roce 1902 umělce 
v Hroznové Lhotě navštívil zná-
mý francouzský socha  August 
Rodin.
P i svém zaujetí pro tvorbu ne-
měl dlouhou dobu pomyšlení 
na ženění. Na to došlo, až když 
měl umělec osmat icet let, kdy si 
vzal za ženu Anežku Králíkovou 
ze Svatobo ic (15. 5. 1899). Anež-
ka byla malí ka, která malovala 
olejovými barvami ornamenty 
na nábytek. Spole ně měli ty i 
děti. U manželky se ale rozvinula 
duševní choroba, takže od roku 
1905 až do roku 1959 prožila v lé-
ebně v Kromě íži. Kvůli této tra-

gédii musel umělec najít svým 
dětem hospodyni. Jistě není bez 
zajímavosti, že Joža Uprka p es 
svou uměleckou tvorbu stále 
sedla il a sám ídil celé hospo-
dá ství.  Zem el 12. ledna 1940 
v Hroznové Lhotě. Jeho obrazy 
jsou kromě galerií a muzeí běž-
ně k vidění také nap íklad ve 
farním kostele v Blatnici i Kněž-
dubu. Ne vždy mělo ale jeho dílo 
uznání. Nap íklad obraz sv. Cyrila 
a Metoděje, jak káží Slovákům, 
sponzoroval údajně veletínský 
hostinský Karel Ruprecht. Když 
ale obraz rozbalil, poznal v jedné 
postavě svatého cestá e Kor á-
ka, prohlásil, že takový obraz 
nechce, že se p ece nebude 
modlit k chlapovi, kterého co 
chvíli vyhazuje z hospody. P i 
bedlivém prohlížení navíc zjistil, 
že v pop edí vyobrazená matka 
s dítětem je Ku erova An a z Ve-
letin. Obraz proto malí i vrátil 
a chtěl zpět investovaných dva-

cet zlatých. Na druhé straně je 
pravda, že už za Uprkova života 
existovala dílna, která se zabýva-
la výrobou jeho falzifi kátů. Podle 
Uprkova pravnuka starosty Petra 
Hanáka šlo mnohdy o velmi zda-
ilé kopie, které byly k neroze-
znání od originálů. 
Od 23. zá í do 22. 1. 2012 je 
možné ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze navštívit rozsáhlou ex-
pozici k Uprkově výro í naroze-
ní. P i té p íležitosti byla vydána 
monografi e o jeho životě díle. 
Velkou publikaci vydala letos 
také Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně. Momentálně je vy-
prodána a eká se na její dotisk. 
I zde bylo možné letos navštívit 
krásnou výstavu Uprkových ob-
razů. P i p íležitosti kulatého ju-
bilea pak byla umělci odhalena 
busta u Základní školy v Hroz-
nového Lhotě, která byla p e-
jmenována na Uprkovu základní 
školu.                     Lenka Fojtíková
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ZPRAVODAJSTVÍ

Hrubá Vrbka slavila 650. výro í obce 
Po t i dny slavila Hrubá Vrbka šest set padesát let od první písemné 
zmínky o obci. Toto výro í už bylo sice vloni, ale oslavy se nakonec 
p esunuly až do letošního roku.  A byly to narozeniny se vší pará-
dou, na které nikdo hned tak nezapomene, protože se také hned 
tak nebudou opakovat. P ípravy stmelily celou vesnici a snad ne-

bylo domu, kde by se někdo nějakým způsobem nezapojil. Místo 
spousty slov ale více ur itě eknou fotky. Poj te se tedy podívat, jak 
to v Hrubé Vrbce od 23. do 25. zá í vypadalo.  

Text a foto: Lenka Fojtíková

Bohatý program v pátek odstartovaly vernisáže hned dvou výstav. V budově Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty byly od pátku do 
neděle k vidění obrazy, výšivky i kroje. „Obrazy jsou nejen od místních lidových malí ů, ale t eba také od Joži Uprky. Jedno mají spole né. 
Zachycují nádheru našich krojů i pohledy na obec, takže si návštěvníci mohou p ipomenout, jak vypadala v Hrubé Vrbce původní stavení,“ 
upozornil starosta obce Stanislav Prášek. V hasi ské zbrojnici se pak návštěvníci prost ednictvím kronik a fotografi í vrátí do minulosti. 
Nejstarší fotografi e pocházely z roku 1886. Ke kronikám i rodinným albům fotografi í si mohli návštěvníci sednout a vše v klidu prolistovat. 
K zapůj ení bylo i několik lup.

V sobotu oslavy pokra ovaly ekumenickým koncertem v evangelickém kostele s názvem Zpívejme Hospodinu píse  novou. Evangelíci 
mají v Hrubé Vrbce dva kůry. Jeden se stal stanovištěm kuželovské scholy a druhý mládežnického evangelického sboru s názvem TenSing. 
Program byl sestavený tak, že se sbory mladých lidí ve zpěvu st ídaly a mezitím hrál na varhany také Ji í Ková . Jednu skladbu pak hned 
v úvodu zahrála Anna Fojtíková, varhanice z kuželovského kostela. Poslucha i sedící dole v lavicích byli jakoby obklopeni zpěvem zezadu 
i zep edu. „Nechal jsem se inspirovat Biblí. V dvanácté kapitole se v Nehemiáši píše o tom, že když se Izraelci vrátili z babylonského zajetí 
a poda ilo se jim postavit hradby, slavili to tím, že po těch hradbách šly proti sobě dva velké pěvecké sbory. Sešly se na chrámovém nádvo í 
a tam spole ně všichni slavili a chválili Boha. Mým cílem bylo, aby poslucha i zažili jakési obklí ení chválou Boha našimi mladými zpěváky. 
Vždy  už se tady ve Vrbce zpívá více než šest set padesát let. Název koncertu Zpívejme Hospodinu píse  novou, vzešel z nápisu, který je 
v kostele,“ uvedl na vysvětlenou evangelický fará  v Hrubé Vrbce Mojmír Blažek. Kuželovská schola zastupovala katolickou víru a pěvecký 
sbor TenSing evangelíky. V obou sborech byla výhradně mládež. Fará  Mojmír Blažek pak se svou ženou Liou zazpívali také židovskou pí-
se . Tím zase p ipomněli, že zde v minulosti žila komunita židů. V obci je také pravoslavný monastýr, a proto zazněla pravoslavná modlitba 
Optinských starců.
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OSLAVY 650 LET HRUBÉ VRBKY OBRAZEM

Všichni, kdo se oslav zú astnili, mohou potvrdit, že v Hrubé Vrbce 
panovala srde ná atmosféra. A co by to bylo za hor áckou oslavu, 
kdyby chyběla slivovice a vdole ky. 

Sobotní program byl postavený na zpěvu a cimbálových muzikách. 
„Jelikož se oslavy nesly pod názvem Více jak 650 roků znějí písni ky 
Hrubou Vrbkou, tak to bylo p irozené,“ zdůvodnil autor Ji í Miške ík. 
Na snímku hraje hrubovrbecká muzika.

Na závěr sobotního po adu byla ve ejnosti poprvé p edstavena 
nová publikace o obci. Jmenuje se Hrubá Vrbka a jejím autorem je 
Jarko Pavlík z Brna.  Foto: Lenka Fojtíková

Oslavy vyvrcholily v neděli průvodem. V jeho ele krá eli vlajkonoši.
 Foto:Lenka Fojtíková

Ve slavnostním průvodu jel v ko á e taženém ko mi starosta Stani-
slav Prášek a jeho p edchůdkyně Anna ernobýlová. 

Foto: Filip Fojtík

Za vlajkonoši nesly krojované dívky věnec obilí na poděkování za 
úrodu.  Foto: Filip Fojtík

V průvodu krá eli nejen krojovaní, ale také zástupci myslivců, soko-
lů, hasi ů i mažoretky.  Foto: Filip Fojtík Někte í krojovaní jeli v sedle koní.  Foto: Filip Fojtík
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OSLAVY 650 LET HRUBÉ VRBKY OBRAZEM

Nechyběla ani ukázka zimních krojů.  Foto: Filip Fojtík V průvodu se objevili zástupci všech věkových kategorií. 
Foto: Lenka Fojtíková

Na průvod v neděli navázalo vystoupení, které p ipomnělo jeden 
rok v obci. Na pódiu se p edstavily i mažoretky.  Foto: Filip Fojtík Svůj um p edvedly i mažoretky.  Foto: Filip Fojtík

Chybět nemohl ani tanec.  Foto: Filip Fojtík
V malých folkloristech z Krahulí ku je naděje dalšího udržování tra-
dic v obci.  Foto: Filip Fojtík

Mužský a ženský pěvecký sbor z Hrubé Vrbky těšil návštěvníky svým zpěvem po všechny t i dny oslav.  Foto: Filip Fojtík
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Jan Blahynka vydává své první CD
Vloni Jan Blahynka z Blatnice p ekvapil na Czech talentu Zlín, kde skon il na tvrtém místě. 
Do soutěže se tehdy p ihlásilo okolo tisícovky zpěváků a muzikantů. Mnozí z nich byli studenti 
konzervato í a uměleckých škol. 
Láska k hudbě

Po roce vydává Honza své první 
samostatné CD. „Bude na něm 
dvanáct písní, p i emž všechny 

jsou moje autorské. Sám jsem si 
psal hudbu i texty,“ prozradil t ia-
dvacetiletý mladý muž, jehož srd-
ce ho í pro muziku. Písni ky jsou 
vesměs o lásce, p írodě a mezilid-
ských vztazích, které život p ináší. 
Nový nosi  vznikal v první polovi-
ně roku v nahrávacím studiu Šopa 
v Lipově. Autor spolupracoval 
se spoustou dalších muzikantů. 
Spolu s ním zahraje nap íklad na 
akordeon bratr Tomáš, sourozenci 
Kota ovi, kytarista Marek Vysko il, 
basista Vojtěch Kabelka a zazpívá 
Petra Poláchová. 

Smutný optimista

„Mým cílem bylo, aby každý 
z muzikantů do toho vložil něco 
ze sebe. Jen jsem jim ekl, jak 
bych chtěl, aby to znělo. Chtěl 
jsem prostě, aby to bylo hodně 

barvité,“ zdůvod uje svou volbu 
Honza. Pouze jednu z písni ek 
zazpívá za svého doprovodu na 
kytaru sám. Jmenuje se Smutný 

optimista a podle ní bude také 
pojmenováno celé album. 

Hudbu neškatulkuje

Muzika je pro Honzu Blahynku 
velkou láskou.  Jeho talent v út-
lém věku objevila maminka. Po 
jejím boku se také poprvé po-
stavil na prkna, která znamenají 
svět. Bylo to ve Ždánicích na 
p ehlídce dětských kapel a Hon-
zovi bylo pouhých osm let. Svou 
hudbu nerad škatulkuje. Pokud 
by ale musel za adit svůj styl, 
ekl by, že hraje folk pop rock. 
„Mám ale rád veškerou hudbu. 
Když se mě někdo zeptá, co rád 
poslouchám, tak íkám, že jsem 
audiofi l. Nedovedu být nijak 
konkrétní. Já totiž poslouchám 
od dechovky p es elektronickou 
hudbu úplně všechno. Dooprav-

dy i dechovku. Pokud v ní hrají 
skute ně dob í muzikanti, tak 
mě to prostě baví,“ tvrdí mladý 
muzikant.  Možná je to i proto, že 
nějaký as hrál i zpíval v dětském 
dechovém orchestru Ji ího Štici, 
který už dlouhé roky funguje p i 
Základní umělecké škole ve Ve-
selí nad Moravou. „U il jsem se 
hrát na k ídlovku. Původně jsem 
ale za ínal s klavírem. Vyzkoušel 
jsem i klarinet a tubu. Te  se ale 
věnuji hlavně tomu, co jsem se 
nau il sám. A to je kytara a bu-
bínky konga-bonga,“ prozrazuje 
Honza Blahynka. 

Praxe na Hradě

Po základní škole vystudoval Ho-
telovou školu Světlá a Obchodní 
akademii ve Velkém Mezi í í. 
Na Pražském hradě prošel praxí 
a absolvoval také pětiměsí ní 
stáž ve ty hvězdi kovém hote-
lu Heaven v Anglii. „Všechno to 
byla obrovská zkušenost. A  už 
jde o gastronomii i spole en-
ský bonton,“ vzpomíná Honza. 

V osmnácti letech se stal mis-
trem republiky mezi mladými 
someliéry. To byl z ejmě také dů-
vod, pro  se pak na necelé dva 
roky stal obchodním zástupcem 
jednoho velkoobchodu s vínem. 

Nová práce

To už je ale všechno minulostí. 
Po átkem zá í se Honza ze Slo-
vácka p estěhoval do Jablonce 
nad Nisou. V tamním městském 
kulturním st edisku nastoupil na 
místo jevištního zvuka e. „V Jab-
lonci mám také vést dětské 
workshopy hudby. Práce s dět-
mi mne baví, protože už dělám 
vedoucího na letních táborech,“ 
prozrazuje jen tak mezi e í další 
aktivitu mladý muž. 
Na závěr povídání íká, že by byl 
moc rád, kdyby se jeho nové 
cédé ko poslucha ům líbilo. 
Ve ejnosti by ho rád p edstavil 
v listopadu a prosinci. Koncem 
léta bodoval v rádiu Samson, 
kde se hraje pohodová hudba 
zamě ená p edevším na folk 
a country. Mezi za ínajícími mu-
zikanty byl v soutěži Štafl e na 
prvním místě. O umístění muzi-
kantů rozhodují poslucha i, kte í 
jim p idělují body. „P es letošní 
léto jsem hodně koncertoval. 
Jednou bych se muzikou a zpě-

vem rád živil. Je mně ale jasné, 
že to není v obrovské konkurenci 
vůbec snadné,“ íká v závěru na-
šeho setkání Honza. 

