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Novoro ní p ání starostů

Blatnice
Vladimír Hanák

Obyvatelům mikroregionů 
Ostrožsko a Hor ácko i všem te-
ná ům asopisu, a  už žijí kdekoliv 
v této krásné zemi, p eji, abyste 
měli stále radost a pokoj v srdci.  
A  je pro vás rok 2012 rokem 
úspěšným v pracovním i osobním 
životě. 
Vladimír Hanák, starosta Blatnice 

pod Svatým Antonínkem

Blatni ka
Jarmila Hrušková

Všem lidem p eji lásku a světlo 
v duši.  Protože když je světlo 
v duši, je v lověku krása. Když 
je v lověku krása, je v našich 
domech soulad. Když je v našich 
domech soulad, je v národě ád. 
Když je v národě ád, je na světě 
mír.

Jarmila Hrušková, 
starostka Blatni ky

Boršice
Bohuš Vávra

Slyšte, slyšte moji milí, 
něco vám chci povědět,
že rok starý skon il vládu, 
chci vám jenom p ipomnět.
ekají nás dnové krušní, 

chceme mnohé zvelebit,
aby našim dětem, vnukům, 
v našich regionech se chtělo žít.
My jsme pro vás na ú adech, 
chceme slyšet každý hlas,

aby se tu dob e žilo, moji milí všeckým z vás.
Nebudu už déle mluvit, pozvedněme vína íš,
a  je náš kraj spokojených lidí íš.
A  je  v roce p íštím nastrojený,
jak na svatbu nevěsta,,
to vám moji Dol áci i Hor áci  p eje 

Bohuš Vávra, starosta Boršic u Blatnice

Ostrožská Lhota
Antonín Jelének

Nejd íve ze všeho bych rád 
poděkoval za možnost pop át 
tolika lidem... Od nepaměti bý-
valo hlavním p áním lověka 
lověku zdraví. Pokud p išly 

vážné problémy, nedalo se 
zdraví koupit - a nedá se koupit 
ani dnes. Tedy p eji vám všem 
p edevším zdraví. Sou asně 
ale nemohu opomenout ani 
tak důležitý pokoj a klid vlastní 
duše. Má-li lověk pohodu 
uvnit  sebe, jen tak ji může 
rozdávat ostatním. P eji také 
pokoru a respekt k druhým 
lidem ‒ vlastnosti, které se lo-
věku vrací zpět. P eji nakonec 
i chvíle asu k zamyšlení, kdy 
budete mít možnost uvědomit 
si, na jakých věcech v životě 
lověka skute ně záleží. Mír 

této zemi.
S úctou Antonín Jelének, 
starosta Ostrožské Lhoty

Uherský Ostroh
Hana P íleská

P eji každému lověku, nejen 
v roce 2012, aby měl radost ze 
života, poznal pocit vzájemné 
pospolitosti, užil si lidské v elosti 
a zejména byl zdravý sám i všichni 
jeho blízcí.

Hana P íleská, 
starostka Uherského Ostrohu

Hluk
Jan Šim ík 

S koncem 
roku, v období 
adventu jsme 
si všichni p áli, 
abychom měli 
k sobě blíž, aby 
se projevovala 
mezi lidmi jakási 
větší vst ícnost, 
sounáležitost 

a pokora. P eji všem dobrým lidem, a  se 
výše uvedeného, ale p edevším hodně 
zdraví do kají nejenom v uplynulém 
měsíci, ale po celý nastávající rok. 

Jan Šim ík , starosta Hluku 

Ostrožská Nová Ves
Stanislav Ture ek 

P eji všem lidem p íjemné, klidné 
a požehnané svátky váno ní 
a v novém  roce hlavně hodně 
zdraví a štěstí. A  p i svých rozho-
dováních používají zdravý selský 
rozum, aby se  nenechali zlákat 
reklamami na výhodné půj ky, 
a pak se nedostali skrze  tyto 
zbyte ně do fi nan ních problémů.

Stanislav Ture ek, 
starosta Ostrožské Nové Vsi
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VÝBĚR Z OBSAHU

Milí tená i,
ani jsme se nenadáli a je za námi další 
rok. Vzduchem proletěly miliony SMS 
s p áními a minimálně stejné množ-
ství gratulací k Vánocům i do nového 
roku  chrlila také elektronická poš-
ta prost ednictvím e-mailů. Oproti 
době p ed dvaceti lety nám ovšem 

došlo minimál-
ní množství 
klasických p á-
ní v obálkách, 
s nimiž musí 
lověk zajít na 

poštu i k poš-
tovní schránce 
a nalepit na 

takové psaní známku. Svět se změnil 
a zrychlil. Lidé ale zůstávají stejní. 
Dál touží po lásce, p átelství a blíz-
kosti milovaných osob. 
V lo ském roce jsem ob as zaslech-
la od různých chytráků e i, jak jsou 
v naší zemi lidé zamra ení, neusmí-
vají se a jak je to směrem na západ od 
našich hranic jiné - lepší! Někte í do-
konce argumentovali tím, že se kvůli 
tomu p estěhovali do jiné země, pro-
tože tam jsou lidé mnohem milejší, 
srde nější a p átelštější. O Slovácku 
pak mluvili jako o regionu závistiv-
ců. asto jsem nad tím p emýšlela 
a íkala si, jak se tito škarohlídi velmi 
pletou... Jen si po ádně prohlédněte 
fotografi e v tomto ísle asopisu. Vi-
díte na snímcích zamra ené bubáky? 
Já ne. lověk by si mohl íct, že jsem 
měla výjime ně štěstí, že jsem na 
různých akcích potkávala tolik roze-
smátých tvá í a mnozí z nich se po-
starali o to, že sami vykouzlili úsměvy 
na tvá ích druhých. ím? T eba svým 
zpěvem, hrou v různých kapelách, 
muzikách, divadelních vystoupeních. 
Ze své zkušenosti totiž moc dob e 
vím, že když se na někoho usměji 
a pozdravím ho, tak mně oby ejně 
úsměv i pozdrav oplatí... Možná je 
tedy chyba v oněch stěžovatelích sa-
motných, protože  druhým nedávají 
to, po em sami touží. 
Z toho vyplývá jediné. Pokud chce-
me, aby se svět změnil k lepšímu, aby 
se něco dobrého pohnulo kup edu, 
nemusíme změnit svět, ale sta í, 
když alespo  troši ku změníme sami 
sebe. Všem tená ům i sobě p eji, 
aby se nám to v novém  roce, na je-
hož po átku právě stojíme, da ilo...

Lenka Fojtíková

Uherský Ostroh
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16 Jaké byly hody v Boršicích
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V Ostrožské Nové Vsi se tento-
krát p edstavilo okolo padesá-
ti ú inkujících z Hor ácka. Na 
úvod všechny svým zpěvem 
p ivítali domácí Krasavci. „Ze 

strany ú inkujících byl zájem. 
My jsme se letos nechali inspi-
rovat Ostrožskem, které Nové 
Lhotě p ipravilo nádhernou p e-

hlídku krojů,“ informoval jeden 
z hlavních organizátorů projektu 
Antonín Vrba. 
„Myslím si, že se zevrubně zná-
me. Je ale dobré, abychom se 

sbližovali,“ uvedla Anna Šajdle-
rová. Právě tato sedmašedesáti-
letá žena moderovala návštěvní-
kům p ehlídku krojů z Velké nad 

Veli kou. K vidění byly kroje ve 
všech variantách ‒ všední, pra-
covní, sváte ní, v šatkách hore 
konce, šátky hore rožky, sváte ní 
do kostela a vrcholem p ehlídky 
byly ob adní kroje s šatkami dole 
konce a úvodnice, v nichž se no-
sily děti ke k tu. 
„Všechny kroje jsou vlastnictvím 
každé z nás. Uchováváme je jako 
poklad. Když si ho oblékáme, be-
reme ho do rukou s úctou a lás-
kou. Nejen k němu samému, ale 
i ke všemu ostatnímu, co k tomu 
pat í. Tak, jak to kdysi napsal ve-
lický básník, uje ko Matěj Škro-
bák, když napsal tyto verše:  Náš 
lud sa v krásu obléká a v písni 
skrývá zlato. Náš kroj, re  jak ta 
malina. To všecko stojí za to...,“ 
upozornila Anna Šajdlerová. 
V publiku zdaleka nebyli jen 
domácí návštěvníci. Celou adu 
obsadili nap íklad Blatni ané. 
„Hor ácký folklor miluju. P esto-
že jezdím na mnoho akcí, tak si 

myslím, že stále máme co pozná-
vat,“ zdůvodnil svou p ítomnost 
František Petratur z Blatnice, kte-
rý si na Hor ácku nenechá ujít 
témě  žádnou akci. Někte í z ná-
vštěvníků ale nakonec brblali, že 
bylo vystoupení p íliš dlouhé. 

Lenka Fojtíková

V úvodu hosty z Hor ácka p ivítali zpěvem domácí Krasavci. 
 Foto: Lenka Fojtíková

Ostrožsko poznávalo folklor Hor ácka
Zcela zaplněný sál orlovny v Ostrožské Nové Vsi sledoval v jednom listopadovém nedělním 
odpoledni t íhodinový program s názvem Ostrožsko, poznej folklor Hor ácka. Tato akce se 
letos uskute nila díky podpo e MAS Hor ácko a Ostrožsko už posedmé. V minulých letech 
se folkloristé obou regionů seznamovali v Louce, Lipově, Hluku, Ostrožské Lhotě, Nové Lhotě 
a Javorníku. 

Hor áci zatan ili i sedlcké.  Foto: Štěpán Mitá ek 

Atraktivní byla pro všechny ná-
vštěvníky p ehlídka hor áckých 
krojů, kterou úvodním slovem 
doprovodila Anna Šajdlerová. 

Foto: Štěpán Mitá ek. 

K vidění byly kroje ve všech va-
riantách ‒ od všedních p es pra-
covní, sváte ní a ob adní.   

Foto: Štěpán Mitá ek 

ZPRAVODAJSTVÍ
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Í ko nabízí své služby už pět let
P ed pěti lety zahájilo svou innost Informa ní centrum P ízám í v Uherském Ostrohu. Za dobu 
krátké existence sem zamí ily desetitisíce spokojených návštěvníků. Za uplynulou sezonou se 
ohlédneme s pracovnicí informa ního centra Adélou Ture kovou. 
P ipome te, co všechno vašim 
návštěvníkům nabízíte?

Jak už dává název tušit, v infor-
ma ním centru podáváme in-
formace. Lidé zde mohou získat 
nejrůznější informace o regionu, 
mapy a mnoho dalších propa-
ga ních materiálů. Půj ujeme 
také jízdní kola. Kromě toho pro-
dáváme různé zboží od místních 
emeslníků, které podporujeme. 
Dále je zde na t ech po íta ích 
bezplatný p ístup k internetu 
a možnost kopírování, barevné-
ho i ernobílého tisku, lamino-
vání a také děláme kroužkovou 
vazbu.  Hlavně ale už od po átku 
nabízíme ubytování v komfort-
ních apartmánech. Máme je p í-
mo nad informa ním centrem. 

Jaká je kapacita? 

Jsou to dva apartmány každý se 
dvěma pokoji, které mají spole -
nou kuchy ku a sociální za ízení. 
Může se tady ubytovat v etně 

p istýlek až patnáct osob, p i-
emž pevných lůžek je osm. Nyní 

máme od íjna do konce b ezna 
zvýhodněnou cenu 250 K  za 
osobu a noc.  

Jsou některé termíny expono-
vané, že je t eba si nocleh zajis-
tit se zna ným p edstihem?

V ervenci i srpnu, kdy je hlavní 

sezona, bývají apartmány hodně 
obsazené. Plno bývá ale i v ter-
mínu Putování po blatnických 
búdách a p i Slavnostech vína 
v Uherském Hradišti. Na květ-
nový termín Putování po blat-
nických búdách už máme témě  
obsazeno. P es rok je to volnější. 
To se tady zase ubytovávají spíše 
pracovníci různých fi rem, kte í 
do regionu p ijíždějí služebně na 
různá jednání. Turisté p es zimu 
jezdí z ídka. 

O  mají turisté největší zájem?

Hlavně o informace, mapy a ka-
talog Ostrožska. To je žádaný 
artikl i na veletrzích. 

Chystáte pro letošní sezonu ně-
jaké novinky?

Ano. V podzimních měsících byly 
zakoupeny dvě menší motorové 
lodi ky, které budeme zájem-
cům půj ovat. Podporujeme 
tím vodní turistiku na Ba ově ka-

nálu. Půj ovna lodi ek by měla 
být v provozu na ja e, jakmile 
bude zahájena sezona na Ba ově 
kanálu.

Kdy sem p ichází nejvíce lidí?

V ervenci a srpnu. Kromě cyklo-
turistů, kte í p evažují, p icházejí 
i cizinci. Jsou mezi nimi Ameri a-
né, Angli ané, Němci i Rakuša-

né. Většinou se p ijdou podívat 
na suvenýry a pro informace. 
Velký zájem mají o katalog turi-
stických zajímavostí, který vyšel 
i v angli tině a něm ině, což je 
výhoda. Chodí nám sem také ro-
dáci i lidé žijící v zahrani í, kte í 
zde mají ko eny. Hledají h bitov, 
chtějí vědět, kde skon il některý 
rod, zjistit telefonní íslo i ad-
resu na vzdálené p íbuzné, kte í 
zde žijí a podobně. Rádi jim po-
můžeme a nasměrujeme je.  