Lenka Fojtíková 

Na kytaru se Honza Blahynka z Blatnice nau il hrát sám.     
                                  Foto: Michaela Pomajbíková

TALENT
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Rod Švr ků, který vzešel ze sta-
e ků Matouše (1883-1953) a Ro-
sálie (1887-1948), žijících nejd íve 
na Suchově, se rozhodl, že s tím 
něco udělá. V roce 2002 se jejich 
potomci sešli ve Slupi na Zno-
jemsku. Cílem druhého srazu 
byla koncem srpna Blatni ka. 
Mezi více než půl stem ú astníků 
z celé republiky byla už sedmá 
generace potomků.  
První setkání inicioval Josef Švr-
ek ze Suchova. „Uspo ádal ho 

tehdy ve Slupi na Znojemsku, od-
kud nás většina pochází. Prarodi-
e, kte í měli v rozmezí dvaceti let 

sedm dětí, se tam totiž po válce 
p estěhovali. Tenkrát se osídlo-
valo pohrani í po odsunutých 
Němcích,“ vysvětluje Jaroslav 
Švr ek (52), jak se jeho p edci do-
stali ze Suchova na Znojemsko. 
Jaroslav a jeho dva sourozenci 
se sice narodili ve Znojmě, ale 
po átkem šedesátých let se 
spolu s rodi i p estěhovali do 
Blatni ky. Od té doby tady bydlí. 
S ženou Ani kou (47) vychovali 
syna a dceru a dnes se už radují 
ze t í vnuků. 

Jejich aktivní strýc po prvním 
srazu zem el, a tak se rozhod-
li, že další setkání uspo ádají 
v Blatni ce sami. „S nápadem 
p išla žena. Mně se do toho moc 
nechtělo, protože jsem věděl, že 

to bude obnášet spoustu práce 
a starostí, ale nakonec jsem sou-
hlasil,“ prozrazuje Jaroslav. Kro-
mě setkání se nakonec navíc roz-
hodl dát dohromady rodokmen 
všech potomků manželů Matou-
še a Rosálie. Zatímco žena Anna 

vše sepisovala ru ně, Jaroslav si 
na internetu našel program ke 
tvorbě rodokmenu, který mu 
zna ně usnadnil práci. 
Poté nechal vytisknout ty i-
cet knih, které obsahují i fotky 

témě  všech lenů dnes už roz-
sáhlého rodu. Díky sta e kům 
Švr kovým totiž v sou asné 
době žije více než dvě stě je-
jich potomků. Koncem srpna se 
jich do Blatni ky sjelo více než 
padesát. P ijeli z Prahy, Podkr-

konoší, severní Moravy i Znoj-
emska. 
Místem jejich setkání byl kultur-
ní dům. Na uvítanou si všichni 
pochutnali na ízku s brambo-
rem a oblohou. Později p išel 
na adu výborný guláš a švéd-
ské stoly. Nechyběly ani kolá ky 
a víno. Každý z ú astníků p inesl 
buchty a zákusky. K dobré poho-
dě i do tance vyhrával harmoni-
ká . Vyprávění a vzpomínání pak 
nebralo konce. 
P íští setkání by se mělo za pět 
let uskute nit zase ve Slupi na 
Znojemsku. „Pokud budeme 
zdraví, tak bychom další sraz 
uspo ádali zase v Blatni ce. Roz-
hodně budeme sledovat, jak se 
rozrůstáme a nové leny bude-
me dopl ovat do již hotového 
stromu rodokmenu,“ plánuje Ja-
roslav Švr ek. Na závěr p ipomí-
ná, že tato setkání jsou důležitá 
hlavně pro nejmladší leny rodu. 
První bratranci se mezi sebou sa-
moz ejmě znali. Horší už to bylo 
s jejich dětmi a dalšími genera-
cemi. 

Lenka Fojtíková

ZPRAVODAJSTVÍ

Do Blatni ky se z celé republiky sjel rod Švr ků
Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic as. Široká rodina se oby ejně sejde jen po delší době na 
poh bu někoho blízkého. Potom p íbuzní v bolesti a slzách litují, že se takto všichni nesetkali, 
dokud byl nebožtík živý. To už ale bývá pozdě.  

Sta e ci Rosálie a Matouš Švr kovi měli v rozmezí dvaceti let sedm 
dětí. Dnes žije více než dvě stě jejich potomků po celé republice. 

Foto: Rodinný archiv

Rod Švr ků se za více než sto let po ádně rozrostl. Na druhé setkání se do Blatni ky sjela necelá tvrtina všech žijících potomků.  
Foto: Rodinný archiv
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Školka se zamě ila na celistvou pedagogiku
Bližší pohled na nový styl peda-
gogiky, který za íná uplat ovat 
Mate ská škola s k es anskou 
výchovou Uherský Ostroh, měli 
možnost zažít na vlastní o i rodi e 
dětí, kte í po átkem zá í zavítali 
do koncertního sálu ostrožského 
zámku. Hlavní rysy celistvé peda-
gogiky p ijeli vysvětlit lekto i Eva 
Muro ová a P. Tomáš Cyril Havel.
„Celistvá na smysl zamě ená pe-
dagogika Franze Ketta klade hlav-
ní důraz na radost a vztažnost. 
Není důležité, jestli je někdo vý-
borný zpěvák i tane ník, ale aby 
se všichni dokázali bavit a měli 
z toho radost. Zárove  tato pe-
dagogika vytvá í v dětech vztah 
k jednotlivých věcem, kterých si 
pak více váží,“ vysvětlila v kostce 
Muro ová.
Tento styl pedagogiky uplat ova-
ný p edevším v mate ských ško-
lách vznikl již p ed ty iceti lety 

v Bavorsku, odkud se p enesl do 
Tyrolska. „Když dojdete do větši-
ny školek, uvidíte spoustu hra ek, 
a teprve poté děti. Celistvá peda-
gogika je více strohá a každá hra -
ka i věc má své nezastupitelné 
místo,“ doplnila Muro ová.
Beseda byla ur ena nejen do-

spělým, ale i dětem. Ty zazpívaly, 
zatan ily, luštily hádanky i si ze 
šátků stavěly vlastní školku. Na 
Moravě není tento typ pedago-
giky zatím p íliš rozší en. Nejbližší 
školka, která využívá jeho pro-
gram, je až ve Slavkově u Brna.

Text a foto: Hynek Zdeněk

Hluk staví nové byty
Na pět nových bytů se mohou 
těšit obyvatelé Hluku. Město 
je získá p estavbou bývalé ko-
telny v Závodní ulici, která už 
neslouží svému ú elu. Vítěz-
ná fi rma z Uherského Brodu 
zahájila práce v zá í a byty by 
měly být p ipravené k nastě-
hování v ervnu p íštího roku. 
ty i budou menší, do ty ice-

ti metrů tvere ních a jeden 
dvoupokojový se zhruba pět-
apadesáti metry tvere ními. 
Nájemci budou platit ty iapa-
desát korun za metr tvere ní. 
Městu se poda ilo na výstavbu 
bytů získat dotaci. „Rozhodně 
se nebojím, že by byl s obsa-
zením nových bytů problém. 
Pokud by neměli zájem míst-
ní, tak budeme rádi, když se 
k nám p istěhují noví obyva-
telé,“ ekl starosta Hluku Jan 
Šim ík.                                          (lef)

Do Blatnice zavítá 
vzácný kněz z Malty 

Do Blatnice p ijede známý 
exorcista P. Elias Vella z Malty. 
P i svém turné v únoru p íští-
ho roku, kdy bude p ednášet 
na Velehradě a v Praze, na dva 
dny zavítá také do Blatnice pod 
Svatým Antonínkem. Ve farním 
kostele sv. Ond eje bude mít 
od 24. do 25. února p ednášky 
zamě ené na vnit ní uzdravení 
skrze moc Ježíše.  
P. Elias Vella, OFM Conv. je e-
holní kněz, františkán mino-
rita. Vystudoval teologii na 
Lateránské univerzitě v ímě. 
Byl provinciálem minoritů na 
Maltě a fará em v St. Paul’s Bay 
a poté sedm let arcibiskup-
ským delegátem pro eholní 
život. Nyní je dvanáctým ro-
kem hlavním exorcistou své 
diecéze na Maltě a zárove  
prezidentem Diecézní komise 
pro okultismus a satanismus.  
Je autorem mnoha knih na růz-
ná témata duchovního života. 
Většinu asu tráví na cestách 
po celém světě. Vede exercicie 
a seminá e na nejrůznější du-
chovní témata.                      (lef)

Nejlepší jablko bylo z Hrubé Vrbky

Vítězný strašák Barbory Karáskové. Foto: Filip Fojtík

První íjnový víkend mí ily stov-
ky lidí do Kulturního domu 
v Louce. Zahrádká i zde totiž 
p ipravili výstavu ovoce a zele-
niny. Její sou ástí byla dvě klání. 
Hor ácké obce bojovaly o nej-
krásnější jablko.  Odborná poro-
ta rozhodla, že první místo pat í 
Hrubé Vrbce. St íbrné ocenění 
zůstalo doma v Louce a bronz 
putoval do Tasova. 
Dětem pak byla  ur ena soutěž 
o nejkrásnějšího strašáka. Zde 

pat ilo prvenství Barbo e Ka-
ráskové. Druhou p í ku obsadil 
Tobiáš Zemánek a z t etího místa 
se radoval Broněk Smetka. P es-
tože se ovoce letos p íliš moc 
neurodilo, po adatelům se sešlo 
na t i stovky exponátů. 
Za dva dny výstavu navštívilo 
okolo pěti set lidí. „Nevybírali 
jsme vstupné, tak je to jen od-
had,“ informoval p edseda po-
bo ky místní organizace zahrád-
ká ského svazu Josef Šmehlík. 

V sobotu zazpíval také mužský 
pěvecký sbor a zájemci mohli 
vyslechnout p ednášku Ladisla-
va Tom aly o sada ství. 
Kromě toho mohli návštěvníci 
zdarma ochutnat jable ný mošt, 
který dodali zahrádká i. Starost-
ka Louky Anna Vašicová pak 
s pomocí další kucha ky nava ila 
výbornou kyselicu. Také ta byla 
nabízena zdarma. 
Podle organizátorů zažila výsta-
va největší invazi po nedělní mši 
svaté, která byla obětována na 
poděkování za úrodu. Po boho-
službě se většina lidí p esunula 
do sálu kulturního domu, který 
je hned naproti,“ prozradil Josef 
Šmehlík. Vloni se výstava kvůli 
malé úrodě neuskute nila. Letos 
bylo ovoce ale ještě méně. „P es-
to jsme do toho šli a nakonec 
jsme rádi, že jsme se tak rozhod-
li,“ dodal. Zahrádká ům s p ípra-
vami významně pomohl obecní 
ú ad, protože většina lenů je 
v důchodovém věku. 

Lenka Fojtíková
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Děti z ostrožského domova bo í mýty
O dětech z dětských domovů si většina lidí myslí, že nejsou  zrovna studijní typy s nějakým 
mimo ádným nadáním. Tento zažitý mýtus v posledních letech s úspěchem bo í svě enci vy-
chovatelů z Dětského domova Uherský Ostroh. P ed několika lety se dostala do prestižní školy 
Open Gate z ízené nejbohatším echem Petrem Kellnerem Kate ina Něme ková. Nyní má p e-
chodnou adresu svého pobytu v Babicích u Prahy také Lukáš Kotlár. Nadaný mladík dokonce 
upoutal pozornost Nadace Olgy Havlové, která mu jako jednomu ze t í echů umožnila studo-
vat p ímo v Anglii, ve škole Churchill House.

Talentovaný Lukáš Kotlár získal v Anglii na 
prestižní škole nejen certifi kát, ale hlavně také 
spoustu zkušeností a nových p átelství z celé-
ho světa. 

Jak se o tobě 
Nadace Olgy 
Havlové vůbec 
dověděla?

K tomu, abych 
byl mezi těmi 
š astnými, kte í 
byli vybráni, jsem 
musel napsat 
v angli tině živo-
topis a motiva ní 
dopis. Pak už se 
rozto ilo kolo 
štěstí, které ten-
tokrát stálo p i 
mně.

Churchill House 
je letní škola, jak 
tam probíhala 
výuka?

Každý den od 
osmi hodin ráno 
za ínalo vyu o-
vání. Neměli jsme 
však samoz ejmě 
p edměty jako 
na naší eské 
škole, ale pouze 
t i dopolední ho-
diny angli tiny. 

Po obědě jsme měli odpolední 
aktivity. V nich  jsme mohli vy-
užít školní bazén, tenisové kurty 
a sportovní halu.

V eské republice není tato 
škola  ještě p íliš známá, kdo 
na ní vlastně studuje?

Po celou dobu existence se na té-
hle škole neukázal ani jeden ech. 
Já a další dva kluci z dětských do-
movů jsme se tento rok stali záro-
ve  průkopníky tunelu mezi es-
kou republikou a Ramsgatu, kde 
se škola nachází. Vě ím, že jednou 
budeme po etná skupina jako 
studenti z Ruska i Francie.

Ti p evažovali?

Ano,  ale potkával jsem tam stu-
denty prakticky z celého světa. 
Krom zmíněné Francie a Ruska 
p ijeli i z Turecka, Itálie, Portugal-
ska, Německa, Španělska, íny 
i Polska. Byla to tedy i dobrá 

p íležitost se nau it něco málo 
z jiných jazyků.

Zaregistroval jsi nějaké  od-
lišnosti mezi eským a anglic-
kým školstvím?

Těch rozdílů je ur itě víc. Jednou 
z věcí, kterou se Anglie liší, jsou 
nap íklad letní prázdniny. Ty 
v Anglii trvají pouze šest týdnů.

Angli ané jsou pověstní tím, 
že se vyžívají v tetování, zažil 
jsi tam v této souvislosti něja-
kou zkušenost?

Tomuto tématu jsme se ve ško-
le hodně věnovali. Témě  týden 
jsme se zabývali p íběhem hol-
ky, která chtěla na ucho t i malé 
hvězdi ky a po údajném usnutí 
skon ila s šestapadesáti hvěz-
di kami na celé levé tvá i.“

Jak bys hodnotil celý tvůj an-
glický pobyt, vnímáš ho jako 
p ínos pro své další jazykové 
vzdělání?

U it se cizí jazyk v zahrani í je ta 
nejkouzelnější metodika na svě-
tě. Během pár dní vás prost edí 
donutí mluvit. Užíval jsem si tam 
každou minutu. Bylo to super 
a vě ím, že se tam ještě  vrátím. 
Nejen že jsem získal certifi kát, ale 
také jsem získal nové zkušenosti 
samostatného cestovatele.“

Text a foto: Hynek Zdeněk

Hodová obchůzka 
v Louce
Hody, které se v Louce slaví díky 
zasvěcení kostela P. Marii Růžen-
cové, měl letos v obci na starosti 
ro ník 1993. P i nedělní obchůz-
ce (na snímku) stárky doprová-
zela Hor ácká cimbálová muzika 
Jožky Staši. 

Foto: Filip Fojtík
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Blatni ka s hosty zamí ila do družebního Falkensteinu
V polovině zá í zamí ila Blatni ka spolu se svými hosty do družebního Falkensteinu v Rakous-
ku. Už pojedenácté se zde zú astnila dvoudenních Oslav vína, kultury a umění. 

Vina i otev eli ve Sklepní ulici 
návštěvníkům své vinné sklepy. 
Nabízeli v nich nejen víno a bur-
ák, ale t eba také šperky, obrazy 

a nejrůznější dekorativní p ed-
měty. Na své si p išli i gurmáni. 
Pro ně bylo p ipraveno mnoho 
sladkých i slaných dobrot.

Své stanoviště dostali i zástupci 
Blatni ky. P estože byly sklepy 
až na konci dlouhé ulice vinných 
sklepů, cestu si sem našly davy 
lidí. Kdo sem zamí il, vždy postál 
delší dobu a s radostí naslou-
chal cimbálové muzice 
Falešnica i zpěvu všech 
krojovaných. Právě kroje 
byly pastvou pro o i. Mo-
raváky si mnozí Rakušané 
fotografovali. Blatni ka 
do Falkensteinu pozvala 
také folkloristy ze Strání, 
takže bylo skute ně na  
se dívat.
„V sou asné době běží 
projekt s názvem P e-
dejme tradice za hranice. 
P edloni jsme v našich 
Tradicích Slovácka Fal-
kensteinu obnovovali 
kroje. Naše družební 

obec tehdy slavila devět set pa-
desát let existence. Letos jsme 
v rámci projektu získali dotaci 
sto dvacet tisíc korun na obnovu 
našich krojů. Děti z nich totiž vy-
růstají, a tak je zapot ebí po ídit 
nové,“ informovala starostka Jar-
mila Hrušková.

Z toho důvodu se také všichni 
krojovaní fotografovali. Byli mezi 
nimi i hosté z Ostrožské Lhoty, 
Boršic a sedm tane níků ze Strá-
ní. P i sobotním průvodu mezi 
všemi ú astníky zvláš  zá ilo šest 

párů sváte ních krojů z Blatni -
ky. Zatímco v sobotu vyhrávala 
cimbálová muzika Falešnica, 
v neděli dostala slovo dechová 
hudba Blatni ka.
U sklepa, kde zástupci Blatni ky 
získali na dva dny své zázemí, 
byly stánky s vínem, kolá ky 
a hned vedle se prezentovaly 
Tradice Slovácka. „Lidé měli nej-
větší zájem o vyšívané závěsy na 
koštova ky. Prodaly se ale také 
některé vina ské zástěry a dal-
ší drobnosti,“ prozradila Jitka 
Menšíková, která měla stánek 
na starosti. „To u nás šly nejvíc 
na odbyt kolá ky,“ podělily se 
o zkušenosti ženy z Blatni ky. 
„Rozhodně nejde o nějaké ex-
tra výdělky. 

Ve Falkensteinu hlavně vždy 
p edstavujeme naši innost,“ 
uvedla editelka obecně pro-
spěšné spole nosti Tradice Slo-
vácka Jana Smutná.
„S Falkensteinem jsme navázali 
družbu p ed dvanácti lety. Od té 
doby jsme na těchto slavnostech 
byli jedenáctkrát. Jsou to vždy 
krásná setkání, kdy se můžeme se-
tkat s p áteli, povykládat a hlavně 
poznávat kulturu jiného národa. 
S obyvateli Falkensteinu máme 
mnoho spole ného. Obě obce 
jsou vina ské se vztahem k udržo-
vání tradic,“ upozornila starostka 
Blatni ky Jarmila Hrušková.

Text a foto: Lenka Fojtíková

Krojovaní budili v Rakousku pozornost a sklidili obdiv.

První den ve Sklepní ulici vyhrávala cimbálová muzika Falešnica. 
Většina lenů je z Boršic u Blatnice. Za cimbálem tentokrát vypomá-
hal Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty.

Spole ný snímek  krojovaných ú astníků, kte í se ve Falkensteinu zú astnili oslav Vína, umění a kultury. 
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Žijeme v době, kdy nikdo nemá 
jisté, jestli zítra nedostane ve 
své práci padáka. Naši p edko-
vé většinou celý život pracova-
li na jednom místě. Pokud se 
objevil někdo, kdo zaměstnání 
st ídal, byl ozna en za fl uktuan-
ta. Mladí se dnes p itom chtějí 
ve svém životopise pochlubit 
zkušenostmi, které nasbírali 
pokud možno na co nejvíce 
místech. 
P íběh Anny Gajdošové z Blat-
nice, která pracovala neuvě i-
telných osmat icet let u jedné 
fi rmy, se proto zdá neskute ný.  
Z oněch osmat iceti let byla p i-
tom ty iat icet let vedoucí po-
bo ky eské pošty v Boršicích 
u Blatnice. 
„Nastoupila jsem tam sedmé-
ho íjna roku 1977,“ vzpomíná 
osmapadesátiletá žena, která 
posledního srpna odešla po 
dlouhé službě do důchodu. Po 
maturitě na strážnickém gym-
náziu vystudovala nástavbu pro 
vedoucí pošty ve Znojmě. Nej-
d íve pracovala necelé dva roky 
v Uherském Ostrohu. 

„Po mate ské dovolené za mnou 
p ijel editel s náměstkem a p e-
mlouvali mě, abych šla do Bor-
šic, protože tam nikoho neměli. 
P iznám se, že se mně tam moc 
nechtělo. Měla jsem ty iadva-
cet let, byla jsem mladá holka 
a nechtěla jsem se zahrabat v ta-
kové malé vesni ce. Když jsem 
s jejich nabídkou souhlasila, byla 
jsem p esvěd ená, že tam dlou-
ho nevydržím,“ prozrazuje žena.
Vztah k práci na poště zdědi-
la po svém tatínkovi Františku 
Petraturovi. Ten byl totiž pošt-
mistrem nejen v Blatnici, ale  
t eba také na Myjavě i Senici 
na Slovensku. Později se stal 
poštovním inspektorem, takže 
jezdil po mnoha poštách na Mo-
ravě i Slovensku. D íve, než se 
jeho dcera Ani ka narodila, ale 
o práci p išel. Komunistům se 
nelíbilo, že není ve straně, a tak 
letěl. Musel jít do fabriky pra-
covat jako dělník. Kromě dcery 
Anny šla v jeho šlépějích ale 
i druhá dcera ‒ Antonie Vysko-
ilová, která byla zase vedoucí 

pošty v Blatnici. 

Když Anna Gajdošová p ed ty i-
at iceti lety nastupovala na poštu 
v Boršicích u Blatnice, vypadalo 
to tam úplně jinak, než když nyní 
koncem srpna odcházela. „Veške-
rou mou výbavou byla tehdy jen 
propiska, razítko a po íta ka na 
kli ku. Jinak se vše po ítalo z hla-
vy. Taky tam byla jedna doru o-

vatelka a uklíze ka,“ vrací se ve 
vzpomínkách Anna Gajdošová. 
Když odcházela do důchodu, 
byla už na poště sama, ale zato 
vybavená moderní po íta ovou 
technikou. Doru ovatelka dojíž-
děla z nedalekého Hluku a pošt-
mistrová si musela po práci vždy 
uklidit sama. 
P esto ni eho nelituje. „I když 
jsem Blatni anka, prožila jsem 
většinu života v Boršicích. Za-
tímco v Blatnici témě  nikoho 
neznám, v Boršicích znám už 
t i generace obyvatel. O všech 
p itom vím, ve kterém ísle 
domu bydlí. Mezi kolegy jsme 
se o obyvatelích bavili stylem: 
„Marie dvěstěpadesátka,“směje 
se erstvá důchodkyně. 
Na závěr vzpomínání upozor u-
je, že ji Borši ané p irostli k srd-
ci. Měla je ráda a těžko se s nimi 
lou ila. Zažila několik starostů, 
p i emž se všemi velmi dob e 
vycházela. Ten poslední, Bohu-
slav Vávra se s ní p išel rozlou it 
s kyticí v ruce. Doprovázely ho 
také ostatní pracovnice obecní-
ho ú adu, a p išel dokonce i pan 
fará  Norbert Nawrath. 

Lenka Fojtíková

PR
OF

ES
E

Anna Gajdošová sloužila na boršické poště 
neuvě itelných ty iat icet let

Tatínek František Petratur (naho e t etí zleva) byl na několika místech Slovenska i Moravy poštmistrem 
a později poštovním inspektorem.                                                                                       Foto: 2x rodinný archiv

S Annou Gajdošovou se p i jejím odchodu do důchodu p išel roz-
lou it i starosta Bohuslav Vávra.
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Ostrožané se vrátili ke starým tradicím
Moravská beseda, kterou mohli Ostrožané vidět naposledy někdy 
v osmdesátých letech minulého století, se stala hlavním lákadlem le-
tošních hodů v Uherském Ostrohu. Vysoká a poměrně mohutná mája 
ozdobila v páte ním podve eru ostrožské p ízám í. Sobota byla už 
tradi ně věnována chození po stárcích, udělení/potvrzení hodového 
práva a ve erní zábavě. I letos se Ostrožané, jejichž po et každoro ně 

stoupá, mohli pochlubit hned dvěma dvojicemi stárků. Staršími byli 
pro letošek Ji í Jur eka s Ivou Pšurnou a  mladšími Martin ech s Mi-
chaelou Molkovou. Program hodů vyvrcholil v neděli, kdy se v koste-
le sv. Ond eje slavila dopoledne hodová mše svatá. (Mnoho dalších 
fotek je v aktualitách na: www.ostrozsko.cz).

Text a foto: Hynek Zdeněk 

P estože měli Ostrožané letos mohutnou máju, dokázali ji vzty it 
velmi rychle.

Tetky si vzaly na starost pěveckou stránku páte ního podve era 
a svými písněmi pohladily na duši.

Pro mladší stárku Michaelu Molkovou si chasa zašla na Sídliště. Po p e tení událostí, kterými Uherský Ostroh od minulých hodů 
prošel, potvrdila starostka Hana P íleská hodové právo.

Výlovu vodní nádrže u Blatni ky po así p álo
Kapra po mlyná sku, smaženého, na zelenině, i na esneku a další dob-
roty mohli pokoštovat ti, kte í zamí ili v polovině íjna na výlov vodní 

nádrže u Blatni ky. Podívanou, kterou je možné sledovat jen jednou 
za rok, si nenechaly ujít stovky návštěvníků z širokého okolí.             (lef)

Na rybá e dopadají paprsky vycházejícího slunce.    Foto: Filip Fojtík Většina návštěvníků si domů odvážela také kapra, na kterém si po-
chutnají o Vánocích.                                                          Foto: Filip Fojtík

ZPRAVODAJSTVÍ
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Mladá žena jela do Madridu hledat 
Boha a našla ho tam sama v sobě
Pomalu nastává as plískanic a těšení se na Vánoce. V myšlenkách ale stále doznívají 
vzpomínky na zážitky z prázdnin. V polovině srpna se dva miliony lidí z celého světa 
vydaly na Světové dny mládeže do Madridu ve Španělsku. Setkání s papežem Bene-
diktem XVI. se zú astnili také mladí lidé z Ostrožska a Hor ácka. 

Spole ný sní-
mek poutníků 
olomoucké arci-
diecéze, kte í do 
Madridu p ijeli 
až na hlavní pro-
gram. 

foto: archiv  
Zde ky Hájkové

V Madridu měla své zastoupení 
Blatnice pod Svatým Antonín-
kem, Blatni ka, Boršice u Blatni-
ce, Hluk, Hrubá Vrbka, Javorník, 
Kuželov, Lipov, Louka, Nová Lho-
ta, Malá Vrbka, Suchov, Ostrož-
ská Lhota, Ostrožská Nová Ves 
i Uherský Ostroh.  Jen z Ostrož-
ské Lhoty jich bylo sedm. 
Byla mezi nimi svým způsobem 
už veteránka Alena Sk enková. 
P ed dvaceti lety se totiž zú-
astnila dnes už legendárního 

setkání v enstochové s Janem 
Pavlem II.  „Ze Lhoty nás teh-
dy jel plný autobus! Bylo mně 
patnáct a setkání se mi navždy 
zapsalo do srdce. Bylo prv-
ní v historii,“ p ipomíná Alena 
Sk enková. Poté byla také na 
stejné akci v roce 1997 v Pa íži, 
ímě (2000) a Kolíně nad Rýnem 