Domluvíte se s nimi v pohodě?

Umím anglicky i německy, takže 
to není problém.

Slyšela jsem, že je možnost vy-
užít i průvodcovských služeb. Je 
to pravda?

Ano. Provádíme v zámecké ga-
lerii, kde bývají výstavy, které 
po ádá město Uherský Ostroh. 
Pokud má někdo zájem, tak i po 
zámku.

Máte tady velký sortiment dár-
kových p edmětů. O  mají ná-
vštěvníci největší zájem? 

Hodně velký zájem je o kerami-
ku pana Švejdy, dále pak o hrnky 
a zvone ky Uherského Ostrohu. 
Záleží na sezoně. P ed Veliko-

nocemi jdou na odbyt kraslice, 
na Vánoce zase ru ně malované 
ba ky a sví ky z v elího vosku. 
V našem regionu mají lidé moc 
šikovné ruce a spoustu z těch 
krásných věcí, které vyrobili, na-
jdete po celý rok i u nás na infor-
ma ním centru. Nakoupit si tak 
můžete t eba hezké dáre ky pro 
jakoukoliv p íležitost. Celoro ně 
je pak zájem hlavně o knihy a po-
hledy. V poslední době se hodně 
prodávaly kucha ky. O kucha ku 
paní Lekešové si volali t eba až 
z Dě ína. 

Vím, že kromě všeho výše uve-
deného také zajiš ujete distri-
buci asopisu Krajem svatého 
Antonínka. Na kolika místech je 
k dostání?

Momentálně je to asi ty icet 
prodejních míst. Zasíláme ho 
také p edplatitelům z celé re-
publiky i do knihoven.  

Region Ostrožska a Hor ácka 
p edstavujete na mnoha akcích. 
Kam se v nebližší době chystáte?

Od 12. do 15. ledna budeme na 
mezinárodním veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour v Brně.

Text a foto: Lenka Fojtíková

P íchozí už druhým rokem v informa ním centru vítá usměvavá 
Adélka Ture ková.

Do Informa ního centra P ízám í v Uherském Ostrohu už zamí ily 
pro různé služby desetitisíce spokojených návštěvníků.

ZPRAVODAJSTVÍ
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V ob adní místnosti obecní-
ho ú adu byly k vidění k estní 
roušky, pe inky, sví ky, pamětní 
obrázky, matri ní doklady, fo-
tografi e a také informace, co to 
vlastně k est je. Nechybí úvodni-
ce, ve kterých kmot enky nosily 
děti ke k tu. 
Nejstarší pochází z roku 1853 
a zapůj ilo ji Muzeum Velké Bí-
lovice. „Z Bílovic jsou také ru -
ně há kované oble ky z roku 
1890. Zavinova ku k tomu pak 
uhá kovala své vnu ce Hedvika 
Osi ková z Velkých Bílovic v roce 
1985,“ uvedla lenka pastora ní 

rady Marie Lukášová. Výstavu 
zorganizovala blatnická farnost. 
S instalací ale pomáhalo mno-
ho dobrovolnic. Byla mezi nimi 
i Marie Perútková z blatnického 
muzea. 
Odtud byly mimo jiné zapůj eny 
dva historické ko árky. „Jeden je 
takzvaný osmipérák z roku 1955. 
Muzeu ho darovala Anastázie 
Bršlíková. Další ko árek věnovala 
Jana Smějsíková a pochází z kon-
ce padesátých let,“ informovala 
Marie Perútková. Úvodnici z roku 
1917 zase zapůj ila Ji ina Vysko-
ilová z Blatnice. 

„Mě fascinuje, že ru ně há ko-
vaný kabátek a epi ka pochází 
z rodiny manželů Slámových, 
kde se narodilo sedmnáct dětí. 
P estože jich rodi e měli tolik, 
dbali na to, aby byla miminka ke 
k tu krásně nastrojená,“ upozor-
nila p i instalaci další lenka pas-
tora ní rady Ludmila Cíchová. 
Po skon ení výstavy se ko árky, 
úvodnice a některé další p ed-
měty vrátily zpět do blatnického 
muzea. To je otev eno každou 
neděli vždy od 15 do 17 hod. „Po 
telefonické dohodě je možné 
ale muzeum navštívit kdykoliv,“ 
upozornila na závěr Marie Perút-
ková, která se o muzeum stará. 

Text a foto: Lenka Fojtíková

Mezi vystaveným exponáty byly i fotografi e. Na snímku je zachyce-
ný k est Terezky Míškové.

Výstava p ipomněla Rok k tu
Rok 2011 byl v eské katolické církvi věnován k tu. Tento pro každého 
k es ana nesmírně důležitý okamžik p ipomněla po átkem listopadu 
krásná výstava v Blatnici pod Svatým Antonínkem. 

Ko árek, tzv. osmipérák, pocházející z roku 1955, darovala blatnic-
kému muzeu Anastázie Brzlíková. 

Tento kabátek pochází z roku 1890. Na výstavu ho zapůj ila rodina 
Slámova z Velkých Bílovic, ve které se narodilo sedmnáct dětí. 

ZPRAVODAJSTVÍ

Lidoví vypravě i 
skvěle pobavili 

Docela v obložení se 17. listopadu 
ocitl Kulturní dům ve Velké nad Ve-
li kou. Na t i stovky lidí se sem sjely 
se zna ným p edstihem. Do centra 
Hor ácka všechny p ilákal po ad 
s názvem Humor ‒ korení života. 
„Je to t etí ro ník. Hlavním cílem je 
zavzpomínat na nezapomenutel-
ného vypravě e Vaška Mlýnka z Ku-
želova. Dále chceme, aby ná e í zů-
stávalo stále živé. Naše děcka už tak 
vůbec neumí múvit,“ informoval 
iniciátor akce a také jeden z mode-
rátorů po adu Antonín Vrba.

Dále p ipomněl, že se letos poprvé 
sešli vypravě i z moravsko-sloven-
ského p íhrani í. „Na Záhorí a My-
javě jsme si udělali průzkum, jestli 
tamní lidé vědí, kde je Hor ácko. 
A většina už nevěděla, což nám 
bylo s kolegou Martinem Kuchy -
kou docela líto. Po ad by měl p í-
hrani í obou zemí sblížit, jako tomu 
bývalo kdysi,“ p ipomněl Vrba. 
Jejich záměr se poda il. Výbuchy 
smíchu spokojených návštěvníků 
provázely celé setkání. Mezi vyprá-
věním zahrála cimbálová muzika 
Jana Minkse a zazpívaly Vl novské 
búdové umělkyně z Vl kova. 
„Množství návštěvníků je jasným 
důkazem, že se lidem tento druh 
zábavy líbí,“ ekl za po adatele 
Radek Spazier. „Po ad jsem si ne-
mohl nechat ujít. Byl jsem tady 
mezi prvními. Vaška Mlýnka jsem 
znal osobně a je to vynikající ná-
pad tímto způsobem p ipomínat 
tohoto skvělého vypravě e,“ uvedl 
Miloš Noži ka z Blatnice. Antonín 
Vrba s Martinem Kuchy kou slíbili, 
že budou v setkáváních vypravě ů 
pokra ovat.

Text a foto: Lenka Fojtíková

Moderáto i akce Antonín Vrba 
(vlevo) a Martin Kuchy ka zahájili 
setkání vypravě ů zvoněním klí ů. 
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Svatý Martin a p ehlídka Slovácko v tradici
Mikroregion Ostrožsko nemohl chybět v Uherském Hradišti na p ehlídce Slovácko v tradici. 
Akce se uskute nila v rámci Svatomartinských slavností. 
Na Masarykovo náměstí pro-
to nejd íve vjel  11. 11. p esně 
v 11.11 hod. za vyzvánění ty i 
sta dvacet let starého zvonu 
svatý Martin na bílém koni. 
V košíku p ivezl láhve letošních 
svatomartinských vín. 
Mezi stovkami návštěvníků 
slavností nechyběli ani zástupci 
Blatnice pod Svatým Antonín-
kem. „P išli jsme se inspirovat. 
V p íštím roce bychom pro širo-

kou ve ejnost rádi něco podob-
ného p ipravili i u nás v Blatni-
ci,“ zdůvodnil svou p ítomnost 
známý vina  Jan Cícha, kterého 
doprovázela manželka a kama-
rád Ji í Těthal. Doposud se to-
tiž v Blatnici scházeli vina i p i 
komorní akci, kam měli p ístup 
spíše jen ti, kte í se výrobou 
vína zabývají. Letos měl každý 
p inést místo vstupného láhev 
mladého vína. Od p íštího roku 

by mělo být vše jinak. „Naše 
obec je vina ská, tak si podob-
nou akci ur itě zaslouží,“ uvedl 
Jan Cícha. 
Odpoledne se pak v prostorách 
Reduty uskute nil druhý ro ník 
p ehlídky Slovácko v tradici. 
V sále dostalo prostor k prezen-
taci dvaat icet lidových umělců, 
jejichž výrobky nesou ochran-
nou známku Tradi ní výrobek 
Slovácka. Z Hor ácka zde své 

výrobky p edstavila nap íklad 
tkadlena Hana Buchtelová 
a z Hluku zase výrobci krojových 
bot a opasků manželé Zlatuše 
a Petr Hejdovi.  Po ádná tla e-
nice byla i v chodbě u stánku 
Mikroregionu Ostrožsko. Lidé 
měli velký zájem o mapy, kapes-
ní kalendá e a další informa ní 
p edměty. 

Text a foto: Lenka Fojtíková

Na náměstí v Uherském Hradišti se nejd íve mezi davy zvědavců ob-
jevil svatý Martin. Historickou postavu už podruhé ztvárnil Antonín 
Nev iva z Buchlovic. Na náměstí p ijel v sedle svého bělouše Desperity.

Mezi dvaat iceti emeslníky své výrobky pak odpoledne p edstavila 
také tkadlena Hana Buchtelová z Malé Vrbky.

U stánku Mikroregionu Ostrožsko byla obrovská tla enice. Lidé měli 
zájem o mapy, kapesní kalendá e i asopis Krajem svatého Anto-
nínka. 

Kroje, krojové sou ásti i drobné dárkové p edměty nabízely ženy 
z Tradic Slovácko.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Zatímco jedno krásné listopa-
dové nedělní odpoledne v Ost-
rožské Nové Vsi běžel v tamním 
sále orlovny po ad s názvem Os-
trožsko, poznej folklor Hor ácka, 
obyvatelé a návštěvníci Hrubé 
Vrbky prožívali tradice živě. Ho-
dovou obchůzkou zde totiž vyvr-
cholily letošní hody.  Hodovalo se 
tady ale po t i dny. 
Všechno vlastně vypuklo už ve 
tvrtek.  „To sa zapalujú hody. 

Co to znamená? Stárci a mladí sa 
prostě sejdú v hospodě a zapí-
jajú hody,“ vysvětlovala Magda-
léna ugová, která byla jednou 
ze dvou stárek. Letošní hody 
v Hrubé Vrbce po ádal ro ník 
1993, který byl slabý. Další stár-
kou byla pouze Lenka Habarto-
vá a jejich partnery Pavel Janás 
s Davidem Pracha em. „Víc nás 
prostě v ro níku není,“ upozor-
nila Lenka. Hody po ádá vždy 
ro ník těch, kte í slaví osmnác-
tiny. „Naším úkolem byla hlavně 
organizace. V pátek byla zábava 
pro mladé, na níž hrála Hadra-
mašmátrá a Veteš. V sobotu se 
pokra ovalo stavěním máje a ve-
er zábavou, kdy o půlnoci vždy 

pat í sólo stárkům,“ prozradila 
Lenka Habartová. 
V sobotním odpoledni pak vše 
vyvrcholilo obchůzkou. Stárkům 
ke zpěvu vyhrávala muzika Petra 
Mi ky. Rozhodně nešlo o nějakou 
v k e i udržovanou tradici. Stárci 
i muzikanti si obchůzku užívali. 
Zastavili u každého domu, kde 

zahráli a zazpívali. Lidé už na ně 
ekali a vycházeli ven s bohatým 

ob erstvením, anebo je zvali 
domů do průjezdů a p edsíní. 
Zatímco ženy nabízely p evážně 
chlebí ky a zákusky, chlapi zase 
ulévali štamprle slivovice. Na 

adu ale p išel i horký aj. Stárci 
hostitelům na oplátku zavdali 
vínem. 
„Tady v tom domě musíte poko-
štovat výbornou domácí paštiku. 
Paní ji dělá nejlepší v celé Vrbce,“ 
upozornil mě David Pracha  p ed 

domem manželů Hude kových.  
A měl pravdu! Ona paštika se na 
jazyku jen rozplynula. Kája Ma ík 
by ekl, že šla rovnou do ledvin. 
„Jsou to falešná husí játra,“ ekla 
se smíchem na rtech Marie Hu-
de ková. „Recept tajný není! Dě-
lám ji z ku ecích jater, sádla a va-
jí ek. Dám vám ho,“ slíbila skvělá 
kucha ka. 
Spousta nejrůznějších domá-
cích dobrot byla ale pro stárky 
i muzikanty p ipravena ve všech 
domech, u nichž zazvonili. Bylo 
ur itě milým zjištěním, že obyva-
telé v Hrubé Vrbce udržují tradice 
stále živé. Nenechali se zatím se-
šrotovat konzumem a nezav eli 
se p ed sousedy ani muzikanty 
a stárky do svých domovů, kde 
by si žili jen sami pro sebe.  