(2005), kde už byl Benedikt XVI. 
Ve Španělsku na ni i Jakuba Pá e 
(21) a Vojtěcha Radocha (20) udě-
lala největší dojem mše svatá, 
která byla pro tisíce mladých lidí 
mnoha národů sloužena v aré-
ně, kde d íve bývaly bý í zápasy. 
„Seděli jsme v kruhu a uprost ed 
arény byl oltá . Nebylo tam ještě 
tolik lidí, takže jsme si to mohli 

víc užít. Něco se dokonce etlo 
i v eštině,“ pochvalovali si kluci, 
kte í byli na podobném setkání 
mládeže vůbec poprvé. 
„P ed t emi lety jsme se na Vele-
hradě zú astnili aktivu, kde jsme 
p es telemost sledovali Setkání 
mládeže v australském Sydney. 
Když pak v závěru Svatý otec 
vyhlásil, že další setkání bude 
v roce 2011 ve španělském Mad-
ridu, ekli jsme si, že pojedeme, 
a tak se nakonec i stalo,“ prozra-
zuje Jakub Pá . Poté kluci p izná-
vají, že to byl neopakovatelný 
zážitek. „Jestli se nám něco ne-
líbilo? Možná špatná organizace, 
kterou Španělé ob as nezvláda-
li,“ p ipouští Vojtěch Radoch. 
S tím souhlasí i jednadvacetiletá 
Ludmila Dominiková. „Byla jsem 
v Kolíně nad Rýnem a tam se 
mně líbilo asi víc. Možná to bylo 
proto, že to bylo poprvé. V Mad-
ridu byla ale doopravdy špatná 
organizace. Když jsme p etrpěli 
celou noc vsedě, tak jsme se 
s kamarádkou ráno vydaly na to-
alety a také pro vodu. Potom už 
nás ale nepustili zpět do areálu, 
takže jsme se vlastně samotné-
ho setkání s papežem nezú ast-

nily,“ prozrazuje mladá dívka. 
Jinak všechno vidí pětadvaceti-
letá u itelka z Hluku Zde ka Háj-
ková. Na setkání jela s p ítelem 
na popud kamarádů poprvé. Do 
té doby se ni eho podobného 
nezú astnila. Dokonce nebyla 
ani v Brně, když eskou republi-
ku navštívil papež. 
„Nevěděla jsem, co od toho mám 
o ekávat. Ani vlastně nevím, 
pro  jsem se dala p emluvit. Když 
se pak blížil den odjezdu, litovala 
jsem, že jsem se p ihlásila. Mož-
ná to byl strach z neznámého,“ 
uvažuje nahlas Zde ka. Realita 
pak ale mnohonásobně p ed ila 
její o ekávání. „V posledním ase 
jsem prožívala hodně těžké ob-
dobí a zdálo se mně, že neexistu-
je ešení. Ve Španělsku jsem ale 
v sobě pocítila obrovskou vnit ní 
sílu, Boží lásku a pomoc jako už 
dlouho ne. Dá se íct, že jsem jela 
do Madridu hledat Boha a našla 
jsem ho tam v sobě,“ svě ila se 
Zde ka Hájková. 
Další Světové dny mládeže se 
uskute ní za dva roky v Riu de Ja-
neiru. Všichni oslovení se shodli, 
že tam z ejmě nepojedou, pro-
tože cesta bude fi nan ně velmi 

náro ná. Vždy  
jen náklady na 
letošní putová-
ní do Španělska 
vyšlo zhruba na 
deset tisíc korun. 
Lenka Fojtíková 
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Návrhá ka zve
na ojedinělou 
show

Módní návrhá ka Marie Zelená 
zve na ojedinělou akci. V sobo-
tu 19. listopadu se ve sportov-
ní hale v Ostrožské Nové Vsi 
uskute ní kulturní a charitativní 
ve er s názvem Návraty k hod-
notám. V ojedinělém programu 
vystoupí houslový virtuos Jaro-
slav Svěcený, herec Slováckého 
divadla Josef Kubáník, a pokud 
jí to zdraví dovolí, tak i here ka 
a lo ská nositelka Thalie Květa 
Fialová. Mezi profesionálními 
modelkami budou modely 
p edvádět i dívky z dětských 
domovů v Uherském Hradišti 
a Ostrohu. Odpolední vystou-
pení za ne v 15.30 a ve erní 
v 19 hod. (Více jsme o akci psali 
v minulém ísle asopisu.)    

(lef) 

Turisté už ví,
kam za vínem

U hlavní k ižovatky v Blatnici 
p ibyla nová informa ní cedu-
le. Z jedné strany je mapa, kde 
návštěvníci obce najdou všech 
ty iat icet lenů Cechu blat-

nických vina ů. Z druhé strany 
jsou informace o nově vzniklé 
akci Do Blatnice za vina em.  
Sou ástí informa ního panelu 
je také lavi ka a v těsné blízkos-
ti by měl být ještě instalovaný  
velký dubový sud. „Hlavním cí-
lem bylo, abychom návštěvníky 
obce a turisty p ilákali do sklep-
ních uli ek. Také projíždějící 
upozor ujeme, že jsme vina -
ská obec. Informa ní panel by 
měl usnadnit orientaci v obci 
a umožnit kontakt s vina i,“ 
zdůvodnil jeho instalaci mladý 
vina  Tomáš Rumíšek. Vina ům 
se na pouta  poda ilo získat 
dotaci ve výši t iceti tisíc korun 
z fondu Nadace partnerství, kde 
je v programu Greenways ge-
nerálním partnerem eská Spo-
itelna.                                             (lef)
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Mikroregion Ostrožsko Po et osob Celkem

Subjekty Osoba K

Ú inkující - osoba  500 K

Celkem 620 310 000

Hluk 184 92000

1 Mužský pěvecký sbor 21 10500

2 Klebetnice 12 6000

3 FS Dol ácko 14 7000

4 Dechovka Šarovec 15 7500

5 ZUŠ dětská cimbálová muzika 16 8000

6 Košulá ci 29 14500

7 Hlubo ek 20 10000

8 Mužský pěvecký sbor 14 7000

9 DH Polahoda 8 4000

10 Město Hluk 13 6500

11 Žarúžek 22 11000

Ostrožská Nová Ves 116 58000

12 Mužský pěvecký sbor 15 7500

13 ŽS Denica 14 7000

14 Děv ice z Nové Vsi 15 7500

15 CM Novoveská banda 6 3000

16 Pomněnky 19 9500

17 FS Novoveš an - chasa 33 16500

18 FS Novoveš an 14 7000

Ostrožsko rozděluje peníze ze Slavností vína 
a otev ených památek v Uherském Hradišti

PODĚKOVÁNÍ 
Dovolte, abych Vám jménem všech obcí Ostrožska co nejsrde něji poděkoval za spolupráci a bohatou prezentaci lidových tradic 
a folklóru našeho mikroregionu p i realizaci Slováckých slavnostech vína a otev ení památek v Uherském Hradišti.
Spole ně se nám poda ilo vytvo it neopakovatelnou, p átelskou atmosféru, která jistě up ímně zah ála a pohladila lidská srdce.
Ještě jednou p ijměte můj obdiv a velký dík.

Stanislav Ture ek, p edseda správní rady

Mikroregion Ostrožsko
Po et osob 

dle jmenného 
seznamu

Realizace akce 
- p íspěvek na 
úhradu nákladů

Sváte ní kroje - 
p íspěvek obcím 
na obnovu krojů

Ú inkující 
- p íspěvek 
souborům

Vina i - p íspě-
vek na propa-
gaci vina ství

Celkem

Rozdělení p íspěvku v procentech  zaokrouhleno 29% 7% 63% 1% 100%

Subjekty Osoba K K K K K

Ú inkující - osoba  500 K 620 310000 310000

Náklady na prezentaci na Redutě 620 142 150 142 150

P íspěvek vina ům na vstupenky na košt 25 7 500 7 500

Obce na kroje 7 x  5000 K 7 35000 35 000

Celkem 620 142 150 35 000 310 000 7 500 494 650

Ostrožská Lhota 96 48000

19 Folklórní soubor Háje ek 30 15000

20 CM Viš a - mladí 13 6500

21 Dětský soubor Kame á ek 22 11000

22 enský pěvecký sbor 16 8000

23 Mužský pěvecký sbor 15 7500

Blatnice pod Svatým Atnonínkem 88 44000

24 Dětský soubor Vav ínek 36 18000

25 Blatnická chasa 17 8500

26 Dětská CM Studáne ka 16 8000

27 Mužský pěvecký sbor 7 3500

28 Ženský pěvecký sbor 12 6000

Blatni ka 46 23000

29 Obec Blatni ka 7 3500

30 Dechová kapela Blatni ka 12 6000

31 Dětský soubor Jasenka 27 13500

Boršice u Blatnice 45 22500

32 Boršice u Blatnice 27 13500

33 Mužský pěvecký sbor 18 9000

Uherský Ostroh 45 22500

34 Tetky - ženský pěvecký sbor 7 3500

35 Město Uh. Ostroh 4 2000

36 Galuškovo slovácko - Oskoruše 12 6000

37 FS Ostrožan - Haštera 22 11000
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„Výstavu jsme poprvé uspo á-
dali p ed ty mi roky a zájem od 
té doby stále roste,“ informoval 
p edseda základní organizace 
eského zahrádká ského svazu 

v Hrubé Vrbce Miroslav Zahrad-
ník. Vzápětí ale upozor uje, že 
lenů mezi zahrádká i ubývá. 

V sou asné době je jich v celé 
obci devětadvacet a témě  
všichni jsou důchodového věku.
„Jsme taková organizace dů-
chodců,“ íká s nadsázkou 
jednatelka zahrádká ů sedma-
šedesátiletá Josefa Kolaciová. 
Po adatelé výstavy mají ale 
energie na rozdávání. Zatímco 
p edloni měli t i sta vystave-
ných exponátů, letos jich bylo 
témě  o sto víc. Byly p itom ne-
jen z Hrubé Vrbky, ale také ze 
širokého okolí. Modré brambory 
dokonce dodala paní orková až 
ze Židlochovic na Brněnsku.
Organizáto i se shodli, že letos 
byl dobrý rok na brambory. „Pr-
šelo, kdy mělo, a potom bylo 

sucho,“ zdůvodnil vysokou úro-
du p edseda zahrádká ů. Mezi 
bramborami bylo vystavených 
několik kuriozit. Jedna vyrostla 
do tvaru srdce a další byly ob í . 

ást exponátů se ještě objeví na 
výstavě v Kozojídkách a v Louce. 
Zbytek pak poputuje do jídelny 
mate ské a základní školy.
Sou ástí výstavy byla sou-
těž o nejlepší jídlo p ipravené 
z ovoce i zeleniny. Kucha ky 
po adatelům dodaly pětat icet 
mou níků. Podle návštěvníků, 
kte í je chutnali a poté hodnotili, 
na prvním místě skon il výborný 
o echový dezert Štěpánky Mink-
sové z Velké nad Veli kou. Druhá 
p í ka pat ila Haně Zde kové 
a na t etím místě skon ila Kristý-
na Zavadilová.

Text a foto: Lenka Fojtíková

ZPRAVODAJSTVÍ

Nejlepší mou ník dodala Štěpánka Minksová
Nejen spousta druhů ovoce, zeleniny, ale t eba také bylinky, výtvarné práce dětí z mate ské 
i základní školy, dekorace ze sušených květin a pětat icet druhů mou níků nabídla nádherná 
výstava v Hrubé Vrbce. P ipravili ji tamní lenové zahrádká ského svazu. Bezmála ty i stovky 
exponátu si za dva dny p išlo do sálu kulturního domu prohlédnout šest set spokojených náv-
štěvníků. 

Vítězný recept:

O echový kolá
250 g hladké mouky
100 g mletého cukru
1 celé vají ko
100 g másla
3 lžíce medu
1 lžíce sody (nebo perníkové 
ko ení)
3 lžíce mléka

Postup:
Rozpustíme máslo, cukr, 
med, mléko, p idáme mouku, 
sodu, nakonec vají ko.
Vzniklé těsto rozválíme na 
pe icí papír (těsto je podob-
né jako na perník - pokud 
se vám těsto nebude pěkně 
spojovat ně eho trochu p i-
dejte: másla,
medu nebo mléka)

P ipravíme směs o echů: 
150g o echů (různé druhy) na 
hrubo nakrájet
1 sá ek dý ových semínek
1 sá ek slune nicových se-
mínek
1 sá ek sezamu
O echy, dý ové a slune ni-
cové semínka můžeme na 
sucho opražit.

Potom rozpustíme 80 g cuk-
ru (je možné dát i trochu t ti-
nového), 120 g másla a 3 lžíce 
medu. Smícháme se semínky, 
necháme zchládnout a dáme 
na těsto, pe eme asi 10 minut 
na 180°C. Podle chuti můžete 
dát do směsi o echů sušené 
rozinky, brusinky aj.

Na výstavu ovoce a zeleniny se p išlo v Hrubé Vrbce podívat okolo 
šesti stovek návštěvníků. 

Mimo jiné bylo k vidění hned několik druhů brambor, kterých byla 
letos pěkná úroda. Ty nejvzdálenější vyrostly paní orkové ze Žid-
lochovic na Brněnsku. 

Mezi vystavenými kuriozitami 
byla i brambora, která narostla ve 
tvaru srdce.
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Poutníci se do monastýru za ali 
sjíždět už v pátek ve er, kdy byla 
v komorním prost edí chrámu 
sloužena za svitu svící tzv. devá-
tá hodinka a po ní velká ve erní 
bohoslužba s litií. Jde o sta-
rok es anský ob ad, p i němž se 
světí chleby, pšenice, víno a olej. 
V sobotu dopoledne pak byla 

sloužena božská liturgie v ešti-
ně a áste ně staroslověnštině. 
Vedl ji biskup Jáchym, p edsta-
vený monastýru. Spolu s ním 
sloužilo dalších deset duchov-
ních. Biskup v kázání zdůraznil 
podobnost života sv. Gorazda 
a Panny Marie. Hovo il o dobro-
diních, která měli oba světci spo-
le né. O jejich lásce k Bohu, po-
ko e, trpělivosti a schopnosti se 
obětovat pro druhé. Proto jsou 
našimi vzory a pomocníky na 
duchovní cestě. P ipomněl také 
nezištnou obětavost a mu ed-
nickou smrt sv. Gorazda, k jehož 
památce byl monastýr v Hrubé 
Vrbce vybudován. 

„Svatý novomu ed-
ník Gorazd navázal na 
odkaz věrozvěstů Cy-
rila a Metoděje zde na 
Moravě,“ upozornil 
biskup. P ítomné pak 
vyzval, aby se svým 
životem stali pe etí 
práce a mu ednic-

ké smrti sv. Gorazda. Na ob ady 
navázalo v zahradě monastýru 
pohoštění. Většina poutníků jez-

dí do Hrubé Vrbky opakovaně, 
což bylo vidět a cítit ve velmi živé 
a p átelské atmosfé e, která celou 
pou  provázela.