Text a foto: Lenka Fojtíková

TRADICE

Veselé hodování v Hrubé Vrbce

Recept na falešná husí játra
500g ku ecích jater, 200g sádla, 4 vejce, 1 
šleha ka, 1 lžíce vegety, 3-4 lžíce solamylu, 

P i nedělní hodové obchůzce, která trvala několik hodin, vyhrávala do zpěvu i do kroku Mi kova muzika. 

Kam stárci s muzikanty p i nedělní obchůzce p išli, všude je vítali 
bohatým pohoštěním. Marie Hude ková (uprost ed) p ipravila vy-
nikající paštiku a tená ům asopisu prozradila i recept.

Hody letos po ádal ro ník 1993.

sůl, pep . Sádlo rozto-
píme a rozmixujeme 
se všemi p ísadami. 
Srn í h bet vyložíme 
alobalem, který vy-
mažeme sádlem. Roz-
mixovaná játra vylije-
me do srn ího h betu 
a pe eme v brutvanu 
s vodou 20-30 minut 
p i 180°C.
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Na hody do Kuželova p ijeli i Indové
Roman Pracha , Pavel uga, Ja-
kub Peprna, Martin Mlýnek, Ji í 
Urban, Petra Pracha ová, Klára 
Pomykalová a Jana Skoková, to je 
osm jmen stárků, jimž letos pat ily 
martinské hody v Kuželově. Všich-
ni se narodili v roce 1993. 
Hodové oslavy v Kuželově vy-
pukly ve tvrtek ve er popíjením 
v hospodě, kdy se tzv. „zapalujú“ 
hody. „V pátek ráno jsme pak jeli 
do lesa pro máj. Ve er jsme sedě-
li u táboráku a hlídali ji. V sobotu 
se stavěla a ve er následovala 

zábava. V neděli ráno jsme se 
všichni sešli v krojích p i mši svaté 
v kostele. Po obědě pak stárci za 
vyhrávání muzikantů z muziky 
Mirka Minkse a Pavla Záme níka 
absolvovali tradi ní hodovou ob-
chůzku po celé vesnici," popsala 
sled událostí Klára Pomykalová.
 „Je to parádní. Co? Všechno! Je to 
prostě tradice, které si každý váží, 
a proto ji chce udržovat. Do krojů 
se nastrojíme také, když je první 
p ijímání nebo bi mování. Sa-
moz ejmě v něm chodíváme i p i 

Hor áckých slavnostech, pokud 
bývá průvod,“ ekla Petra Pracha-
ová. „Kroje se tady dědí z genera-
ce na generaci. Některé jsou i po 
našich prababi kách. Každý si je 
opatruje. Jsou to takové rodinné 
poklady,“ doplnila kamarádku 
Klára Pomykalová.
Muzikanty a stárky p i obchůzce 
doprovázeli dva studenti z Indie. 
„Jsme tady na dvouměsí ním 
studijním pobytu na Masarykově 
univerzitě v Brně. Do Kuželova nás 
vzal odborný asistent z katedry 

geografi e Petr Daněk, protože nás 
zajímal zdejší život na venkově,“ 
prozradili Anup Tripatni a Joshua 
Kazingmei. Jeden z indických 
hostů studuje geografi cké infor-
ma ní systémy a druhý bezdomo-
vectví jako sociální fenomén.
„Hlavně tam nezapome te na-
psat, že jsme s Jakubem Peprnou 
vůbec nespali, protože jsme hlída-
li máj! A dob e jsme udělali! Na a-
pali jsme chlapa s pilú,“ upozornil 
p i lou ení Roman Pracha .

Text a foto: Lenka Fojtíková

Máj se v Kuželově ty ila do výšky 37 metrů a další t i metry byly v zemi. P i nedělní obchůzce stárci nabízeli víno. 

Obyvatelé Kuželova jim zase nabízeli pohoštění a také p ispívali ban-
kovkami na pokrytí nákladů hodů. 

Spole ný snímek stárků s muzikanty. 

P i hodové obchůzce v Kuželově vyhrávali muzikanti z muziky Mirosla-
va Minkse a Pavla Záme níka. 

Nedělní hodová obchůzka trvala také v Kuželově několik hodin a byla 
pro všechny zú astněné hodně náro ná. 
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ADVENT NA OSTROŽSKU I HOR ÁCKU

V úterý 13. prosince slavila svátek svatá Lucie. Ten den se ve erní Hrubou Vrbkou pohybovaly prapodivné bytosti. Byly celé bílé a nepro-
mluvily ani slovo.  U některých domů jen ml ky zazvonily, jakmile majitelé otev eli, tak se poklonily, vešly dovnit  a brkem v ruce zkoumaly, 
jestli je všude uklizeno. Po prohlídce domu se opět poklonily a ve stejné tichosti zase odešly. Podle starodávné tradice se v minulosti 
o svátku svaté Lucie nesmělo drát pe í ani p íst. Vše už mělo být hotovo a p ipraveno na Vánoce v Hrubé Vrbce starodávný zvyk obnovuje 
foklorní soubor Krahulí ek a lenky ženského pěveckého sboru.   Text a foto: Lenka Fojtíková

Krásné zastavení v adventním ase nabídlo p edváno ní koledování v Malé Vrbce. Útulným prost edím sálu kulturního domu zazněly zná-
mé i méně známé písni ky v podání Sbore ku z Lipova, cimbálové muziky Petra Gale ky a folklorního souboru Krahulí ek. 

Text a 2x foto: Lenka Fojtíková

Desítky roztomilých andílků a ertíků se sešly  v tane ním klubu Cézar v Uherském Ostrohu, kam se spolu s rodi i a dalšími p íbuznými 
všichni p išli pobavit na mikulášskou besídku.   Text a 2x foto: Hynek Zdeněk
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Uherský Ostroh se lou il se Slávkem Smišovským
Stovky lidí se p išly v sobotu 19. listopadu rozlou it s hudebním skladatelem Blahoslavem 
Smišovským. Na poslední pozemské cestě v Uherském Ostrohu svého p ítele doprovodili mu-
zikanti z celé republiky. 
Když p ed kostelem vyhrávala 
Mist í anka a o nějakou chví-
li později zněla chrámem sv. 
Ond eje Smišovského píse  Za 
tichú Moravú, šel lověku mráz 
po zádech a většina p ítomných 
se neubránila slzám. Všichni pak 
museli souhlasit se slovy ostrož-

ského fará e P. Karla Šenka, kte-
rý hned v úvodu zádušní mše 
svaté ekl: „Jsme tady, abychom 
děkovali za dar života našeho 
bratra Blahoslava. Jeho život byl 
naplněný radostí a hudbou, kte-
rou chválil Boha. Právě hudba se 
může dotknout lidských srdcí 
mnohem více než spousta slov,“ 
p ipomněl kněz. 
„Museli jsme p ijet, protože si 
Slávek p ál mít Kmochovu mu-

ziku u sebe. Znali jsme se asi 
deset let. Byl to bezvadný lo-
věk. Dojeli jsme ty i,“ prozradil 
Otakar Sýkora z Kolína. „Zasáhl 

mne svou skromností, protože 
skromnost je krásnou vlastností 
velkých lidí. A to je to, co je t eba 
dávat i do kumštu. Slávek letos 
v Hodoníně ekl, že když skládal 
písni ky, vě il, že jimi někoho 
potěší. Když se pak dověděl, že 
tomu tak skute ně bylo, bylo to 

pro něj největší odměnou,“ vy-
světlil v závěre né e i P. Pavel 
Kavec, kaplan z Loštic. 
„Tady se íká o lověku, který se 
v daném místě nenarodil, ale 
jen se p iženil nebo p istěhoval, 
že je p iudělec. Děkuji paní Smi-
šovské, že p ivedla do našeho 
města svého manžela, estného 
ob ana Uherského Ostrohu. Slo-
vácko miloval. Uherský Ostroh 
se mu stal druhým domovem. 

Bude mezi námi žít dál ve vzpo-
mínkách a hlavně prost ednic-
tvím svých písní,“ ekla p i lou-
ení s hudebním skladatelem 

starostka města Hana P íleská. 
„Pán Bůh ho obda il darem nad 
dary. Dokázal své p ekrásné my-
šlenky p enést do písní a tím 

potěšit lidi. A že se mu to poda-
ilo, o tom svěd í tisíce spokoje-
ných poslucha ů. My muzikanti 
hráváme jeho skladby rádi pro 
krásnou melodi nost a perfekt-
ní instrumentální zpracování. 
Slávek se v minulém století za a-
dil mezi velikány eské a morav-
ské lidovky. Tak jako Vackova Ci-
kánka a Vejvodova Škoda lásky, 
tak i Slávkova Ty falešná frajárko 
obletěla celý svět, což se mnoha 

jiným autorům nikdy nepoda i-
lo. Bylo to proto, že jeho písni -
ky vytryskly z jeho up ímného 
srdce. Muzika totiž faleš nezná,“ 

upozornil p i lou ení exkapelník 
Mist í anky Antonín Pavluš. 
Po mši svaté se vydal p edlou-
hý smute ní průvod z chrámu 
na ostrožský h bitov, kde bude 
Slávek Smišovský snít svůj vě -
ný sen. Nadále ale bude žít ve 
svých písních, jichž složil více 
než pět set, těšit lidská srdce 
a p inášet do nich radost. 

Text a foto: 
Lenka Fojtíková

Hudební skladatel Blahoslav Smišovský 
se narodil 8. b ezna 1931 v Dolní Cerekvi 
do muzikantské rodiny. Maminka byla výbor-
ná zpěva ka a tatínek dobrý bubeník. Starší bra-
tr hrál na bicí a na housle. Blahoslav za al hrát jako 
malý kluk na bubínek ve výborné Koní ově kapele. Jako 
desetiletý kluk napsal první skladbi ku Šípkový květ.  Hudbu 
a eský jazyk studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně. Na vojenskou základní službu nastoupil do Ji ína 
a po roce byl odvelen do Bzence. Zde poznal jiný svět - cimbá-
lové muziky, pěvecké soubory a chrámové sbory. V Uherském 
Ostrohu u Uherského Hradiště se oženil a zůstal. Působil jako 
u itel na st edních školách, sbormistr, u itel hudby v lidové škole 
umění, swingových i dechových kapelách. Je autorem více než 
pěti set skladeb. Spolupracoval asi s t iceti texta i a básníky. Pís-
ni ky Za tichú Moravú, Zahrada Moravy, Měš anská hospůdka, 
Hodonínská bažantnica, Pod dub anskú horú a hlavně Falešná 
frajárka zlidověly. 
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Muzikant František íha u í děti t icet let
Letos tomu bude t icet let, co za al František íha u it své první žá ky v Základní umělecké 
škole v Uherském Ostrohu. Od té doby za nimi p ijíždí den, co den z Hluku, kde prožil celý 
život. Vloni tomu pak bylo ty icet let, co se svými kamarády v rodném městě založil tane ní 
skupinu Synchron, se kterou těší své p íznivce a  poslucha e dodnes.   
Chtěl jste se stát už od dětství 
u itelem hudby? 
To ani ne. Nejd íve jsem se vyu il 
nástroja em, absolvoval vojnu 
a poté nějaký as pracoval v Au-
topalu v Hluku. Teprve pak jsem 
za al studovat hru na klarinet na 
Konzervato i v Brně.

A kdy jste s muzikou za ínal? 
Chodil jsem nejd íve do lidové 
školy umění. Ve školních letech 
jsem za al hrát v cimbálové mu-
zice u folklorního souboru Dol-
ácko. Byla docela úspěšná. Ve 

svém regionu pat ila k uznáva-
ným. Souběžně s tím jsem vždy 
inklinoval k nějaké tane ní mu-
zice. Tak vznikla v Hluku kapela 
Synchron. Hrávali jsme v různém 
obsazení, až jedenáct muzikan-
tů. Dnes jsme ty i a zpěva ka. 
Hrajeme spolu od roku 1971. Za 
tu dobu jsme mnohé prožili. 

Na jaké hudební nástroje hra-
jete?
Za ínal jsem již ve školce na har-
moniku,. Na konzervato i jsem 
ale vystudoval klarinet, když 
je t eba zahraji také na fl étnu, 
p í nou fl étnu a saxofon, v cim-
bálce také na kontrabas, kde je 
momentálně t eba zalepit díru.