Text a foto: Pavel Gráf

ZPRAVODAJSTVÍ

Pravoslavní putovali do Hrubé Vrbky
První zá ijový víkend zamí ila do pra-
voslavného monastýru v Hrubé Vrbce 
bezmála stovka poutníků z celé Mora-
vy, ech i ze Slovenska. Uskute nila se 
zde totiž pou  k p ipomínce devěta-
šedesátého výro í mu ednické smrti 
biskupa pravoslavné církve, sv. Go-
razda II., rodáka z Hrubé Vrbky.

Svatý biskup Gorazd 

V zá í roku 1921 byl srbskou 
církví vysvěcen první eský 
pravoslavný biskup Matěj 
Pavlík (bývalý ímskokato-
lický kněz), který symbolic-
ky podle prvního nástupce 
sv. Metoděje p ijal jméno 
Gorazd. Ve své innosti na-
vázal na cyrilometodějskou 
tradici a dal obnovené církvi 
v tehdejším eskoslovensku 
pevný právní a kanonický 
ád a v souladu s evangeliem 
a tradicí pravoslavné církve 
i národní bohoslužebný ja-
zyk.  
Za druhé světové války, po 
objevení atentátníků na íš-
ského protektora Heidricha, 
kte í se skrývali v pravo-
slavném chrámu v Resslově 
ulici v Praze, byl 4. zá í 1942 
biskup Gorazd se svými spo-
lupracovníky po dlouhém 
mu ení popraven. eskoslo-
venská pravoslavná církev 
pak byla nacisty zakázána. 
Po válce se innost církve ob-
novila a v roce 1951 jí mate -
ská ruská pravoslavná církev 
udělila autokefalitu. 
Od té doby byla samostat-
nou místní církví, která si 
mohla volit a světit biskupy 
sama. Po rozdělení republiky 
v roce 1993 došlo ke změně 
názvu církve, ale ne k právní-
mu rozdělení. 
V sou asné době má pra-
voslavná církev v eských 
zemích a na Slovensku ty i 
eparchie (biskupství). Dvě 
v eské republice (pražskou 
a olomoucko-brněnskou) 
a dvě na Slovensku (prešov-
skou a michalovskou).  
V roce 1987 pravoslavná cír-
kev biskupa Gorazda svato-
e ila. Prezident republiky 
mu pak 28. íjna 1997 pro-
půj il ád Tomáše Garrigua 
Masaryka I. t ídy za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská 
práva.

 (red)
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Divadlo odehrálo premiéru
S divadelní hrou Noc za všechny peníze se v Lipově p edstavil na p e-
lomu zá í a íjna nový spolek ochotníků, který si íká Divadlo bez ná-
zvu. Devět herců odehrálo dvě vystoupení v Lipově a jedno ve Velké 
nad Veli kou. 
„S nácvikem jsme za ali dva měsíce p ed prázdninami. S p ípadnými 
reprízami po ítáme až někdy po átkem p íštího roku. Většina z nás 
je hodně asově zaneprázdněna,“ uvedla na vysvětlenou lenka sou-
boru Jitka Hrdinová. Kromě vzpomínaných herců jsou sou ástí týmu 
také dva technici a nápověda. V Lipově působí už několik let další di-
vadlo, které se jmenuje Lipovský výkvět.  (lef)

Divadlo bez názvu odehrálo dvě vystoupení v Lipově a jedno ve 
Velké nad Veli kou.  Foto: Libor Ma ák

Děti bojovaly jako o život
Mate ská škola v Lipově se v íjnu ujala po ádání už osmého ro níku 
Běhu babího léta. Školní autobus z Blatnice p ivezl  11. íjna do Lipo-
va nedo kavé závodníky z Blatnice,  Louky, Vrbky, Tasova, Hroznové 
Lhoty, Kozojídek a Kněždubu. Domácí p išli pěšky.
Závod byl odstartován na h išti základní školy. Na start se postavi-
lo osmdesát dětí p edškolního věku. O tom, jak se těšily, svěd í vý-
rok jednoho z nich: „Já poletím jak blážen.“ P estože ráno pohrozily 
mraky deštěm, nakonec nepršelo  Všichni závodníci běželi s plným 
nasazením. Podle po adatelů nezáleží na tom, kdo si odnesl putovní 
pohár, ani na tom, kdo byl poslední. Děti ukázaly, že by  jsou malé 
vzrůstem, d ímají v nich velká bojovná srdce. Všichni ú astníci byli 
odměněni drobnými dárky. Za to pat í dík podpo e obecnímu ú adu  
drobným podnikatelům. P íští rok se  Běh babího léta uskute ní v Ta-
sově.   (red)

Putovní pohár Běhu babího léta zůstal doma v Lipově. 
Foto: Archiv MŠ

Rekordní Lipovská desítka
Rekordních sto osmdesát ty i závodníků se postavilo na start Lipov-
ské desítky. Po adatelé měli radost z obrovského nárůstu p edevším 
dětských a mládežnických kategorií. Hlavní závod na deset kilome-
trů  vyhrál asem 31:58 Martin Ku era (VSK Univerzita Brno). Z hor-
áckých běžců si nejlépe vedl Dušan Tom ala z Lipova, který doběhl 

desátý (36:54). Hned za ním se objevil v cíli další Lipovjan Jan Miške ík 
(37:01).  Ten skon il v kategorii nad 40 let na tvrtém místě.  (lef)

Mladší hoši běželi 200 metrů. Z Hor áků si nejlépe vedl Martin 
Ma ák ( . 227), který vybojoval st íbro a bronzový David ervenka-
( . 364). S íslem 404 běžel Michal Miške ík, jehož tatínek Jan běžel 
hlavní závod. Foto: Filip Fojtík

Na scéně se objevilo devět herců.  Foto: Libor Ma ák

Nový lipovský soubor s názvem Divadlo bez názvu se premiérově 
p edstavil hrou Noc za všechny peníze.  Foto: Libor Ma ák

ZPRAVODAJSTVÍ
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Blatnickému vinobraní po así p álo

V malých lenech Vav ínku je naděje dalšího udržení tradic.

Kulturní program, výborný bur ák a t eba také dražbu ob ího hroz-
nu nabídlo Blatnické vinobraní. Do areálu pod búdami se p išlo t etí 
zá ijovou neděli pobavit několik stovek lidí. P ed druhou hodinou na 
místo dorazil průvod krojovaných a potom už mohla za ít zábava, 
která se Blatni anům i díky p ízni po así vyda ila. 
„Když jsme dávali dohromady program, oslovili jsme nejd íve folklor-
ní soubor Vav ínek, cimbálovou muziku Studáne ka, místní ochot-
níky, blatnickou dechovku a mužský i ženský pěvecký sbor. Všichni 
souhlasili s ú astí a sbory si navíc pozvaly zpěváky z Kunovic a Bor-
šic,“ uvedl p edseda kulturní komice p i obecním ú adu Antonín Ha-
nák. Dále vystoupil ženský pěvecký sbor z Hroznové Lhoty. Ženy ten-
tokrát nezpívaly, ale místo toho skvěle sehrály scénku o va ení trnek.
Všichni ú inkující se ale nejd íve objevili v krojovaném průvodu, kte-
rý vyšel už tradi ně od kostela. Poprvé v něm jel starosta Vladimír 
Hanák se ženou v ko áru. „Chtěli jsme dodržet slavnostní ád. Musím 

se p iznat, že jsme se delší dobu dohadovali, kdo v ko á e pojede,“ 
prozradil starosta.
Oslovení vina i se shodli, že se letos rýsuje krásná úroda hroznů. „Te  
by to ale ještě chtělo popršet,“ upozornil p i oslavách starosta, kte-
rý je p edsedou Cechu blatnických vina ů. „Hrozny pot ebují vláhu, 
protože za ínají zasychat,“ p ipomněl další vina  Antonín Hanák.
Na závěr Blatnického vinobraní došlo na dražbu ob ího hroznu, který 
vážil bezmála ty icet kilogramů. Hrozny věnovala fi rma Víno Blatel.
Ob í hrozen za sedm set korun nakonec vydražila Alena Těthalová. 
Výtěžek poputuje na úhradu nákladů na po ádání vinobraní. „V této 
tradici chceme ur itě pokra ovat. Jsme starobylá vina ská obec, kte-
rá si to ur itě zaslouží. Náklady na pokrytí organizace akce jsou v cel-
kovém rozpo tu obce mizivé,“ uvedl starosta Blatnice.

Lenka Fojtíková 
(Dalších mnoho fotek v aktualitách na: www.ostrozsko.cz)

V ele průvodu, který vyšel od kostela, krá ela krojovaná chasa s prů-
vodem. Do kroku vyhrávala dechová hudba z Blatnice.

Ob í hrozen vážil okolo ty iceti kilogramů.
V průvodu nechyběli ani blatni tí zpěváci.

Blatnické zpěva ky se p ed vystoupením s hroznem vyfotily.
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Svatováclavské výstavy mají už tradici
Když 22. zá í za ínala v Ostrožské Nové Vsi vernisáž malí ky Lenky Jure kové, byla témě  ve stejnou 
dobu zahájena  ve Valdštejnské jízdárně v Praze velká výstava ke sto padesátému výro í narození 
malí e Joži Uprky. Jedno mají oba umělci spole né. U arovala jim krása slováckých krojů. 
„Celý rok jsem se těšila, že půjdu 
na vernisáž Joži Uprky. Nakonec 
jsem se na ni ale kvůli zahájení 
své výstavy nedostala. Ur itě 
se na ni ale zajdu po návratu 
do Prahy podívat,“ prozradila 
t iat icetiletá malí ka. Lenka Ju-
re ková pochází ze Bzence a po-
sledních pět let žije v Praze. Na 

Slovácko se znovu a znovu vrací 
pro inspiraci. Potkat ji můžete na 
Hor áckých i Strážnických slav-
nostech, a samoz ejmě že v létě 
nemohla chybět na Slováckém 
roku v Kyjově. Tam měla také vý-
stavu zamě enou výhradně na 
Kyjovsko.
Lenka o sobě íká, že malovala 

odmali ka. Hlouběji se ale mal-
bě za ala věnovat na st ední 
a vysoké škole. První výstavu 
měla už ve dvaceti letech. Do 
sou asné doby jich pro své p á-
tele a milovníky umění p ipravila 
t iat icet. Svou tvorbu p edsta-
vovala p edevším v různých 
koutech Slovácka. Její obrazy 
ale už obdivovali návštěvníci 
galerií také na Slovensku, v Praze 
a t eba i v Mongolsku. V Ostrož-
ské Nové Vsi byly k vidění starší 
i zcela nové obrazy. Je na nich 
zachyceno Kyjovsko, Strážnicko, 
Hor ácko, Uherskohradiš sko 
i Brodsko. 
„Je to takové putování nap í  Slo-
váckem,“ ekla autorka, která byla 
na vernisáži nastrojená v kyjov-
ském kroji. Spolu s ní p ijel také 
ženský pěvecký sbor ze Bzence 
Drmolice. Svým zpěvem ženy 
umocnily krásný kulturní zážitek.
„Obrazy Lenky Jure kové jsou 
mostem, který nám sou as-
níkům p enáší odkaz p edků 
v jeho živé podobě se všemi 

magickými souvislostmi tradice 
lidových písní, tanců a oby ejů,“ 
ekl mimo jiné p i zahájení vý-
stavy Miroslav Potyka.
První výstava se v Ostrožské 
Nové Vsi uskute nila v rámci 
hodů v roce 2005. Tehdy v ob-
adní místnosti obecního ú adu 
vystavovali  Jan Botek, František 
Pavlica a Lenka Jure ková. Za 
šest let zde organizáto i p ed-
stavili spoustu známých uměl-
ců. Byl mezi nimi malí  Zdeněk 
Hude ek, akademický socha  
Otmar Oliva i Joža Uprka, Antoš 
Frolka i Cyril Mandel.
„Výstavní innost tady chybě-
la. Obec nám vyšla vst íc a dala 
k dispozici ob adní sí . V době 
hodů, Vánoc i Velikonoc se zde 
stejně neoddává. Nejvíce ná-
vštěvníků na výstavy p ichází, 
když jsou hody. To bývá návštěv-
nost ty i sta až šest set lidí,“ pro-
zradil Jan Botek, z jehož iniciati-
vy se v Ostrožské Nové Vsi za aly 
výstavy po ádat.

Text a foto: Lenka Fojtíková
Malí ka Lenka Jure ková (v pop edí) vystavovala v Ostrožské Nové 
Vsi už podruhé.

Pastelka uvolnila prostory školkám

P i slavnostním otev ení mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení 
děv at z aerobiku, mažoretek, mažore áků, zazpívat si spole ně 
s Tetkami i se pobavit u rytí ského p íběhu v podání hostů z Luha-
ovic. Zpest ením zábavného odpoledne pak byla možnost projet 

se v ko á e.

Děti z Uherského Ostrohu si od 
za átku školního roku zvykají 
nejen na návrat do školních la-
vic, ale také na to, že na zájmové 
kroužky mí í do nových prostor. 
Od podzimu je totiž DDM Pas-
telka p emístěna z více lokalit do 
jedné centrální budovy na ná-
městí Sv. Ond eje. „Kone ně vše 
pod jednou st echou!“ Dalo by 
se radostně zvolat, nebýt toho, 
že v budově jsou zatím provede-
ny jen nejnutnější práce. „Ur itě 
bychom chtěli vyměnit okna za 
nová, ale nebude to tak snadné, 
nebo  budova stojí v památko-
vé zóně a vše proto bude nutné 
nejprve konzultovat s památká i,“ 
vysvětlil místostarosta města Ivan 
Klauda. Problémem je i st echa, 

která je tak ka v dezolátním stavu 
a byla jedním z důvodů, pro  se 
o objekt p estal zajímat majitel 
sousedního hotelu Morava Petr 
Hrubeš. To však neznamená, že by 
děti nastupovaly do zdraví škod-
livého prost edí, nebo  město 
samoz ejmě vše nejprve muselo 
mít schváleno od hygieniků. Dů-
vodem stěhování Pastelky z bu-
dov zdravotního st ediska a MŠ 
na Sídlišti nebyla jen touha mít 
vše na jednom místě, ale vyso-
ký po et dětí, které nastupují do 
mate ských škol. Obě místní škol-
ky totiž za aly praskat ve švech, 
a tak radnice rozhodla o navýšení 
po tu t íd, které se nabízely právě 
v prostorách DDM Pastelka.