Byla to výhoda, že jste byl 
i v dělnické profesi?
Ur itě! lověk má širší rozhled, na-
u í se soustu praktických věcí do 
života. Konzervato  je svým způ-
sobem jednostranná. Obecný po-
hled na u itele je, že umí jen na ty 
své housli ky i klavír a na jiné jsou 
nepoužitelní, což v žádném p ípa-
dě není pravda.  Vím, jak obrábět 
železo i d evo, jaké je to vstávat 
na šest hodin do práce, chodit na 
odpolední i no ní. Spousta mých 
kolegů je nejen dobrými muzi-
kanty ale i šikovnými emeslníky.

Šel jste hned po konzervato i 
u it?
Ne. Nejd íve jsem nastoupil do 
Okresního kulturního st edis-
ka v Uherském Hradišti. Byla 
to taková organizace, která za-
jiš ovala metodickou pomoc 
pro amatérské muziky, divadla, 
folklorní soubory. Muzikanti 

dělali kvalifi ka ní p ehrávky, 
což bylo na něco dobré. Pra-
coval jsem tam osm let. Byla to 
výborná zkušenost. Po ádali 
jsme různé soutěže a p ehlídky. 

Poznal jsem spoustu lidí a získal 
kontakty a hlavně zkušenosti. 
Do školy jsem pak v Uherském 
Ostrohu nastoupil v roce 1982.

Lze porovnat množství a kva-
litu žáků, které do základní 
umělecké školy p icházeli 
p ed t iceti lety a dnes? 

Je z pohledu dnešní uspěchané 
a ekonomicky závislé doby cel-
kem paradox, že je stále dost 
dětí, které mají o toto vzdělání 
zájem. Dnes je totiž neporov-

natelná škála nabídky s tím, co 
bylo d íve. Nyní je kroužků a lá-
kadel hrozně moc. 

Kolik jste měli žáků a kolik jich 
je dnes?
Tehdy jsme měli okolo 190 žáků, 
ale neměli jsme žádnou pobo -
ku. U ili jsme jen v Uherském 
Ostrohu. Koncem osmdesátých 
let vznikla pobo ka v Hluku 
a později v Ostrožské Lhotě. 
V Hluku máme samostatnou 
budovu, kde d íve bývala škol-
ka a ve Lhotě u íme v základní 
škole. Nyní máme dohromady 
t i sta žáků. 

Jaké nabízíte obory?
Vždy tu býval obor hudební 
a výtvarný. Poslední dva roky 
máme nově i tane ní obor, který 
se zatím rozvíjí. 

Poda ilo se vám vychovat ně-
jaké mimo ádné talenty? 
O studium vyšších uměleckých 
škol moc zájem není. Ekonomi-
ka razí jiné trendy. 
Dva roky zpátky p ipravil kole-
ga Radim Havlí ek t i šikovné 
houslisty, kte í šli všichni na 
konzervato . Myslím, že se jim 
tam vede velmi dob e a jsou 
spokojeni. Jedním z nich byl  
nevidomý Radim Vojtek z Boršic 
u Blatnice. Studuje dva obory na 
Deylově konzervato i v Praze. 
Pamatuji, když u nás za ínal na 
fl étni ku coby pětiletý žá ek. Po 
pár hodinách výuky jsme zjistili, 
že má absolutní sluch. Dnes má 
velmi pěkně nakro eno. I p i 
svém handicapu bude mít velmi 
zajímavou perspektivu, protože 
je navíc výborný zpěvák. Nyní se 
hodně uplat uje v cimbálovce  
jako primáš. 

editel školy František íha umí hrát na několik hudebních nástrojů.
Foto: Lenka Fojtíková
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Právě o vaši školní muzice 
jsem slyšela také jen samou 
chválu.
Její tradice sahá do roku 1991. 
Jmenovala se Pramének. Její 
lenové vydali své CD, vystu-

povali několikrát v zahrani í, 
v Senátu v Praze a zú astnili se 
i p ímého televizního p enosu 
i živého vysílání v rozhlase. P ed 
dvěma lety se nám ale posled-
ní generace rozběhla do světa. 
O ty i pět let později za ínala 
cimbálovka v Hluku. Dnes už 
dosahují také solidních výsled-
ků. Jmenuje se Šefranica. Dnes 
v Ostrohu za ínáme s malými 
muzikanty. Je to nikdy nekon í-
cí práce. 

Ú astníte se i nějakých sou-
těží? 
V tomto směru byla  nejúspěš-
nější cimbálová muzika Pramé-
nek. Pokaždé vyhráli okresní 
i krajské kolo. V celostátním zís-
kali jedno druhé místo a pak byli 
dvakrát první. Tato soutěž totiž 
bývá vždy jednou za t i roky. 
Celostátní kolo vyhráli v letech 
2006 a 2009, což nás samoz ej-
mě těší. Docela se nám da í ale 
i v jiných oborech.  Klavíristé, 
houslisté i kytaristé se vždy 
probojovali  do krajského kola. 
Máme dva soubory kytaristů, 
p i emž jeden vybojoval v kraj-
ském kole druhé místo. Úspěšný 
je i školní orchestr BMV.

P ed lety jste za ínal v Kos-
telní ulici. Od zá í škola sídlí 
v prostorách sokolovny, jak se 
vám tu líbí? 
Velmi! V Kostelní ulici jsme měli 
omezenou kapacitu. Chyběly 
nám u ebny, sborovna a měli 
jsme jen malý sklad. Výtvarka  
byla v jiné budově, soubory 
zkoušely  na zámku. Te  jsme 
všichni pod jednou st echou, 
což je bezvadné. Máme tady de-
vět u eben i pracovnu výtvarné 
výchovy. Sál může využívat ta-
ne ní obor.

Jak jste zvládli stěhování?
Našim z izovatelem je Krajský 
ú ad Zlínského kraje. Krajská 

rada vše  schválila 18. srpna a my 
jsme měli jen pár dnů na p estě-
hování do nového. Musím po-
chválit všechny své kolegy, kte í 
se do toho vrhli po hlavě, a bě-
hem t í dnů jsme to za pomoci 
pracovní ety města všechno 
p estěhovali. Všichni jsme si to 

odtrpěli a mákli na plné pecky. 
Školní rok se nám tak poda ilo 
zahájit už v novém. Byly to ještě 
sice bojové podmínky, mnohé 
je t eba dodělat, ale byli jsme 
rádi, že se to poda ilo. 

Kolik máte pedagogů? 
Patnáct, ale všichni nejsou na 
plný úvazek.  

Je problém sehnat kvalitní 
u itele?
Je i není. Záleží to na štěstí, 
koho získám a udržím. Dnes to 
není tak, že někdo nastoupí a je 
na jednom místě až do důcho-
du... Myslím, že nyní je optimální 
stav, kdy máme všechny kanto-
ry aprobované. Někte í dokon-
ují studium. Trošku nám chybí 

výuka hry na cimbál.

Berete jen talentované žáky? 
Vybíráme si, ale nebráníme 
se vzít i nadšené děti, které to 
baví. Stejně a  vybíráte, jak vy-
bíráte, když se tady objeví pěti 
šestileté dítě, tak nelze o někom 
íct, že je to marné. Šikovný ta-
lent se ale samoz ejmě pozná. 

Pokud  někdo krásně zazpívá, 
je rytmicky p ipravený, tak jsou 
vyšší p edpoklady. Zodpověd-
ně ale mohu íct, že z šikovného 
děcka,  které sem t eba nastou-
pí, nemusí být po pěti letech 
nic. T eba se tomu nevěnuje, 
p estane ho to bavit, zláká ho 
jiná zábava, kde není t eba vy-
naložit takové úsilí. A naopak se 
může stát, že někdo, kdo se jevil 
talentově  méně výrazný, pra-
cuje na sobě, rozvíjí své nadání 
a je zvídavý, může to nakonec 
dotáhnout dál než ti superta-
lentovaní. Fůra práce totiž spo-
ívá na individuální p ípravě 

doma za podpory  rodi ů. 

Většina vašich absolventů se 
v dospělosti hudbě nevěnuje. 
Má to tedy vůbec smysl cho-
dit do hudebky?

Rozhodně jim to dá do života 
to, že si uvědomí p i poslechu 
muziky, co je zatím skryté prá-
ce nau it se znát noty, hrát, 
ovládat svůj hlas. Všechny ab-
solventy to posílí, co se týká 
pohledu na život. Ur itě je to 
také nemalou výhodou pro 

každou maminku, která bude 
později vychovávat své děti. 
Mnohé dospěláky  mrzí, že vý-
uku nedokon ili.  Ur itě je to 
tedy vždy smysluplné využití 
volného asu. 

Měnil byste, kdybyste stál 
znovu na startovní á e živo-
ta?
Rozhodně ne. Těší mne výsled-
ky práce a úspěchy žáků. Nep í-
jemné je pouze narůstající papí-
rování. Vedení ú etnictví, všech 
odvodů, plateb a smluv, aby vše 
fungovalo, jak má. Jsme právní 
subjekt se všemi povinnostmi. 
Rád bych, aby byli u itelé i žáci 
spokojeni a všichni jsme byli na-
vzájem kamarádi. Celkem se to 
da í, i když to může být někdy 
složité. 

Lenka Fojtíková

editele Františka íhu je asto vidět hrát se svými svě enci. 
Foto: Archiv školy
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Jan Poleh a: Víno vzniká v hlavě vina e
Za pár dnů bude Janu Poleh ovi z Blatnice teprve t iadvacet let. Už od konce základní školy ale 
naprosto p esně ví, že chce být vina em. Vina í tatínek František a révu pěstoval také děde ek. 
 „Ve vinohradě jsem svým způ-
sobem vyrůstal, bavilo mě to. 
Někdy mně vadilo, že dopole-
dne se šlo v létě do vinohradu 
a teprve potom jsem mohl jít na 
koupaliště. Vinohrady jsem měl 
ale rád už tehdy,“ prozrazuje 
mladý muž, kterého by si lověk 
spíš dovedl p edstavit, jak si uží-
vá no ní život než p i práci ve 
vinohradě. 
Spolu s maminkou a tatínkem 
dnes v rodinné fi rmě obhospo-
da ují necelé dva hektary vinic. 
Mají je v Kamenicích, Nových 
horách, Plachtách i Rohá i. „Z 
každé lokality je jiné víno. Ryz-
link z Kamenice není nikdy ta-
kový, jako ten z Nových hor,“ 
p ipomíná student Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. 
Oproti většině svých kolegů ze 
školy má výhodu, že si může vše 
osahat doma p ímo p i práci. 
Studium je šestileté a jeden rok 
je věnován praxi. „Já si ji dělám 
právě v našem vina ství,“ íká 
Jan. Práci mají s tatínkem rozdě-
lenou. Syn má na starosti í ení, 
fi ltraci a lahvová vína. 
„S ta kou se vzájemně dopl u-
jeme. Nepouštíme se do žád-
ných extrémních proudů. Využí-
váme staré i nové technologie. 
Rozhodně do vína nerveme en-
zymy a dokrášlovací prost edky. 

Je dobré najít optimální spojení 
tradice a moderních znalostí. 
Máme nap íklad dokonalejší fi l-
traci, používáme isté zákvasy 
kvasinek, což se d íve nedělalo. 
My si s ta kou vycházíme vst íc. 
On už pat í mezi mladší vlnu vi-
na ů,“ míní Jan. 
Vzápětí upozor uje, že na Mo-
ravě jsou ty i oblasti (slovác-
ká, velkopavlovická, znojemská 
a mikulovská) a z každé jsou 
úplně jiná vína. „Jsou mezi nimi 
obrovské rozdíly. Ur itě nemů-

žeme světu konkurovat množ-
stvím, ale kvalitou ano. To je 
důležité. Konkurenceschopní 
ur itě jsme. Kdybych si myslel, 
že se s tím nedá uživit, tak bych 
to nedělal,“ upozor uje mladý 
vina .
Jeho profesním snem je, aby 
se s rodinou vina ením dob e 
uživil. Proto chce do budoucna 
také rozši ovat vinice. To už ale 
nebude tak snadné. Nové se 
mohou vysazovat jen na povo-
lení a lepší lokality jsou už mezi 
vina i rozebrány. S odbytem 
problémy nemá. 
„Většina zákazníků si jezdí pro 
víno p ímo k nám domů. Ve vi-
notékách proto na naši produk-
ci nenarazíte. Neděláme takové 
objemy. Pokud bychom ale roz-
ši ovali, tak by to už bylo nutné. 
Jezdí za námi zákazníci z Libe-
recka, Prahy i ze Slovenska. Vý-
hodou je, že máme sklep p ímo 
za domem, takže když u nás ně-
kdo zazvoní, není problém mu 
víno prodat. Rozhodně se ale 
nezamě ujeme na zájezdy. Tím-
to směrem nejdeme. Ze sklepa 

jsme udělali klimatizovaný sklad 
vína a máme posezení jen pro 
šestnáct lidí,“ prozrazuje vina . 
P i lou ení znovu p ipomíná, 
že stále platí staré r ení, že se 
víno dělá hlavně ve vinohra-
dě. „Já bych šel ještě dál. Podle 
mne vzniká víno nejd íve v hla-
vě každého vina e. Ten se musí 
p edem rozhodnout, jestli se 
zamě í na kvalitu i na kvantitu. 
Podle toho také vinohrad vysa-
zuje a dělá jeho vedení. P i níz-
kém zatížení ke ů po ítám s tím, 
že je vinohrad nasazený na nižší 
úrodu, kdy bude automaticky 
vyšší kvalita. Zjistili jsme ale, že 
není dobré, aby se starý vino-
hrad úplně p edělával. To je pro 
vinohrad šok. Vinice je vdě ná 
plodina. To není jako meru ky, 
které rodí jen někdy. Také je 
ale pravda, že je p íroda nevy-
zpytatelná. Já mám jediný cíl. 
Posouvat se ke kvalitě,“ uzavírá 
naše setkání mladý vina . O jeho 
rodinné fi rmě se mohou zájem-
ci další informace dozvědět zde: 
www.vinopolehna.cz.