Text a foto: Hynek Zdeněk 
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K p edání hodového práva z rukou starosty Stanislava Ture ka stár-
kům Martinu Juráskovi a Beátě Ju i kové došlo p ed kinem za velké-
ho zájmu ve ejnosti.  Text a foto: Hynek Zdeněk

Hody nebyly jen záležitosti krojované chasy, ale poutaly pozornost 
i rodi ů s dětmi.

Do zdobení májky se zapojila více než desítka děv at, krepové růže 
doslova mizely z p ipravených krabic p ed o ima.

Na stavění májek jsou Novoveš ané specialisti, tentokrát se zapojilo 
i hodně mladých chasníků.

U stárka Martina Juráska (vpravo) se mohli všichni ob erstvit jídlem 
i vínem.

Krojovaný průvod provázel p i procházení obcí zpěv, hudba i tanec.

V ele průvodu jelo několik jezdců na koních, kte í byli rovněž slav-
nostně vyzdobeni.

FOTOREPORTÁŽ Z HODŮ V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI
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editelka Pastelky: Jen na děti se nezamě ujeme!
Na nové prost edí si od po-
átku zá í zvykají nejen děti, 

ale i pracovnice Domu dětí 
a mládeže Pastelka v Uher-
ském Ostrohu. Po p ibližně 
měsí ním působení v budo-
vě Bla ákovo mohla editelka 
Štěpánka Dubinová zhodno-
tit, jaké výhody a nevýhody 

p ineslo p estěhování z ně-
kolika odlou ených praco-
viš  na náměstí Sv. Ond eje.

Jak jste si zvykla v novém 
působišti Pastelky?

P estěhování p ineslo jednu 
obrovskou úlevu spo ívají-
cí v tom, že nyní máme vše 
pod jednou st echou. Mů-
žeme se tak mnohem as-
těji potkávat a sdělovat si 
informace. To d íve nebylo 
možné. Tím, že jsme nesídlili 
v jedné budově, to bylo ta-
kové rozlítané.

Takže jste spokojeni?

„Z pohledu centralizace 
ano, ale má to i své nedo-
statky. Ukazuje se, že jsou 
zde malé u ebny. T eba ta-
ne ní sál je hodně malý, a to 
se zvětšoval vybouráním 
jedné p í ky. Asi bychom 
pot ebovali vybourat ještě 

jednu, protože jinak se tam 
děti nevejdou.“

To jich chodí do tane ních 
kroužků tolik?

Tane ní sál nevyužívají pou-
ze tane ní kroužky, ale t eba 
i aerobic, o který je opravdu 
velký zájem. Máme zde ty i 
věkové kategorie a ty musí-
me ještě dělit vždy na dvě 
skupiny.

P esto sál nesta í?

Aerobic se p ipravuje na 
soutěže, ve kterých dosahu-
je vynikajících úspěchů. Na 

secvi ení skladeb pot ebují 
děv ata více prostoru.“

Jak to tedy ešíte?

Ur itou možností je využívat 
menší sál sokolovny, který je 
nedaleko, ale ten bohužel již 
není náš, takže je pot eba za 
pronájem platit.“

Se za átkem nového školní-
ho roku jste vytvo ili hned 
několik nových kroužků. O  
je největší zájem?

U dětí o zpěvá ky a u dospě-
lých o angli tinu. Letos zde 
máme mimo ádně kvalit-
ního lektora, který působil 
sedm let v Anglii, takže jazyk 
ovládá dokonale. Poměrně 
velký zájem u dospělých 
evidujeme i o hru na kyta-
ru a o folklorní tance. U dětí 
bych zmínila hru na fl ét-
ni ku a rozhodně nemohu 
opomenout kroužek kung 

fu ‒ sedm hvězd kudlanky 
nábožné.

Máte hodně hudebních 
oborů. Nejste konkurencí 
základní umělecké škole?

To rozhodně ne! U nás nedo-
stane nikdo žádné vysvěd-
ení, protože jsme volno-
asová aktivita. Nicméně je 

samoz ejmě možné, že pr-
votní zájem o ur itý hudební 
nástroj nebo zpěv vznikne 
právě v jednom ze zmíně-
ných kroužků. P echod do 
základní umělecké školy tak 
může být logickým vyústě-
ním.

Pro  věnujete dospělým to-
lik pozornosti?

Kroužky pro dospělé tvo-
í podstatnou ást našeho 
programu. Máme zde na-
p íklad i orientální tane ni-
ce a nově jsme zavedli také 
Zumbu. Jak u orientálních 
tane nic, tak i u Zumby jsme 
zavedli jako novinku hlídaní 
dětí, dokud budou jejich ma-
minky cvi it i tan it.

V nabídce máte více než t i-
cet kroužků. Kolik pracov-
níků i pracovnic je celkem 
vede?

Dohromady je zde sedm 
pracovnic. Ne všechny jsou 
ovšem zaměstnané na plný 
úvazek,. Někdo z něj má t e-
ba jen desetinu. Je to různé. 
Nejhorší ovšem bývá najít 
v nejvíce exponovaných a-
sech, tedy mezi patnáctou 
a osmnáctou hodinou, vol-
ný prostor. Některé kroužky 
jsou proto situovány i na ví-
kend. Snažíme se prostě vy-
hovět všem zájemcům.“

Text a foto: Hynek Zdeněk

editelka Domu dětí a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu Štěpánka Dubinová. 
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Jak se žije soukromému zemědělci
Vyu il se alouníkem na 
St ední průmyslové ško-
le a St edním odborném 
u ilišti nábytká ském 
v Rosicích. Poté si zde 
udělal také maturitu. Pů-
vodnímu emeslu se ale 
nikdy nevěnoval. Dnes 
dvaat icetiletý Jan Ně-
me ek z Blatnice za al 
podnikat v zemědělství. 
V sou asné době obhos-
poda uje šestadvacet 
hektarů půdy. Na rozleh-
lých polnostech pěstuje 
zelí, květák, brambory, 
esnek i pšenici. Jeho 

vzorek letos zvítězil na Koštu 
zelí v Hluku. 
„Naši odjakživa něco sadi-
li a my jsme jim jako děcka 
pomáhali. P išlo proto nějak 
p irozeně, že jsem se dal do 
podnikání v zemědělství,“  
vysvětluje. Zatímco d íve měl 
vše na starosti tatínek Pavel, 
p ed devíti lety se karta ob-
rátila a hlavní slovo má nyní 
jeho syn Jan. Pokud je ale ná-
razově zapot ebí, p iloží ruku 
k dílu celá široká rodina. 
„Zemědělství je sezonní prá-
ce, ale vlastně mám po ád co 
dělat. První brambory se sadí 
už v b eznu a poté postupně 
další plodiny. Zelí pak sklízí-
me ještě v listopadu a někdy 

i v prosinci. Je to různé,“ pro-
zrazuje něco ze svého ro ní-
ho rytmu mladý zemědělec. 
P ipouští, že má od prosince 
do konce února volněji. Na-
konec ale p iznává, že na do-
volené se svou ženou a ma-
lou dcerkou ještě nebyli. „Je 
to složité. Máme půj ky na 
stroje, hypotéku, opravujeme 
dům. Když není v zimě práce 
na poli, tak zase po celé Blat-
nici odhrnuji traktorem sníh 
z obecních cest,“ p ipomíná 
svou další aktivitu Jan Něme-
ek. 

Vypěstovanou zeleninu do-
dává do velkoobchodu i ma-
loobchodu. Drobní zákazníci 
si p ijíždějí pro to, o  mají 
zájem, p ímo do rodinného 

domku rodi ů, který stojí úpl-
ně na kraji Blatnice ve směru 
na Uherský Ostroh. V pod-
zimních měsících si zde mohli 
nakoupit brambory a hlávky 
zelí. To zájemcům na po kání 
i nakrouhali. 
„Jak se žije soukromým ze-
mědělcům? St ídavě. Každý 
rok jinak. Když je ně eho vel-
ká úroda, tak jdou ceny dolů. 
Letos je to tak s bramborami. 
Vloni nebyla úroda,  proto 
byly vysoké ceny. A tak je to 
u všeho. Cena esneku byla 
letos vysoká, ale p íští rok 
může být vše jinak. Vypadá to, 
že nám letos zůstanou bram-
bory. Mám je sice uskladněné, 
ale nevím, jestli vydrží,“ dělí 
se o zkušenosti z praxe mladý 
zemědělec. 
Na otázku, jak je tato práce 
fyzicky náro ná, odpovídá, že 
velmi. „Někdy mně rukama 
denně projde i t i sta metrá-
ků brambor,“ prozrazuje Jan 
Něme ek. O jeho práci jsme si 
povídali jak jinak než na poli. 
Stáli jsme zabo ení do bahna, 
protože zrovna opravoval de-
fekt na traktoru. Za pár dnů se 
chystal sadit na hektaru a půl 
tisíc pět set kilogramů esne-
ku. 

Lenka Fojtíková

Soukromý zemědělec Jan Něme ek sklízí zelí ještě v listopadu a ně-
kdy i v prosinci.  Foto: Filip Fojtík

V sezoně brázdí s traktorem polnosti a v zimě pak odhrnuje sníh 
v ulicích obce.                                                                      Foto: Filip Fojtík

P ipomenou 
si úmrtí 
P. Šuránka

Každé první úterý v měsíci se 
scházejí na Antonínku kněží 
a vě ící, aby zde slavili tzv. Kněž-
skou kruciátu. O  jde? Všichni 
se spole ně modlí za kněze. 
Setkání za íná v kapli sv. Anto-
nína vždy v 16 hod. modlitbou 
Korunky. Poté následuje slave-
ní mše svaté a na závěr krátká 
adorace s požehnáním. V listo-
padu se mimo ádně vě ící se-
jdou až 8. 11. ve farním kostele 
v Ostrožské Lhotě. P ipomenou 
si zde totiž výro í úmrtí tamní-
ho rodáka P. Antonína Šuránka. 
Tento kněz zem el v pověsti 
svatosti a nyní se jedná o jeho 
blaho e ení. Mši svatou bude 
od 16 hod. sloužit olomouc-
ký biskup Josef Hrdli ka. Poté 
se všichni p esunou na blízký 
h bitov, kde bude následovat 
modlitba u hrobu P. Šuránka.

(lef)

Spolky získají 
nové zázemí

Na p elomu íjna a listopadu 
za aly v Ostrožské Nové Vsi 
opravy bývalého domku za-
hrádká ů. S dokon ením prací 
se po ítá v zá í p íštího roku. 
Víceú elový dům pak budou 
využívat ob anská sdružení 
a spolky v obci. 
„Zázemí by zde měli najít 
všechny folklorní soubory, za-
hrádká i i vina i. Po ítáme, že 
nové prostory bude ale využí-
vat t eba i škola,“ nastínil plány 
starosta obce Stanislav Ture -
ek. Oprava si vyžádá náklady 
okolo sedmi milionů korun. 
Obci se p itom poda ilo zís-
kat dotaci ve výši 4,5 milionu 
korun z MAS. „Letos chceme 
za p íznivého po así stihnout 
hrubé práce venku a p es zimu 
by se mělo pokra ovat uvnit  
budovy,“ prozradil starosta. 

(lef)

ZPRAVODAJSTVÍ
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„Bez pohybu se necítím dob e,“ tvrdí
 vytrvalostní běžec Jan Miške ík z Lipova
asto ho můžete vidět, jak běží 

po silnici mezi Lipovem, Taso-
vem a Hrubou Vrbkou. Možná 
o tom jen málokdo ví, ale je 
trojnásobným vítězem vytr-
valostního seriálu běhů Grand 
Prix Slovácko. Pět kilometrů umí 
zaběhnout za 17:02, desítku za 
34:08, půlmaratón za 1:18 a za 
hodinu dokáže na dráze odkrou-
žit 16 560 metrů. 
Kdo se ve vytrvalostním běhu 
trošku vyzná, je mu jasné, že jsou 
to skvělé výkony. Kromě toho od 
lo ského roku po ádá Lipovskou 
desítku. V osobním životě je pro-
jektovým manažerem a také ta-
tínkem dvou malých dětí. O kom 
je e ? O ty ia ty icetiletém 
Janu Miške íkovi z Lipova. 
P estože sportoval od útlého 
mládí, k vytrvalostním běhům 
se dostal až docela pozdě. V dět-
ství a později i za muže hrál totiž 
fotbal. „Pamatuji si ale, že jsem 
první závody běžel za strážnic-
ké gymnázium. Už tehdy jsem 
tíhnul ke st edním a delším tra-
tím. Trojku jsem zaběhl za 9:50 
a patnáctistovku za 4:30. Ty asy 
p itom byly bez jakéhokoliv sys-
tematického tréninku,“ upozor-
uje dnes úspěšný běžec. 

Když pak v jednadevadesátém 
roce p estal hrát závodně fotbal, 
šel si jednou až dvakrát týdně 
zaběhat. Dnes tvrdí, že se chtěl 
udržovat v kondici. „V roce 2003 
mě pak napadlo, že bych si mohl 
vyzkoušet Běh Filipovským 
údolím. Na závod jsem šel opět 
bez nějaké systematické p ípra-
vy. Desítku, která je mezi běžci 
ozna ována za docela náro nou, 
jsem tam hned napoprvé zaběhl 
za dvaa ty icet minut. Výsledek 
mě povzbudil k usilovnějšímu 
tréninku a dalším závodům,“ 
vzpomíná na své závodní za át-
ky Jan Miške ík. 