Lenka Fojtíková

Jan Poleh a má důvod k úsměvu, protože ho práce ve vinohradě baví.                                   Foto: Filip Fojtík
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Ocenění UNESCO zavazuje k odpovědnosti
Tak jsme se do kali. Od 27. listopadu 2011 je slovácká Jízda králů zapsána na Reprezentativ-
ním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. ty i slovácké obce, totiž 
Hluk, Kunovice, Vl nov a Skoronice se budou muset vyrovnat s některými novými problémy, 
které lze v této souvislosti o ekávat.
Za azení Jízdy králů na tento 
prestižní seznam je skvělým 
oceněním pro všechny její 
jezdce i organizátory. A je 
také upozorněním pro ostat-
ní, že za unikáty nemusí jez-
dit na druhý konec 
světa. Ony se totiž 
výjime né a pro život 
podstatné věci dějí 
obvykle doma. A není 
to jenom Jízda králů, 
ale také ostatní jevy 
naší tradi ní kultu-
ry, v etně vztahu ke 
krajině.
Euforii oslav tak tro-
chu naruším otázkou 
po smyslu tohoto 
zápisu. Pro  se Jíz-
da králů ocitla na 
takovém seznamu, 
respektive co z toho 
vyplývá? Zvykli jsme 
si pé i o naše tradi-
ce zdůvod ovat je-
jich významem pro 
rozvoj turistického 
ruchu. Ano, lověka 
jistě potěší, když se 
může pochlubit výjime ností 
své kultury a navíc cestov-
ní ruch skute ně p ináší fi -
nan ní zisk. Je ale důležité si 
neustále p ipomínat, že tra-
dice pat í p edevším nám, 
jejím nositelů a návštěvník 
je v tomto ohledu vždy až 
na druhém místě. Myslím, 
že alespo  u nás v Hluku to 
zatím platí. Dokladem může 
být právě letošní jízda. Ani 
vytrvalý déš  nevzal klukům 
chu  si ji po ádně užít a neva-
dilo, že v ulicích nepostávaly 
zástupy turistů, jak bývá ob-
vyklé. Jezdili p edevším pro 

sebe a mohli naplno prožít 
ten ojedinělý pocit hrdosti, 
který je výsostným privilegi-
em hluckých mužů. Spojuje 
je nejenom v rámci družiny, 
ale také nap í  generacemi 

a dává vzniknout unikátní-
mu místnímu spole enství 
jezdců.
Zápis do některé z kategorií 
UNESCO s sebou nep ináší 
žádné p ímé fi nan ní ohod-
nocení. Je to hlavně prestižní 
zna ka, která dokládá výji-
me nost místa nebo zvyku. 
Může to však být důležitý 
prvek p i rozhodování o po-
skytnutí fi nan ních dotací 
z různých grantových pro-
gramů. Také se u těchto jevů 
dbá na jejich dokumentaci 
a pově ené instituce je prů-
běžně monitorují a posuzují. 

Dále se památky UNESCO 
dostávají do u ebnic a ji-
ných výukových materiálů 
na všech stupních školství. 
Velkou roli hrají p i propagaci 
regionů, krajů a státu. 

Budeme si muset zvyknout 
na to, že se o Jízdu králů za-
ne aktivně zajímat mnohem 

více institucí než doposud. 
Skute ný problém však bude 
podle mého soudu turistic-
ký průmysl. Tato mašinérie 
už dokázala nejedno krásné 
místo i památku zreduko-
vat na produk ní jednotku. 
Již nyní jsou jednotlivé jízdy 
králů sou ástí folklorních akcí 
s velkou návštěvností. Na jed-
né straně lze o ekávat tlak na 
komer ní využití (poplatky, 
suvenýry, doprovodné služ-
by) a na druhé straně se jistě 

objeví snahy o ochranu p ed 
nevhodnou komercializací. 
Jistě se vyskytnou diskuze 
o tom, kolik návštěvníků Jízda 
králů snese, aniž by se změ-
nila v pouhou atrakci nebo 

co lze ještě považovat za 
vhodné komer ního využití 
a co ne. Rád bych se v tom-
to ohledu mýlil, ale to ukáže 
as. Jedno je však jasné, totiž 

že největší odpovědnost za 
budoucí podobu Jízdy králů 
ponesou obyvatelé Hluku, 
Kunovic, Vl nova a Skoronic. 
Bude záležet jen na nich, zda 
se Jízdě králů poda í o eká-
vatelný turistický tlak p e-
stát bez vážných následků 
a zda naopak pomůže lidem 
na Slovácku udržet si vztah 
k vlastní kultu e a domovu.

Vladimír Šácha

ZPRAVODAJSTVÍ

Jízda králů v Hluku v roce 2011.                                                                                                                            Foto: Filip Fojtík



 16 www. ostrozsko.cz

Kate inské hody byly v režii mladých

TRADICE

Kate inské hody v Boršicích u Blatnice letos pat ily p edevším ty em 
párům mladých lidí, kte í se narodili v roce 1993. 
„My tady stárky nemáme. My jsme stárci všichni," ekli s úsměvem na 
tvá i krojovaní. Poté prozradili, že vše vypuklo už ve st edu p edho-
dovým zpíváním. Ve tvrtek se stejně jako v jiných obcích Slovácka 
tzv. „zapalovaly“ hody. Páte ní ve er pat il zábavě pro mladé a v so-
botu pak klasické hodové muzice s krojovanými. Milým p ekvapením 
bylo, že se stárci na sólový tanec p ipravili sami. P i nácviku se schá-
zeli necelé dva měsíce. „Zatan ili jsme boršické, polku a pak také sólo 
s rodi i," prozradila děv ata.
Správce boršické farnosti P. Norbert Nawrat v neděli na za átku bo-
hoslužby upozornil, že každý kostel slaví stejně jako lidé své narozeni-
ny a jmeniny. Narozeniny jsou den, kdy byl chrám vysvěcen a jmeniny 
zase slaví p i p íležitosti svátku světce, jemuž byl zasvěcen. Hlavním 
kazatelem byl ale p i nedělní hodové mši svaté biskupský delegát pro 
katechezi P. Ji í Kop iva z Olomouce.

V promluvě nejd íve p ipomněl život a mu ednickou smrt Kate iny 
Alexandrijské, protože této světici je boršický kostel zasvěcen. Dále 
vzpomněl nedělní slavnost Krista Krále. „Naše víra by měla být oprav-
dová. Neměla by být postavená jen na tom, že se jde v neděli do kos-
tela. Jednou se nás Bůh bude na vě nosti ptát na jediné: „Kolik jsi měl 
lásky k Bohu, bližnímu a k sobě? Boha totiž objevíme tam, kde pro-
kazuje lověk druhému dobro. Bu me proto dob í! Usilujme o to! Ne 
aby to o nás lidé íkali, ale abychom se skrze konání dobra p ibližovali 
k Ježíši. On potom bude skrze nás konat dobro. Pak se bude obracet 
celá vesnice, celé Boršice. Nebojme se otev ít srdce ne k povinnosti, 
že musíme chodit do kostela, ale skrze svobodu k lásce a u me se 
mít rádi. Dnešní spole nost to pot ebuje. A rozhodně to není úkol jen 
pro ženské," zakon il promluvu P. Ji í Kop iva. Po nedělní mši svaté 
všichni krojovaní v průvodu zamí ili do hospody, kde letošní hodo-
vání zakon ili.

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Klebetnice a Ženi ky slavily na jedni ku
Klebetnice z Hluku si vybraly k oslavám svého nekulatého výro í da-
tum a hodinu plnou jedni ek. V pátek 11. 11. 2011 za aly slavit ve 20.11 
hod. 11. výro í své existence. Spolu s nimi oslavila desáté výro í také 
cimbálová muzika Ženi ky. A aby těch jedni ek nebylo málo, tak se 
po skon ení programu všichni hosté shodli, že si ženy za svůj výkon 
zasloužily jedni ku. 
Jejich vystoupení sledoval zcela zaplněný sál tvrze. Plné hlediště bylo 
jasným důkazem, že oslavenkyně mají spoustu p íznivců. Ú inkující 
své fanoušky rozhodně nezklamaly. Za aly polehou ku folklorem 
a potom p išlo i na p ekvapení, které nikdo ne ekal.
Spokojení diváci odměnili nádherné vystoupení bou livým potles-

kem. „Samoz ejmě že mám obrovskou radost. ím si vysvětluji ten 
úspěch? Nás to prostě baví. Jde nám to ze srdce, a lidi to cítí,“ ekla 
vedoucí Klebetnic Kate ina íhová.
Právě z její iniciativy p ed jedenácti lety pěvecký sbor vznikl. „Zpo-
átku nás bylo šest až sedm. Dnes je nás jedenáct až dvanáct. Někte-

ré ženy jsou na mate ské, mají miminka, a tak se tak nějak st ídáme. 
Vždy vystupuje, kdo může,“ prozradila další lenka Klebetnic Micha-
ela Hrdinová. Zpěva ky se v sou asné době k nácviku schází v budo-
vě staré školy každé pondělí ve er. „Ženi ky te  asi omezí innost, 
protože t i muzikantky mají miminko a další je na cestě,“ ekla Míša.

Lenka Fojtíková 

Ženi ky a Klebetnice za aly svůj program spole ně polehou ku 
folklorem.  Foto: Lenka Fojtíková

Vystoupení sledoval zcela zaplněný sál tvrze. 
Foto: Lenka Fojtíková

S myšlenkou založit Klebetnice p išla p ed jedenácti lety Kate ina 
íhová (na snímku).  Foto: Lenka Fojtíková

A erotiku. 
Foto: Štěpán Mitá ek

P i oslavách jedenácti let existence nakonec došlo i na sport... 
Foto: Štěpán Mitá ek

Nemohly chybět gratulace, které si ur itě všechny ú inkující zaslou-
žily.  Foto: Štěpán Mitá ek
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Biskup mluvil o syndromu vyho ení
Ve farním kostele sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě se po átkem listopadu sešlo šestnáct kněží 
v ele s olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdli kou, aby spolu s ostatními vě ícími vzpo-
mněli úmrtí P. Antonína Šuránka. Tento rodák z Ostrožské Lhoty totiž zem el 3. listopadu 1982.
„Te  se v církvi asto mluví o syn-
dromu vyho ení. Dělají se na 
toto téma p ednášky, seminá e, 
psychologické rozbory. Pro  tak 
asto vidíme t eba kněze, vzdě-

lané teology, ho ící jedince, kte í 
najednou zhasnou, ocitnou se 
v krizi, na měl ině, kon í, vyho-
í, opustí své povolání?“ ptal se 
v úvodu své promluvy biskup.
Podle jeho mínění je samoz ej-
mě důležité zkoumat, co vede 
k těmto koncům. Stanovit dia-
gnózu, ale ještě neznamená 
najít lék k p ekonání nemoci. „P. 
Šuránek byl ztělesněním jiného, 
opa ného syndromu. Ne vyho-
ení, ale stálého zapalování, pla-
nutí, živení plamene lásky a služ-
by. Ten, kdo ho í a plane Bohem, 
ten nevyho í a nevydoutná. 
Sho í a vyhasne jen to, kde je 
plamen z lověka. Může být 
k es an i kněz i kdokoliv z nás, 
kdo do povolání vnáší plamen 

sebe samého. Své sebejistoty, 
svých schopností, touhu vynik-
nout, něco dokázat, p edvést se, 
upozornit na sebe...,“ p ipomněl 
biskup Hrdli ka.  
Vzápětí upozornil, že jde o am-
bice, které jsou samy o sobě ne-

bezpe né. Tento lidský plamen 
zákonitě doho í, a d íve nebo 
později vyhasne. Jen ho et Bo-
hem znamená h át a svítit bez 
konce, stále a navěky. „Tento Boží 
plamen máme v sobě neustále 
živit modlitbou, rozjímáním Bo-
žího slova, adorací a p edevším 
svátostí eucharistie a svátostí 
smí ení. Podívejme se na velké 
světce. I po staletích jejich pla-
men stále ho í. Otec Antonín 
také svítil takovým silným pla-
menem... I on prošel různými 
boji a zápasy, kterými se ale pro-
bojoval, protrpěl a promiloval 
k ještě větší lásce...," ekl mimo 
jiné olomoucký biskup Mons. Jo-
sef Hrdli ka
Po mši svaté následovala ado-
race a následně se všichni p e-

sunuli na nedaleký h bitov, 
kde setkání uzav ela modlitba 
u kněžského hrobu, kam bylo 
p ed devětadvaceti lety ulože-
no tělo P. Šuránka. Do Ostrožské 
Lhoty p ijel i ty iaosmdesátiletý 
P. Alois Kotek, který se s otcem 
Šuránkem osobně znal. Po jeho 
smrti pak sepsal z Šuránkovy 
pozůstalosti spoustu knih, vzpo-
mínek a brožur. „Vždy jsem se 
snažil o co největší autenti nost, 
abych nijak nezkreslil myšlenky 
otce Šuránka," ekl sta i ký kněz, 
který byl v padesátých letech za-
v en v kriminále. Letos je tomu 
p esně šedesát let, co ho komu-
nisté poslali na pět let za m íže. P. 
Kotek ještě stále slouží ve Vrcho-
slavicích na Hané.