V tréninku za al běhat okolo t í 
set kilometrů měsí ně a záhy se 
dostavily první úspěchy. V roce 
2007 poprvé reprezentant Lipo-
va vyhrál kategorii nad ty icet 
let v sérii vytrvalostních běhů 
Grand Prix Slovácko. Z vítězství 
se pak radoval i v roce 2009 
a 2010. „Nejlépe mně to běhalo 
v letech 2007, kdy jsem si na vět-
šině tratí zaběhl osobáky. Te  už 
jde výkonnost s p ibývajícím vě-
kem dolů,“ míní jeden z nejlep-
ších běžců Hor ácka, i když dál 
sbírá úspěch za úspěchem. 
Vloni za al navíc po ádat Lipov-
skou desítku. Pět dvoukilome-

trových okruhů vede ulicemi 
Lipova, takže diváci mohou stále 
sledovat, jak se závod vyvíjí. Le-
tos v íjnu se uskute nil už druhý 
ro ník. Zájem o běh roste nejen 
mezi dospělými, ale také v nej-
mladších dětských kategoriích. 
„Pro  místo běhání nehraji t eba 
tenis? Protože mě to nechytlo. 
Baví mne prostě běhat. Výhodou 
je, že nejsem závislý na žádném 
spoluhrá i ani nepot ebuji re-
zervovat kurt. Zaběhat si prostě 
můžu jít, kdy mne napadne. Po 
doběhu bývám sice unavený, 
ale na druhou stranu cítím ur-
ité uspokojení. Pokud nemám 

pohyb, jsem nervózní a necítím 
se dob e,“ vyjmenovává důvody, 
pro  se témě  každý den oble e 
do sportovního a vyrazí v mara-
tonkách do terénu. Pokud mu 
to zdraví dovolí, rád by běhal 
až do smrti. „Mám sen, že bych 
jednou běžel maraton. Vím, že 
bych tomu musel obětovat ce-
lou sezonu. Uvidím, jestli se mně 
to poda í,“ íká p i lou ení muž, 
který díky pravidelnému sportu 
na svůj věk vůbec nevypadá.

Lenka Fojtíková 

Reprezentant Lipova (uprost ed) po startu letošní Hor ácké pětadvacítky.  Foto: Filip Fojtík

ty ia ty icetiletý Jan Miške ík za al běhat p ed osmi lety a záhy 
dosáhl vynikajících výsledků.  Foto: Filip Fojtík
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Novoveští  kanoisté stabilizovali kádr 
Další kanoistická sezona v Os-
trožské Nové Vsi je už  minu-
lostí. Novoveští kanoisté v le-
tošním roce opět potvrdili, že 
pat í k eské špi ce a  dlouho-
době drží pozici jednoho z nej-
úspěšnějších sportů v našem 
regionu. V Mistrovství eské 
republiky družstev skon ila 
kanoistika z Ostrožské Nové Vsi 
na skvělém šestém místě. Cel-
kem bylo v dlouhodobé sou-
těži klasifi kováno ty iat icet 
družstev.
„V poháru se dostáváme na úro-
ve  devadesátých let, ale s da-
leko menším po tem závodní-
ků. Tehdy jsme kon ili někde 
kolem pátého místa. Na závody 
jsme v letošní sezoně jezdili 
s t inácti trnácti dětmi, což je 
solidní. Jednu dobu, ale to už 
je dávno, se po et závodníků 
u mládeže dal spo ítat na prs-
tech jedné ruky,“ srovnává vý-
sledky trenér oddílu Vít Pjaj ík.

Právě talentovaná  mládež je 
základem dalších skvělých vý-
sledků oddílu. I když se v po-
sledních letech stav mladých 
závodníků stabilizoval, p ivítali 
by kanoisté mezi sebou další 
zájemce o tento sport. „Sice zá-
jem o kanoistiku není ještě ta-
kový, jaký bychom si p edsta-
vovali, ale v dnešní době, kdy 
mají problém poskládat muž-
stvo i fotbalisté, asi nemůžeme 
ekat víc,“ dob e ví Pjaj ík.

 Vedení kanoistiky p itom v Os-
trožské Nové Vsi nabízí každý 
rok ve své loděnice pro žáky 
okolních škol možnost vyzkou-
šet si tento sport a p ípadně 
se p ihlásit do oddílu. Podle 
trenéra se ale tato akce míjí 
ú inkem. „Už to děláme léta, 
ale poslední roky to má  z hle-
diska nových tvá í tak ka nulo-
vý efekt,“ posteskl si zkušený 
trenér.  
Jedním z největších úspěchů 

novoveského oddílu v letoš-
ním roce byl start Martina 
Macha na světovém šampi-
onátu juniorů v německém 

Brandenburgu. Osmnáctiletý 
kajaká  na dvousetmetrové 
trati postoupil z rozjíž ky do 
semifi nále, ve kterém skon il 
na šesté pozici. Toto umístě-

ní ho poslalo do fi nále C, kde 
obsadil pátou p í ku a celkově 
skon il t iadvacátý.
Na juniorském mistrovství Ev-

ropy v chorvatském Zagrebu 
ve fi nále deblkajaků pak ob-
sadil  spole ně s Josefem Do-
stálem z Prahy skvělou pátou 
p í ku. 
„Možná výsledky nedopad-
ly podle jeho p edstav, ale je 
pravda, že měl mimo ádně 
silnou konkurenci. Je to jedi-
ný závodník, který  startoval 
na mistrovství světa i Evropy. 
Dá se íct, že v sou asné době 
je to náš nejúspěšnější repre-
zentant,“ okomentoval nej-
důležitější Machovy závody 
manažer kanoistů Vít Pjaj ík. 
Ten vě í, že v nejbližší době 
vychová další talentované zá-
vodníky. 
„Šikovné žáky ur itě máme, 
všechno záleží na nich, jak bu-
dou ochotni se sportu věnovat, 
a také na podpo e jejich rodi-
ů. Důležité je, aby pokra ovali 

a nenechali se odradit nebo 
zlákat ně ím jiným. Dále je také 
podstatné, aby p icházeli další 
a další zájemci o kanoistiku.  
P ál bych si, aby p ibyli další 
nová ci v nejmladší kategorii,“ 
zakon il trenér a manažer ka-
noistů Pjaj ík.  

Stanislav Dufka

S t emi trofejemi, dvěma oceněními a t iadvaceti medailemi se za átkem íjna vrátil devíti lenný závod-
ní tým z polských Tych, kde se zú astnil tradi ní podzimní regaty na jeze e Paprocany.  Zadní ada zleva:  
kanoista Michal Girašek, trené i Pavla Martinková a Marek Mazur, kajaká ka Karla Zalubilová z Ma atic, 
kanoista David Janík, kajaká ka Klára Silnicová, kajaká i Filip Nikl a Jakub Ml och. Spodní ada zleva:  
kajaká ky Kate ina Pjaj íková, Adéla Janošková, trenér Vít Pjaj ík, kajaká  Jakub Mazur 
Foto: archiv klubu

Nejúspěšnější len kanoistiky v letošním roce byl Martin Mach
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Tenisový turnaj v Ostrožské Lhotě O pohár 
starosty obce má za sebou dvanáctý ro ník. 
Kvůli nezájmu dětí to p itom letos pomalu 
vypadalo tak, že se neuskute ní. Nakonec se 
ale na lhotských kurtech sešlo první sobotu 
v zá í deset mladých tenistů a tenistek. 
Na rozdíl od uplynulého ro níku po así ten-
tokrát p íliš nezlobilo. Turnaj se uskute nil za 
podpory obce Ostrožská Lhota a už tradi ně 
ho zahájil starosta Antonín Jelének. „Jsem 
rád, že mě po adatelé pozvali k zahájení. Vi-
dím, že s obměnami na kurtech poznávám 
každý rok stejné tvá e. Poslední dobou si ím 
dál víc vážím lidí, kte í dělají něco pro druhé. 

V dnešní době to nebývá pravidlem. lověk 
musí p ípravě věnovat svůj osobní as, který 
by mohl trávit jinak,“ pochválil na úvod po-
adatelky turnaje Tá u Goliášovou a Ilonu 
Dufkovou starosta Lhoty.
Poklonu vysekl i všem žákům, kte í turna-
ji obětovali prosluněnou sobotu. „Vážím si 
i vás, kte í jste p išli, protože máte nějakého 
koní ka, kterému se věnujete. Chtěl bych vás 
poprosit, abyste u sportu vydrželi a za rok 
jsme se tady znovu setkali. Vím, že 
nemůžete všichni vyhrát. Budu vám 
držet palce, a  vyhrají ti, kte í budou 
mít největšího ducha bojovnosti 

a  umění,“ pop ál všem 
ú astníkům turnaje sta-
rosta.
Po adatelky  rozdělily 
hrá e do dvou kategorií. 
Pět žáků hrálo v mladší 
a stejný po et ve starší 
kategorii. Hrálo se sys-
témem každý s každým 
na jeden set. V mladší 
kategorii prošla turna-
jem bez jediné prohry 
suverénním způsobem 
Klárka Zmeškalová. 
U starších žáků byla 
situace dramati tější. 
Na první místo poslal 
Jakuba Ju icu až lepší 
poměr gamů. Nejlepším 
tenistům pak p edal po-

háry, věcné ceny a diplomy starosta Antonín 
Jelének.
Mladší kategorii vyhrála bez ztráty bodu Klá-
ra Zmeškalová, na druhé p í ce stanula An-
drea Jurásková a bronz pat il Davidu Bílkovi. 
Ve starší kategorii vybojoval vítězství Jakub 
Ju ica, st íbro získal Štěpán Zelený a t etí 
skon il František Pavlas. 

Text a foto: Stanislav Dufka

SPORT

Mladí tenisté bojovali o Pohár starosty obce

Nejlepšími hrá i starší kategorie byli první Jakub Ju-
ica (uprost ed), druhý Štěpán Zelený (vpravo) a t etí 
František Pavlas.

Spole ný snímek všech 
ú astníků 12. ro níku 
turnaje O pohár sta-
rosty Ostrožské Lhoty. 
Vlevo dole: Ond ej Ze-
lený, David Bílek, Fran-
tišek Pavlas, Štěpán 
Zelený, Jakub Ju ica, 
Martin Pavlas.  Vlevo 
naho e: Klára Zmeška-
lová, Radka Žajdlíková, 
Karolína Bílková, p ihlí-
žející Ani ka Bartoní -
ková, Andrea Jurásková 
a starosta Ostrožské 
Lhoty Antonín Jelének. 

V mladší kategorii byla nejlepší Klára Zmeškalová 
(uprost ed), druhá skon ila Andrea Jurásková (vlevo) 
a t etí David Bílek
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INZERUJTE V ASOPISE  KRAJEM SVATÉHO ANTONÍNKA
asopis vychází v roce 2011 v těchto měsících: leden, b ezen, květen, ervenec, zá í, listopad.

Uzávěrka inzerce je 14 dní p ed termínem vydání.

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

R

Mate ská škola s k es-
anskou výchovou 
v Uherském Ostrohu si 
v zá í p ipomněla dva-
cet let od svého vznik. 
Kulaté výro í zaměst-
nanci i děti oslavili 
slavností Díkuvzdání. 
V rámci programu byly 
p edstaveny nové  vý-
ukové metody.

Po vystoupení několika 
družstev aerobiku vy-
zvala editelka Zde -
ka Baladová p ítomné 
děti a jejich rodi e 
k zapojení do hradního 
tance a stavění budo-
vy školky ze šátků. P i 
slavnosti organizáto i 
nezapomněli na mlsné 
jazý ky dětí.  Ty si moh-

ly pochutnat nejen na 
různých nape ených 
dobrotách, ale t eba 
také  na cukrové vatě. 
Vrcholem Díkůvzdání 
bylo opékání, které se 
odehrávalo na zahradě 
školky. 

Text a foto: 
Hynek Zdeněk

Slavnost p ipomněla dvacet let školky
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Czech Press Photo pro našeho fotografa
Externí fotograf asopisu Krajem svatého Antonínka Filip Fojtík získal le-
tos už podruhé prestižní ocenění v noviná ské soutěži Czech Press Pho-
to. Soutěže se zú astnilo 288 fotografů z eské a Slovenské republiky. Ti 
zaslali celkem 3 744 fotografi í. Devatenáctiletý fotograf z Blatnice získal 
ocenění v kategorii CANON JUNIOR AWARDS, která je ur ena mladým 
fotografů do 25 let. Cenu získal za cyklus s názvem Stá í. Snímky vznikly 
na po átku letošního roku v Blatnici, Kuželově a Strážnici. O výsledcích 

rozhodovala dvanácti lenná porota špi kových odborníků z celého 
světa. Slavnostní p edání cen a otev ení výstavy se uskute ní  za ú asti 
prezidenta eské republiky Václava Klause 15. listopadu v Brožíkově síni 
Staroměstské radnice v Praze. Výstavu CZECH PRESS PHOTO 2011, kde 
budou k vidění všechny úspěšné fotografi e, je pak možné navštívit až 
do 31. ledna 2012 v k ížové chodbě, rytí ském sále a románsko-gotic-
kých prostorách Staroměstské radnice v Praze.                                      (red)

Na jednom z oceněných snímků je i devadesátiletá paní Hanáková 
z Blatnice.                                                                                     Foto:  Filip Fojtík
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• Návštěva z Francie

• Soutěž ve sběru ovocných receptů

• Podpo ené projekty 7. výzvy

• Seminá  pro podnikatele na dotace v roce 2012
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Po ty i dny byla na konci zá í 
slyšet v různých ástech Ost-
rožska i Hor ácka francouzšti-
na. T í lenná delegace ze země 
galského kohouta pod vedením 
editelky studijních programů 
ve st ední Evropě Marie-Claude 
Maurelové totiž pozorovala chod 
místní ak ní skupiny (MAS) a zjiš-
ovala, jaké spole né znaky má 
slovácký region s ostatními po-
dobnými uskupeními v zemích 
st ední a východní Evropy.
„Participativní demokracie 
a implementace programu LE-
ADER v zemích st ední Evropy“ 
-  s tímto poměrně složitě zně-
jícím názvem p ijeli Francouzi 
do Uherského Ostrohu, aby sle-
dovali fungování Místní ak ní 
skupiny Ostrožsko a Hor ácko. 
editelka p itom nebyla na Slo-

vácku poprvé, p ed t emi lety 
zde totiž uskute nila svou první 
výzkumnou cestu. P i svém pu-
tování regionem trojice zamí ila 
nap íklad do sklepů ostrožské 
diskotéky Cézar, vina ství man-
želů Vysko ilových v Blatnici i do 
Louky a Velké nad Veli kou.
„Vybrali jsme si v pěti zemích 
devět různých místních ak ních 
skupin. Pozorujeme v nich,  jak 
funguje spolupráce mezi jednot-
livými obcemi těchto uskupení. 
Zajímá nás také to, jak je místní 
ak ní skupina aktivní i navenek, 
ve vztahu k možnostem využívá-
ní dotací,“ vysvětlila své aktivity 
editelka Maurelová.