Text a foto: Lenka Fojtíková

U oltá e se v Ostrožské Lhotě sešlo šestnáct kněží v ele s olomouckým biskupem Josefem Hrdli kou. 

Vzpomínku na úmrtí P. Šuránka vě ící zakon ili u jeho hrobu. 

Ch ibsko-karpatské kolo Brány
Koncem íjna se v Blatnici uskute nilo Ch ibsko-karpatské kolo Brány. O postu-
pu muzikantů a zpěváků do dalšího kola rozhodovala sedmi lenná odborná 
porota. V kategorii do patnácti let si v jednotlivcích nejlépe vedl talentovaný 
kytarista Štěpán Urban z Uherského Hradiště a ve skupinách potom dív í vo-
kální uskupení  F eli ky ze Strážnice, které doprovázel hrou na kytaru u itel 
Zdeněk Musil. V kategorii od 15 do 18 let si pak v jednotlivcích nejlépe vedla 
kytaristka Lenka Moty ková z Nivnice a ve skupinách Dáre ci z Velkých Bílovic. 
Porota pak rozhodla nominovat na divokou kartu k postupu do celostátního 
kola Zuzanu Saka ovou z Borovic.                                                                            (lef) Spole ný snímek všech ú astníků. Foto: archiv soutěže
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Fotoohlédnutí za blatnickým hodováním
Lucie Žajdlíková, Filip Rumíšek, Kristýna Žajdlíková a David Hruška 
byli letošními stárky blatnických hodů. Ty se zde slaví p i p íležitosti 
církevního svátku Krista Krále. 
„V tomto termínu jsou hody tam, kde se neví, kdy byl kostel vysvěce-
ný,“ uvedl správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka. Hodování 
v Blatnici za alo v páte ním odpoledni stavěním máje. Ve er se pak 
uskute nila zábava pro mladé.
V sobotním ránu starosta Vladimír Hanák p edal u obecního ú adu 
stárkům právo. Kluci pak za vyhrávání harmoniká e Vojtěcha Rado-

cha z Ostrožské Lhoty obcházeli vesnici a zvali na ve erní hodovou 
zábavu. V neděli se uskute nila hodová mše svatá.
„Za nás bývaly hody jiné. V em? Hlavně v tom, že na sobotní zábavu 
byly v kulturním domě dokola sálu ty i ady plné teti ek. O hody byl 
prostě ze strany obyvatel mnohem větší zájem. Navíc se hodovalo 
od soboty do soboty. Každý den jsme chodili na muziku,“ zavzpomí-
nala jednašedesátiletá Ludmila Petraturová, která byla stárkou v roce 
1967. Stárkování mají v rodině. Stárkem byl i její manžel Josef, sestra 
a dcera Vla ka dokonce dvakrát. Text a foto: Lenka Fojtíková

Výstava p ipomněla lidového malí e Jana Těthala
Tvorbu lidového malí e Jana Těthala p ipomněla výstava v ob adní 
místnosti Obecního ú adu v Blatnici. Dvacátého prosince tomu bylo 
t icet let, co zem el. Na výstavě byly k vidění desítky olejomaleb, které 
zapůj ili obyvatelé Blatnice. 
Velkou ást obrazů dal k dispozici autorův syn Stanislav Těthal. „Tatínek 
se narodil v Blatnici v roce 1908. Už ve škole se u něj projevil talent ke 
kreslení. Později se vyu il malí em pokojů, dekorativním malí em a ma-
lí em písma. Šest let pracoval v Praze u mistra Blaží ka, jehož bratr byl 

akademický malí . Dalším tatínkovým působištěm byla Olomouc, kde 
působil dvanáct let u mistra Hrubého,“ p ipomněl něco z životopisu 
umělce jeho syn Stanislav. 
Vedle práce malí e pokojů si Jan Těthal ve volných chvílích pro radost 
sebe i druhých maloval obrazy. V blatnických domácnostech jich je stále 
spousta. Mnohé ale také ve své době putovaly k rodákům do Ameriky. 
Autor na nich asto zachycoval nejrůznější krajinky, búdy, Blatnici, krojo-
vané a poutě u svatého Antonínka. 
„Pana Těthala jsem znal osobně. Díky jeho tvorbě jsem se už v útlém 
dětství mohl seznámit s prvními obrazy. Autora lze ozna it jako neděl-
ního malí e. Byl to velmi milý a hodný lověk,“ uvedl p i vernisáži velký 
milovník a dnes i znalec umění Vojtěch Petratur z Veselí nad Moravou. 
„Podobnými výstavami chceme upozor ovat na umělce, kte í žili i 
stále žijí mezi námi,“ uvedl p edseda kulturní komise Antonín Hanák. 
Záměr se po adatelům poda il, protože p i vernisáži byly výstavní pro-
story zcela zaplněné návštěvníky.  Zážitek hodové neděle umocnilo vy-
stoupení zpěváků z folklorního souboru Vav ínek a cimbálová muzika 
Blatnická Studáne ka (na snímku), která zahrála mimo jiné i verbu ky. 

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Vloni v Ostrožské Lhotě vystavovali sochy, 
letos zaost ili na historické knihy a svícny

„Nejstarší kniha pochází z roku 
1703 a je z naší fary. Nejcennější 
je pak z ejmě Božanův kancionál 
z roku 1715, který máme zapůj e-
ný z Uherského Hradiště. Cenné 
jsou pro nás ale všechny expo-
náty, které nám byli lidé ochot-
ni zapůj it,“ p ipomněla lenka 
pastora ní rady Františka Malů-
šová. Právě z její iniciativy se vloni 
v pastora ním domě uskute nila 
první výstava. Tehdy se organi-
zátorům sešlo okolo sto padesáti 
soch. Nejstarší byla svatá Barbora 
z roku 1808. 
„Někte í jejich majitelé se nám 
pak svě ili, že je měli různě scho-
vané a svým způsobem na ně pa-
dal někde v zapomnění prach. Po 
výstavě si uvědomili jejich hodno-

tu a dnes mají v jejich domovech 
estné místo. To nás těší, protože 

cílem těchto výstav je právě p i-
pomínat si dědictví p edků,“ upo-
zornila Františka Malůšová. 
Celou sadu historických knih za-
půj ila Jaroslava Hájková. T i Zla-
té bible pocházející z roku 1894 
zase p inesla Ludmila Buda ová. 
„Manžel Stanislav je koupil v br-
něnském antikvariátu ještě za 
komunistů někdy v osmdesátých 
letech. Miloval totiž staré knihy. 
Nahodile tak jednou v antikvari-
átu narazil na tyto knihy, což byl 
v té době zázrak. Jsou ilustrované 
nejslavnějšími mistry všech umě-
leckých dob. Myslím, že dnes mají 
obrovskou cenu. teme z nich 
vždy jen p ed ve e í o Štědrém 

dnu,“ prozradila Ludmila 
Buda ová. 
Mezi vystavenými ex-
ponáty p evažovaly 
modlitební knížky. 
Některé byly v kože-
né vazbě s kostěnými 
i mosaznými ozdobami. 
Kdo měl zájem, mohl 
si historickými knihami 
i zalistovat a něco p e-
íst. K tomu mu posloužily bílé 

rukavice. Velkou vzácností byly 
ur itě samizdatové zápisky P. An-
tonína Šuránka z Želivu. Některé 
z vystavených knih zase pochá-
zely z pozůstalosti dalšího rodá-
ka z Ostrožské Lhoty P. Miroslava 
Bachana. 
Kromě zhlédnutí výstavy si mohli 
návštěvníci nakoupit také nové 

knihy. „S touto nabídkou p ichází 
farnost vždy koncem roku. Letos 
se mně zdál oproti minulým ro-
kům zájem menší,“ uvedla Františ-
ka Malůšová.  Na závěr prozradila, 
že na p íští rok v Ostrožské Lhotě 
plánují výstavu Biblí. K vidění by 
měly být staré, ale i ty, ze kterých 
si lidé tou dnes. 

Text a foto: Lenka Fojtíková 

Zajímavou výstavu p ipravila pastora ní rada 
farnosti v Ostrožské Lhotě. Po dva víkendy 
bylo v Pastora ním domě P. Šuránka k vidění 
témě  dvě stě historických knih a také svícny. 

T i Zlaté bible pocházející z roku 1894 na výstavu zapůj ila Ludmila Buda ová 
(na snímku).

S nápadem po ádat různé výstavy p išla vloni Františka Malůšová (na snímku).

Návštěvníci si mohli vzácné kousky i prolistovat, 
ale museli použít rukavice, aby nic nepoškodili. 

Z ejmě nejmenší návštěvnicí výstavy byla z ejmě teprve devatenáctiměsí ní 
Liduška Hanáková.

V Ostrožské Lhotě bylo na výstavě k vidění témě  dvě stě historických knih 
a svícny.
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V Ostrožské Nové Vsi byly premiérově 
k vidění šaty ke cti svatého Václava
Skvělou zábavu i zamyšlení nabídl ve dvou vystoupeních více než šesti stovkám návštěvníků 
po ad Návraty k hodnotám. Obyvatelům a hostům Ostrožské Nové Vsi ho p ipravila módní ná-
vrhá ka Marie Zelená. V sále sportovní haly vystoupili kromě modelek v krásných šatech také 
houslový virtuos Jaroslav Svěcený a kytarista Miloslav Klaus.
Vedle ve erních, spole en-
ských a svatebních šatů 
z dílny Marie Zelené model-
ky p edstavily reprezenta ní 
šaty pro hlavní město Prahu, 
reprezenta ní šaty pro Uher-
ské Hradiště a reprezenta ní 
šaty pro Ostrožskou Novou 
Ves. Bou livým aplausem 
návštěvníci odměnili také 

šaty v národních barvách, 
šaty k oslavě katedrály sva-
tého Víta, kolekci šatů Vlta-
va a Vyšehrad. Na závěr se 
na molu objevila eská miss 
2008 Eliška Bu ková v nejno-
vějších šatech Marie Zelené, 
jimiž oslavila svatého Václa-
va. Modelku p i p edvádění 
doprovázel Svatováclavský 
chorál.
„Tyto šaty tady byly p edve-
deny premiérově. Stejně jako 
kompletní projekt Návraty 
k hodnotám, v němž jsem 
kladla důraz na důležitost 

rodiny," upozornila mód-
ní návrhá ka Marie Zelená.  
„V Ostrožské Nové Vsi jsem 
poprvé v životě a musím íct, 
že jsem doopravdy netušil, 
že zde bude tak výborná 
akustika. Mile mne p ekva-
pilo velmi pozorné, citlivé 
a p íjemné publikum. Bylo to 
naprosto úžasné," podělil se 

o dojmy houslový virtuos Ja-
roslav Svěcený. Na Slovácko 
p ijel po návratu z Luxem-
burska. Hudbu vybíral tak, 
aby oslovili s kytaristou Klau-
sem co nejširší publikum. 
Zazněly proto jak náro nější, 
tak i známé skladby. 
Šaty návštěvníkům p ed-
vádělo dvanáct modelek. 
Vedle hvězdné p ítomnosti 
eské miss Elišky Bu kové 

dostaly p íležitost i dívky 
z dětských domovů v Uher-
ském Ostrohu a Uherském 
Hradišti. Pro mnohé z diváků 

to byl jeden z nejsilnějších 
okamžiků p ehlídky. Nápad 
Marie Zelené se velmi líbí 
i Elišce Bu kové. „Je to jedna 
z mála smysluplných věcí. 
Takových akcí skute ně moc 

není. Všichni se schovávají 
za různé charity a benefi ce, 
ale máloco má smysl. Projekt 
Návraty k hodnotám smysl 
má," ekla eská miss 2008.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Radnice se změnila v zámek hrůzy
Husí kůži a strach v o ích bylo možné vidět u návštěvníků zámku v Uherském Ostrohu, kte í se 
nesměle vydali na šestý ro ník Zámeckého bloudění. O po ádnou dávku hrůzy byl velký zájem. 
Na procházku po temném zámku se vydali jednotlivci i celé rodiny.
Směsici výk iků bolesti týra-
ných, vyděšených návštěvníků 
a škodolibých trýznitelů nemo-
hl p eslechnout nikdo, kdo se 
by  jen p iblížil k ostrožskému 
zámku v sobotním podve e-
ru. Desítky hrůzných postav 
byly p ichystány tak, aby si své 
oběti co nejvíce vychutnaly. 
Hned po vstupu do p edsálí se 
na návštěvníky vrhla skupina 
neandrtálců, která byla zjevně 
vyrušena z hodování, což doklá-
daly ohlodané kon etiny jejich 
obětí. O kus dál bylo možné spa-
t it proces mumifi kace královny 
Kleopatry a oběšence, na němž 

si pochutnávala chlupatá bes-
tie. To už však k uším návštěvní-
ků dolehl útrpný k ik týraných, 
kte í si „užívali“ pale nice a ji-
ných mu icích nástrojů.
Když se bloudícím poda ilo najít 
cestu do zámecké věže, odkud 
vedla cesta dál, narazili na Drá-
kulu a tane nice smrti. Nebylo 
proto divu, že se každý snažil 
chůzi po schodech co nejvíce 
urychlit, návštěvníci si však ne-
vydechli moc ani poté.
Navenek mrtvého rytí e opou-
štěl duch, což se neobešlo bez 
dalších výk iků. Ten byl konec-
konců slyšet i o kousek dál, kde 

byla škrcena Anna Boleynová, 
zatímco Marie Antoneita již 
měla schůzku s gilotinou z ejmě 
za sebou.
Největší hrůzu ovšem p ineslo 
až další pokra ování strašidelné 
cesty, když v jedné z místností 
zámku probíhala pitva mimo-
zemš ana. Sta ilo, aby ml enli-
vý personál šel návštěvníkům 
ukázat ást mimozemš ano-
vých vnit ností a ti urychleně 
mí ili k další místnosti, v níž do-
zorce dohlížel na uvězněné děti 
v koncentra ním tábo e. Ticho 
bylo opět o kus dál, kde ležely 
vyplavené oběti zkázy Titaniku. 

Krok ovšem vzápětí zrychlil 
všem Jack Rozparova , jenž prá-
vě vraždil jednu ze svých obětí, 
které nepomohlo ani to, že se 
snažila najít pomocnou ruku i 
nohu u návštěvníků. Atmosféru 
dokreslila i exekuce na nádvo í, 
p i níž se chystala na upálení za-
držená arodějnice.
Trochu strašidelné atmosféry si 
poté mohli návštěvníci odnést 
i domů. V zasedacím sále zámku 
totiž bylo možné získat straši-
delné lí ení, vytvo it si pavu iny 
i jiné artefakty, které se nesly 

v duchu ve era.
Text a foto: Hynek Zdeněk

Na to, že se v zámku právě nekoná zasedání městského zastupitel-
stva, byli návštěvníci pat i ně upozorněni již p i kupování vstupenek.

Z mu írny se ozýval ev týraných, kde věznitelé hojně využívali ka-
rabá  a pale nice.

Možnost potěšit rodi e netradi ní podobou si nenechala ujít ada 
dětí.

Nachystaná hranice uprost ed nádvo í a na ní p ipoutaná láte ící 
osoba dávala všem najevo, že se jedná o ob ad pálení arodějnic.
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Ochotníci oslavili sté výro í operetkou
Letos je tomu už sto let, co blat-
ni tí ochotníci vykro ili na prkna, 
co znamenají svět. Za dlouhé sto-
letí své p íznivce potěšili desítka-
mi nejrůznějších her. Kulaté jubi-
leum v prosinci oslavili výběrem 
nejkrásnějších melodií z operetky 
Rudolfa Píská ka Děv e z p ed-
městí. Naposledy byla v Blatnici 
odehrána p ed dvaapadesáti lety. 
Tehdy si v operetce zahrála a za-
zpívala sou asná režisérka blat-
nického divadla Anna K iváková 
a Marie Nováková. Obě kamarád-
ky se na scéně objevily i první 

prosincovou neděli, kdy se usku-
te nila premiéra. „Tentokrát jsme 
z operetky vybrali jen ty nejhez í 
melodie," upozornila režisérka, 
která poprvé spolu s ochotníky 
vystoupila coby škola ka. V se-
dmnácti letech pak na ni ekala 
už hlavní role.
Jistě není bez zajímavosti, že spo-
lu s Annou K ivákovou p i obno-
vené premié e vystoupila také 
její dcera Svatava a dvaadvaceti-
letá vnu ka Svatava. „Pro mne je 
to svým způsobem splnění snu. 
Pět let jsem totiž jezdila do Brna 

k paní profesorce Haví ové na 
operní zpěv. Nakonec jsem ale 
otěhotněla, a tak jsem na jakou-
koliv kariéru mohla zapomenout," 
prozradila Svatava Vozárová. 
„Já se musím p iznat, že se mně do 
toho nejd íve vůbec nechtělo. Na-
konec jsem se nechala babi kou 
a mamkou p emluvit. P i nácviku 
mne to ale úplně vtáhlo a dnes už 
vím, že bych chtěla hrát dál," pro-

zradila Svatava Hodonská. Dále 
v operetce  vystoupili u itel Miro-
slav B e , Petra Živné ová a brat i 
Petr a Jarek Žajdlíkovi.  O týden 
později pak ochotníci odehráli 
reprízu. P ed každým p estave-
ním si mohli návštěvníci na malé 
výstavce prost ednictvím snímků 
zavzpomínat na historii ochotnic-
kého divadla v Blatnici.

Text a foto: Lenka Fojtková

Blic obnovil úspěšnou pohádku
Ke svému nejoblíbenějšímu 
p edstavení se navrátilo posled-
ní listopadovou neděli novoves-
ké divadlo Blic. Ve svém divadle 
p edstavilo obnovenou premiéru 
hry O t ech motýlcích, kterou už 

vidělo více než dva tisíce diváků 
Zlínského i Jihomoravského kraje.
„Tato pohádka je sou ástí našeho 
repertoáru od roku 2008, takže 
od premiéry uplynuly už t i roky. 
Od té doby má p edstavení za se-

bou sedmnáct repríz a hráli jsme 
jej nejen na různých místech 
okresu Uherské Hradiště, ale také 
na Valašsku i sousedním hodo-
nínském okrese,“ informovala re-
žisérka Andrea Helmichová.
Děj pohádky zavedl děti mezi t i 
motýlky, kte í se nejprve potulo-
vali po louce a hledali kamarády. 
Když se potkali, hráli si navzájem, 
zpívali a do děje zapojili i děti. 
„Propojení s dětmi je velmi důle-
žité. Pohádka je napsána tak, aby 
děti nebyly pouze pasivními divá-
ky, ale aktivními spolupracovníky, 
kte í ve druhé ásti p edstavení 
pomáhaly motýlkům najít úkryt 
v kyti kách, když se zatáhla oblo-
ha,“ vysvětlila Helmichová
Zajímavostí je, že toto p edsta-
vení nepot ebuje témě  žádné 
kulisy a dokonce se tak dá zahrát 
i v p írodě. „Několikrát jsme si 

to vyzkoušeli, nap íklad na p e-
hradě v Radějově a bylo to moc 
p íjemné. Motýlci na louku jed-
noduše pat í,“ doplnila post eh 
autorka úspěšné hry.
V obnovené premié e se p ed-
stavilo celkem sedm ochotníků, 
z nichž ty i hráli ve zmíněné 
pohádce premiérově. „Nový byl 
kytarista Martin Brož, v roli Tuli-
pánu se p edstavil Karel Motlík, 
Lilii hrála Dominika Hrazdílková 
a Žlu áska Veronika Hrabalová,“ 
p edstavila nové tvá e režisérka.
Ochotníci se na p edstavení p i-
pravovali od po átku zá í. O to 
víc je jistě potěšilo, že nezůstalo 
jen u jednoho obnoveného p ed-
stavení, ale že hned p íští týden 
zahráli tuto pohádku ve Starém 
Městě a zájem o p edstavení je 
i z Uherského Ostrohu.

Hynek Zdeněk
Pohádku O t ech motýlcích už viděly více než dva tisíce diváků. 

Foto: Archiv souboru

Anna K iváková (vpravo) si v operetce Rudolfa Píská ka Děv e z p ed-
městí zahrála p ed dvaapadesáti lety. Nyní její tehdejší roli ztvárnila 
dcera Svatava (vlevo) a jednu z švadlenek si pak zahrála vnu ka Svatava. 
Za here kami jsou vidět historické snímky mapující innost souboru. 

Spole ný snímek všech herců, kte í v operetce ú inkovali.
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Stroje zaplnily zámek
Neobvyklou výstavu mohli navštívit lidé v Uherském Ostrohu. V tamním zám-
ku se totiž uskute nila jednodenní výstava šicích strojů, která byla doplněna 
o ukázku patchworku a quiltingu.
Moderní metody, jak vyšívat nejrůznější loga, obrazy, ale i kroje, měli možnost 
vidět ti, kte í zavítali poslední íjnovou sobotu do zasedací síně ostrožského 
zámku. „Máme tady stroje od těch nejoby ejnějších až po automaty, které po 
naprogramování dokážou vytvo it prakticky jakýkoliv motiv,“ informoval orga-
nizátor výstavy Milan Frolka.  Na ukázku p edvedl vyšitý obraz na motiv města 
Uherského Ostrohu i logo Veteran clubu.
Jeden ze strojů pracoval na lidové výšivce, která se může klidně uplatnit jako 
sou ást tradi ního kroje. „Automat výšivku zvládne za několik hodin a je mož-
né do něj naprogramovat i nějaké záměrné chyby, aby byl výsledek co nejvíce 
podobný ru ní práci,“ doplnil Frolka.
Návštěvníci mohli vidět i ukázku patchworku a quiltingu, tedy metody, kte-
ré se ím dál astěji využívají p i vytvá ení ozdobných tri ek. Jistě nebylo bez 
zajímavosti, že všechny stroje byly nejen plně funk ní, ale zájemkyně si mohly 
vyzkoušet, jak se na nich pracuje.                                     Text a foto: Hynek Zdeněk

Cyklostezku využívají 
desetitisíce lidí
Letní akce, p i níž byla osvětlena cyklostezka mezi Uher-
ským Ostrohem a Veselím nad Moravou, udělala z ejmě 
radost nejen tisícům obyvatel obou měst, ale také i turis-
tům. Podle výsledků s íta ů totiž vyšlo najevo, že za pou-
hé t i měsíce tuto stezku využilo více než devadesát tisíc 
uživatelů!
„Je to až neuvě itelné íslo, ale od prvního ervna do po-
sledního srpna zaznamenaly s íta e na cyklostezce mezi 
Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou p esně 93 
484 uživatelů. V drtivé většině p ípadů se jednalo o cyklis-
ty, dále zde byli inlinisté, tedy lidé na kole kových bruslích 
a samoz ejmě také chodci,“ sdělil výsledek letního výzku-
mu editel Ba ova kanálu Vojtěch Bártek, který nechal celý 
výzkum zpracovat.
Sníma , který byl nenápadně umístěn na jednom ze slou-
pů, evidoval každého jednotlivce díky laserovému paprsku 
podobnému tomu, jaký využívají organizáto i atletických 
závodů. Údaj je to tedy naprosto p esný a pro všechny 
ú astníky naprosto bezpe ný.
Z výsledků vyšlo najevo, že stezku využívají nejen lidé p i 
cestě do zaměstnání, na ú ady i na nákupy, ale hodně také 
k rekreaci. „Průměrně bylo na stezce každodenně 1 016 uži-
vatelů, p i emž nejvyšší údaj jsme zaznamenali 6. erven-
ce, kdy se po ítadlo zastavilo na ísle 2 255, a to byl státní 
svátek, takže se jednalo v drtivé mí e o cykloturistiku, a ne 
dojíž ku do zaměstnání,“ doplnil Bártek. 
Nejvyšší po et lidí byl na cyklostezce již zmíněného 6. er-
vence mezi 14. a 15. hodinou, kdy po ítadlo zaregistrovalo 
268 uživatelů. Kolem s íta e tak někdo prošel nebo projel 
každých 13 sekund! Největší provoz byl p irozeně p es den. 
ilý provoz byl ovšem na stezce i ve ve erních hodinách.

Text a foto: Hynek Zdeněk

Starosta hasi ů obdržel nejvyšší vyznamenání
Starostovi Sboru dobrovolných hasi ů v Os-
trožské Nové Vsi panu Františku Botkovi se 
dostalo velké pocty. Na p ibyslavském zám-
ku mu bylo 4. listopadu 2011 uděleno nej-
vyšší hasi ské vyznamenání  titul zasloužilý 
hasi . Za adil se tak mezi významné osob-
nosti, které hasi ské práci obětovaly celý 
život. Z novoveského sboru se podobné po-
cty dostalo pouze bratrům Josefu a Ludvíku 
Smištíkovým.
František Botek se narodil 16. prosince 1945 
v Ostrožské Nové Vsi. Vyu il se ková em 
a poté až do důchodu pracoval  v JZD Os-
trožská Nová Ves.  Svou hasi skou práci za-
po al již jako žák v roce 1960. V hasi ském 
sboru v Ostrožské Nové Vsi pracoval v letech 
1970 až 1975 ve funkci velitele.  V roce 1977 
absolvoval velitelský kurz a od roku 1980 do 

roku 1990 působil jako velitel ostrožského 
okrsku. Pro své vynikající schopnosti byl 
v roce 1986 zvolen p edsedou sboru. V le-
tech 1991 až 1995 byl lenem výkonného 
výboru okresu Uherské Hradiště. Od roku 
1995 zastává také funkci starosty 
ostrožského okrsku.
František Botek je lověkem, který 
dělá vše naplno, nedokáže nechat 
práci nedodělanou. Celý život se 
snaží jít p íkladem nejen svým 
dětem Janě a Miroslavovi, ale také 
mladým hasi ům, které sbor vy-
chovává. V posledních letech mu 
dělají radost jeho t i vnuci a jeden 
pravnou ek. Kromě své rodiny 
a hasi ské práce miluje také víno 
a zpěv. Jako výborný zpěvák se 

stal zakládajícím lenem folklorního sou-
boru Krasavci.  Výbor sboru dobrovolných 
hasi ů si pana Františka Botka váží a p eje 
mu v životě jen samé radosti. 