V eské republice byl její tým 
na po átku dlouhé badatelské 
cesty po Evropě. Na jižní Moravě 
p itom nebyla poprvé. „Musím 
se p iznat, že se do tohoto kra-
je velmi ráda vracím, protože se 
mně tady opravdu hodně líbí. 
Jsou tady velmi p átelští lidé, což 
se odráží i v práci místní ak ní 
skupiny. Naše výsledky z návště-
vy p ed t emi lety ukázaly, že 
tento region funguje velmi dob-
e a lidé jsou zde opravdu hodně 
aktivní,“ podělila se o poznatky 
Francouzka. 
Podle jejího mínění je zde hodně 
realizovaných projektů. MAS je 

velmi iniciativní a dokáže dob-
e zhodnocovat vlastní zdroje 
a potenciál. Ve Francii mají p i-
tom podobné skupiny mnohem 
delší tradici. „Rozdíl je hlavně 
v tom, že už máme mnohem 
více zkušeností. Obce tam tyto 
skupiny hodně podporují. Hlav-
ní cíl máme ale naprosto stejný. 
Klademe důraz na kvalitu a roz-
víjení cestovního ruchu,“ p ipo-
mněla Marie-Claude Maurelová.
Ve Francii stejně jako na Slo-
vácku podporují tamní ak ní 
skupiny vina e. Rozdíl je možná 
v tom, že se francouzští vina i 
zamě ují p edevším na export 

do zahrani í a moravská vína 
smě ují hlavně na tuzemský trh. 
„V Praze jsem se nap íklad se-
tkala s vínem z Blatni ky. To je 
podle mne dobrá cesta. Dostat 
se totiž nyní s vínem do Evropy 
je velmi těžké,“ upozornila Fran-
couzka. Marie-Claude Maurelová 
zkoumá v eské republice kromě 
MAS Hor ácko a Ostrožsko ješ-
tě také MAS na Šumavě a jednu 
ve st edních echách u Kolína. 
Všechny tyto t i skupiny pracují 
na stejném kontextu, ale každá 
funguje zcela jinak, a tím je toto 
pozorování pro nás obzvláště za-
jímavé.               Hynek Zdeněk

Francouzi navštívili i vinné sklepy

P i svém putování po Ostrožsku a Hor ácku Francouzi navštívili také vina ství manželů Vysko ilových 
v Blatnici, kde v jejich sklepě ochutnali víno.                                                                                Foto: 3x Filip Fojtík

V Uherském Ostrohu zavítala návštěva z Francie do sklepů pod dis-
kotékou Cézar.
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Místní ak ní skupina (MAS) Hor-
ácko a Ostrožsko vyhlašuje 

soutěž ovocných receptů. Ty se 
mohou týkat ovocných jídel, de-
zertů, kolá ů, marmelád, kom-
potů, š áv, sirupů, nakládaného 
ovoce, pálenek, likérů i sušené-
ho ovoce. Sto nejlepších receptů 
získá za odměnu novou knihu 
Sedm tvá í ovocná ství. 

Zapojit se mohou všichni oby-
vatelé a rodáci z obcí Hor ácka 
i Ostrožska.  „Momentálně pra-
cujeme na projektu s názvem 
Moravské a slezské ovocné stez-
ky. Spolupracujeme s Místními 
ak ními skupinami Nízký Jeseník, 
Rýma ovsko, Moštěnka, Pood í, 
Bojkovsko a Hranicko. Spolupráce 
všech sedmi regionů spo ívá v ak-

tivitách, které smě ují k zachování 
a rehabilitaci ovocných stromů, ja-
kožto dárců plodů, které jsou sou-
ástí mnoha tradic a významných 

krajinných prvků,“ informovala 
hlavní manažerka Mikroregionu 
Ostrožsko a MAS Hor ácko a Os-
trožsko Jana Bujáková. 
Kdo se chce do soutěže zapojit, 
může své vo avé recepty z ovo-

ce zasílat až do 31. listopadu 
letošního roku na adresu: MAS 
Hor ácko a Ostrožsko, Zámecká 
24, 687 24 Uherský Ostroh, nebo 
mailem: mikroregion@ostrozsko 
nebo: mas@ostrozsko.cz. Recep-
ty je t eba zaslat na vyplněném 
formulá i, který zájemci najdou 
na webových stránkách: www.
ostrozsko.cz                              (lef)

MAS vyhlašuje soutěž o sběr ovocných receptů z Hor ácka a Ostrožska

Podpo ené projekty v rámci 7. výzvy MAS Hor ácko a Ostrožsko 
v rámci opat ení IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie
Máme za sebou další úspěšné kolo p íjmu žádostí o dotace. Valná hromada schválila v rámci 7. výzvy/2011 sedm projektů, které poputují 
k registraci na RO SZIF v Olomouci. Nejvíc žadatelů bylo tentokrát z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Zastoupeny jsou pouze dvě dota ní 
opat ení, z vyhlášených ty ech. Jedná se o:

Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produktů 2 žádosti  381 955,- K
Fiche 6 Podpora zemědělských podnikatelů  5 žádostí 520 100,- K
Celková výše poskytnuté dotace pro vybrané projekty 7. výzvy iní   902 055,- K .

P edpokládáme, že v prosinci 2011 bude vyhlášena 8. výzva MAS Hor ácko a Ostrožsko. Více informací naleznete na stránkách www.leader.
ostrozsko.cz.

ID Název (jméno) žadatele Název projektu Místo realizace projektu Po et bodů Výše dotace (K )
Fiche 5 

1 Ing. Luděk K ápek Modernizace vina ství - ing. 
Luděk K ápek

Blatnice pod Sv. Antonínkem 151 132 500,-

2 Jaroslava Sta ková Po ízení mlýnkoodstopokova e 
a technologie ízeného kvašení

Blatnice pod Sv. Antonínkem 100 249 455,-

Fiche 6 
1 Ing. Václav Cícha Rosi  do vinice Blatnice pod Sv. Antonínkem 123 85 000,-
2 Michal Janás Po ízení nového traktoru Blatni ka 119 120 000,-
3 Ing. Luděk K ápek Modernizace vinohradnictví - 

Ing. Luděk K ápek
Blatnice pod Sv. Antonínkem 118 76 000,-

4 Mgr. Pavla Kope ná Hrušková Stroje nám pomáhají v práci Blatnice pod Sv. Antonínkem 109 59 100,-
5 Ing. Lukáš Prášek Doplnění p íslušenství traktoru Kuželov 107 180 000,-

Celkem 902 055,-
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OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA: Obnova víceú elového domu . p. 220 Ostrožská Lhota ‒ 1. etapa

Ostrožské Lhotě se poda ilo prvenství ve vybudování unikátního zázemí pro spolek p átel historie. Spolek je velmi aktivní a za pomoci obce 
a Slováckého muzea dokázal vybudovat archeologické expozice, jejíž nápl  je tvo ena archeologickými nálezy, fotografi ckými doklady sídel-
ní architektury a lidové kultury a geologicko‒biologickou ástí. Nálezy jsou velmi barvitě a citlivě naaranžovány v p ízemí a podkroví objektu, 
nechybí ani ukázka tajemna ‒ poh ebiště. Expozici můžete navštívit každou neděli!
Druhou etapu projektu si obec fi nancovala z vlastních zdrojů. Sou ástí této etapy bylo dokon ení obnovy p ední ásti domu, kde je zázemí 
pro zahrádká e a pro mladé skauty. 

CELKOVÉ VÝDAJE: 2.395.708 K , dotace 1.397.496 K , vlastní zdroje 998.212 K .

JANA KUBÍKOVÁ: Rekreace bez p ekážek 

Majitele Rekrea ního st ediska Vápenky trápil problém s p ístupem do objektu pro starší lidi a osoby s omezeným pohybem. Do objektu 
smě ovalo pouze p íkré schodiště. Nevýhodou bylo i nedostate né sociální za ízení, které se nacházelo ve sklepních prostorech, kde bylo 
pot eba opět zdolat schody. 
Hlavním záměrem projektu bylo vybudování p íjezdové rampy a WC pro imobilní návštěvníky. Tím se vytvo il ucelený okruh pot ebných 
služeb pro širokou ve ejnost na odpovídající úrovni, bez omezování imobilních návštěvníků. Sou ástí projektu bylo vystavění p ístavby sociál-
ního za ízení (1x WC imobilní, 1x WC ženy a 2x WC muži + 2 pisoáry), bezbariérová rampa o ší i 1,6 m, p ístupová komunikace a výsadba zeleně. 

CELKOVÉ VÝDAJE: 896.515 K , dotace 448.257 K , vlastní zdroje 448.258 K .

P edstavení dalších úspěšně dokon ených projektů p es PRV R 2007-2013, osa IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

Foto p ed realizací Foto po realizaci

Foto po realizaciFoto po realizaci
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Foto po realizaci

Foto po realizaci

SKI-MORAVIA s.r.o.: Lyža ský areál Nová Lhota ‒ technické zasněžování II. etapa

Od roku 2011 funguje v Nové Lhotě na Šibenickém vrchu nový lyža ský areál. Svah má délku 530 m, s p evýšením 84 m. Realizace projektu 
spo ívala v po ízení technologie technického zasněžování. V rámci projektu byla vybudována erpací stanice pro zasněžování lyža ského 
svahu, stavební a výkopové práce a nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu. Investice zlepšila celkovou úrove  nabídky služeb areálu 
i celé dané rekrea ní oblasti. P ínosem projektu je díky vyrobenému sněhu lépe upravený povrch sjezdovky než p i špatných sněhových 
podmínkách. To umožní bezpe nější a kvalitnější lyžování pro návštěvníky i lepší ochranu vegeta ního krytu sjezdové trati. 
Aktuální informace o sjízdnost sjezdovky naleznete zde: http://www.skinl.eu/

CELKOVÉ VÝDAJE: 2.379.784 K , dotace 1.162.380 K , vlastní zdroje 1.217.404 K .

Foto z průběhu realizace

MAS Hor ácko a Ostrožsko. Všechny t i projekty jsou zárove  i pozvánkou na možné trávení vašich víkendových dnů.
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POZVÁNKA
na seminá  o možnostech využití dota ních 

titulů v roce 2012 pro podnikatele z Hor ácka a Ostrožska 
akce se koná ve spolupráci Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko, 

Okresní hospodá ské komory Hodonín, Okresní hospodá ské komory Uherské Hradiště 
a Okresní agrární komory Hodonín.

Termín:

St eda 23. 11. 2011 od 9:00 hodin (prezence od 8:45 hod)
Místo konání:

Kulturní dům, Velká nad Veli kou
Lekto i:

Jana Bujáková, hlavní manažer MAS Hor ácko a Ostrožsko 
Michal Švagerka, editel OHK Hodonín

Ing. Barbora Galliová, projektový manažer MAS Hor ácko a Ostrožsko
Lukáš Pilát, projektový manažer OHK Hodonín

Bc. Petr Navrátil, projektový manažer OHK servisní s.r.o.

Cíl seminá e:
Cílem seminá e je p iblížit a objasnit potencionálním žadatelům možnosti získání dotací pro jejich podnikání. 

Seminá  je zamě en na dotace z PRV, OPPI, SFŽP, JMK. Jednotlivé dota ní tituly budou vysvětleny 
na konkrétních realizovaných projektech. V každém bloku bude prostor na dotazy.

Program:
 9:00 ‒ 10:00 Dotace v roce 2012 pro zemědělce, vina e a podnikatele v oblasti potraviná ské výroby
 10:00 ‒ 11:00 Dotace v roce 2012 pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu 
 11:00 ‒ 12:00  Dotace v roce 2012 pro drobné podnikatele (do 10 zaměstnanců)

Seminá  je bezplatný
Vaši ú ast potvr te, prosím, na těchto kontaktech, nejpozději do 21. 11. 2011:

Lukáš Pilát, tel./fax: 518 610 621, 775 610 513, e-mail: vzdelavani@ohkhodonin.cz
Ing. Barbora Galliová, tel.: 572 501 425, 725 762 720, e-mail: mas@ostrozsko.cz

 MAS Hor ácko a Ostrožsko Okresní hospodá ská komora Hodonín 
 Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh Svatoborská 591, 697 01 Kyjov   
 tel.: 572 503 961 Tel./fax. 518 610 621 
 e-mail: mikroregion@uhostroh.cz e-mail: info@ohkhodonin.cz
 www.leader.ostrozsko.cz www.ohkhodonin.cz



Slavnosti vína v Uherském Hradišti

K tribuně se na Masarykově náměstí blíží Ostrožská Lhota. Náměstí vítá Boršice u Blatnice.                               Foto: 5x Lenka Fojtíková

Hosty Mikroregionu Ostrožsko byli zástupci Hor ácka. 

Ženy z Uherského Ostrohu vítá zaplněné náměstí. Mezi hosty mikroregionu nechyběli ani zástupci Suchova. 



Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Zpívají Denice z Ostrožské Nové Vsi. 

Velký úspěch sklidil na nádvo í Reduty hor ácký soubor Lipovjan. 

Tan í Košulá ci z Hluku. 

Na pódiu se p edstavily také děti z blatnického Vav ínku. 

Svým zpěvem potěšily i Tetky z Uherského Ostrohu.

V rámci programu si spole ně zanotovali i starostové mikroregionu Ostrožsko a jejich hosté.                                             Text a 6x foto: Lenka Fojtíková