Růžena Hlůšková

Po p evzetí estného vyznamenání se František Bo-
tek podepsal do pamětní knihy.
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Prakista p ivezl z Belgie zlato
Jeden z domků adové zástavby na hranici Hrubé Vrbky a Kuželova ukrývá bezmála šedesát 
pohárů. Všechny je na nejrůznějších závodech doma i v zahrani í ve st elbě z praku vybojoval 
ty iapadesátiletý Antonín Pomykal. Největšího úspěchu dosáhl vloni v létě, kdy vyhrál mezi-

národní mistrovství v Belgii. 
„Poprvé jsem v ruce držel prak 
snad už v pěti letech. Tenkrát 
měli všichni kluci prak a st íleli 
z něj. Mně ho udělala mamka. 
Samoz ejmě že jsem tehdy ne-
měl o nějakých závodech ani 
tušení. Z ejmě tady ještě ani ne-
byly,“ p ipomíná úspěšný repre-
zentant Hrubé Vrbky. 
Antonín Pomykal se po základní 
škole vyu il zedníkem a v oboru 
pracoval až do osmaosmdesá-
tého roku. Poté si udělal kurz 
na motorovou pilu a pracoval 
pro Lesní závod Strážnice. Od 
roku 1996 prožil necelé dva roky 
v Německu, kde zedni il. Po ná-
vratu domů se pustil se synem 
do podnikání s ezáním d eva.  
Po celou dobu dospívání a poté 
i v dospělosti v Antonínovi d í-
mala láska ke st elbě. Na u ilišti 
st ílel z malorážky. V juniorech 
dokázal vyhrát Velkou cenu 
Strážnice a no-
minoval se 
i na krajský 
p e b o r . 
Nakonec 
si vyst ílel 
druhou vý-
konnostní t ídu. 
„St elba z praku i ze zbraní 
má jedno spole né. lověk se 
musí maximálně zklidnit a sou-
st edit,“ upozor uje st elec. Nic-
méně po svatbě šel koní ek bo-
kem. Byly jiné starosti. Prak ale 
stále visel v dílně na zdi. V roce 
2001 se dozvěděl, že je v Mutě-
nicích prakiáda, a tak se tam se 
synem Pavlem ze zvědavosti 
vydal. 
Syn tatínka vybídl, aby si s se-
bou vzal prak. „P estože jsem 
tam nejel s tím, že bych závodil, 
nakonec jsem si to vyzkoušel,“ 
vzpomíná Antonín Pomykal. 
A hned p i prvních závodech bez 
tréninku skon il mezi ty icítkou 

startujících na tvrtém místě. 
Domů odjížděl s rozhodnu-

tím, že bude pilně tré-
novat a p íští 

rok p ije-
de na 

závody už p ipravený. A tak 
se také stalo. 
Prvním jeho ter em bylo 
kole ko epy o průměru 
deseti centimetrů, které 
pověsil na strom. Když 
ho na dvorku u dědá ka 
v Kuželově rozst ílel, dal ho 
králíkům a u ízl nové. O rok 
později v Mutěnicích vyhrál 
stejně jako v Bohuslavicích u Ky-
jova. Ve stejném roce 
skon il st íbrný také 
v Klatovech, kam se 
sjeli závodníci z celé 
republiky. 

V zahrani í poprvé startoval 
v roce 2007 v Belgii. Odtud si 
coby len družstva dovezl bron-
zové ocenění. V dalších letech 
startoval kromě domácích sou-
těží také ve Španělsku a Itálii. 
P edloni vyhrál mistrovství es-
ké republiky a vloni bronz. 
Doposud nejcennější ocenění 
ale vybojoval vloni v létě p i me-
zinárodním mistrovství Belgie. 
Na Hor ácko putovala nádherná 
skleněná plaketa za první místo. 
Za reprezentantem Hrubé Vrbky 

zůstalo v poli pora-
žených de-

věta-

padesát st elců nejen z Belgie, 
ale také z Itálie, Litvy a Španělska. 
Reprezentant Hrubé Vrbky má 
velkou oporu v rodině. Na za-
hrani ních závodech ho dopro-
vází manželka. St elbu z praku 
si vyzkoušely také dcery, kterým 
se poda ilo vyst ílet nějaký po-
hár. Dnes už se ale této zálibě 
nevěnují. 
„Jestli se dá lo ský úspěch zo-
pakovat? Ur itě... P i závodech je 
ale nezbytně nutná koncentrace 
a taky trochu štěstí,“ tvrdí úspěš-
ný muž. P i lou ení upozor uje, 
že tento sport může dělat každý. 
Sta í k němu jen prak a olověné 
kuli ky. 

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Text a foto: Lenka Fojtíková

Antonín Pomykal se skleněnou plaketou, kterou vloni v létě vyhrál v Belgii. 

Speciální kladkový prak, 
na němž lze v mžiku vymě-
nit prasklou gumu. Jeho vyná-
lezcem je Antonín Pomykal. 

Těmito kuli kami se z praku st ílí.
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Myslivci v Louce děkovali za p íze  p i lovu
P i slavení hubertské mše svaté 
zaplavily zelené uniformy mys-
livců kostel Panny Marie Růžen-
cové v Louce. Slavnost umocni-
ly fanfáry truba ů ze Záb ehu, 
zpěv chrámového sboru z Louky 
i skladby známých autorů lovec-
ké hudby, které p i bohoslužbě 
zazněly. 
K oltá i myslivci položili jelena,  
coby symbol lovné zvě e, spolu 
s drobnou zvě í. Samotné mše se 
zú astnili se svými ope enci také 
sokolníci z plze ské zoo, kte í 
po bohoslužbě p edvedli p ed 
kostelem ukázku výcviku svých 
dravců. Na prostranství p ed kul-
turním domem za doprovodu 
lipovské dechovky a tónů lovec-
kých rohů záb ežských truba ů 
pak návštěvníci našli ob erstve-
ní a mohli si zakoupit myslivec-
ké dopl ky. V p isálí kulturního 
domu byly zase vystavené trofe-
je zvě e, myslivecké šperky a ob-
razy malí e Václava Nasvětila. 
Také tato výstava byla prodejní. 
Pro zcela zaplněný sál kulturního 
domu byl p ipravený oběd, na 

kterém se podávalo zvě inové 
menu. Tím ale program neskon-
il.  Dlouholetý myslivec, jedena-

devadesátiletý Jaroslav Se ka , 
se až letos do kal ulovení svého 

prvního kusu divo áka, proto byl 
pasován na lovce erné zvě e. 
Poté následovala beseda s tímto 
pamětníkem prokládaná mysli-
veckými historkami i skute nými 

zážitky, jichž měl velkou zásobu. 
Myslivci tak poděkovali svému 
patronu svatému Hubertovi za 
p íze  p i lovu. 

František Gajovský

Jednadevadesátiletého Jaroslava Se ka e  pasoval  na lovce erné zvě e jeho vnuk
Foto: František Gajovský 

Na hory i doly zavítal Mikuláš s ertem
První prosincovou sobotu se v Kulturním domě v Louce uskute nil dru-
hý ro ník folklorního po adu věnovaného hor ácko-dol áckému sbli-
žování s názvem Na horách, na dolách. Tentokrát se nesl v mikulášském, 
adventním a váno ním duchu. Po adem provedli Mikuláš a ert, kte í 

se p išli podívat, jak se na Hor ácku i Dol ácku udržují zvyky a tradice. 
V programu vystoupili folkloristé ze Strážnice, Vnorov, Lipova a Louky. 
Na vystoupení navázala beseda u cimbálu s muzikou Jožky Staši. 

Text a foto: František Gajovský

V programu vystoupil i folklorní soubor Lú ánek. Na po ad navázala beseda u cimbálu s muzikou Jožky Staši z Lipova.
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Skladatel k til svou knihu o fotbale
„Fotbalové humoresky aneb 
„Rozhod í, rozhod í, kup si kap-
ky do o í! “ je název humorně 
laděných p íběhů ze života fot-
balového sudího a všech, kte í se 
to í kolem fotbalu.  Jejím auto-
rem je lhotský patriot a fotbalo-
vý rozhod í Petr Malůšek. Knihu 
ve ejnosti poprvé p edstavil p i 
fotbalovém zápase v Brně. 
Hudební skladatel, houslista 
a fotbalový rozhod í. Jenom 
těžko by lověk hledal podobné 
spojení, které snad nemá v naší 
republice obdoby.  Petr Malůšek 
alias Peter Scheck (jeho pseudo-
nym, pozn. red.) je muž, který 
se může zmi ovaným spojením 
pochlubit a zárove  má hodně 
blízko k našemu regionu. 
Jeho otec, Antonín Malůšek, 
pochází z Ostrožské Lhoty, kde 
se Petr p ed ty mi lety oženil. 
V sou asnosti působí už t etím 
rokem jako profesionální hudeb-
ník v Bruselu. Ke k tu své knížky 
si vybral na závěr podzimu dru-
holigový zápas brněnské Zbro-
jovky proti Zlínu. Po slavnostním 
k tu vysvětloval, jak se k rozhod-
covskému emeslu dostal.
„Moje fotbalové za átky byly 
zvláštní. Odmali ka jsem byl 
muzikant a neměl as chodit na 
tréninky, tak mě napadlo dělat 
fotbalového rozhod ího. Velkou 
zásluhu na tom má můj tatínek, 
který je obrovským fotbalovým 
fandou. Jako kluka mě vodil na 
brněnskou Zbrojovku, kde jsem 
fotbalem na ichl. Tatínek měl 
ještě nedávno permanentku na 
Slovácko a byl dokonce nejstar-
ší fanoušek klubu,“ prozradil na 
svého jednaosmdesátiletého 
otce syn.
Pro  se vlastně rozhodne fotba-
lový rozhod í napsat knížku, co 
k tomu vedlo Petra Malůška?
„Knížka vznikla tak, že jsem měl 
spoustu fotbalových zážitků. 
Poznával jsem svět fotbalových 
rozhod ích, který má spoustu 
specifi kací.  Jsou tam post ehy 
také mých kamarádů ‒ rozhod-
ích, kte í mně vyprávěli hodně 

vtipných a někdy i ost ejších si-
tuací. Pro jistotu jsem ob as ně-
které okolnosti a jména kolegů 
pozměnil, ale všechny vzpomín-
ky mají skute ný základ. V knížce 
je také velká ást, která se věnuje 
moravskému  Slovácku. tená  
tam najde velice š avnaté p ího-
dy, stejně jako je celý slovácký 
region,“ usmívá se p i vzpomín-

ce na Ostrožskou Lhotu Petr 
Malůšek.
Kniha je napsaná humornou 
formou a obsahuje většinou zá-
bavné tení ze světa fotbalových 
rozhod ích. tená i se pobaví 
krátkými p íběhy lidí, kte í se to í 
kolem naší nejpopulárnější hry. 
Dozví se, jak se soudcuje romský 
fotbalový turnaj  a pro  si autor 
knihy nevzal na svůj první zápas 
v karié e píš alku. Dále odtajní, 
z eho byl nejvíc p ekvapený 
fotbalový tým TV Nova, jehož 
zápas pískal. A také se do tou, 
že ztracenou ervenou kartu lze 
lehce nahradit starým průkazem 
KS . S kritikou jde autor publika-
ce i do vlastních ad.  Když  diváci 
zjistili, že je muzikant, astovali 
ho peprnými nadávkami typu: 
„Ty varhaníku jeden, my ti ten 
ozembuch stejně rozdupáme!“
V roce 1997 dostal hudební skla-

datel nabídku od Západo es-
kého symfonického orchestru 
a stěhoval  se do Mariánských 
Lázní. Také na západě ech po-
znal spoustu vesnických fotba-
lových stánků. Sám už ale neví, 
jak dlouho se věnoval karié e 
rozhod ího.
 „Nepo ítal jsem to. Možná se-
dmnáct osmnáct let. Ob as  

pískám ještě te  v Bruselu, ale 
už jenom p átelské ma e. Za í-
nal jsem v Brně v základní t ídě 
a kon il v divizi. Byla varianta jít 
pískat nahoru, nebo dělat muzi-
ku. Obojí spojit nešlo,“ tvrdí Petr 
Malůšek. 
Kmotrem knihy se stal brněnský 
muzikant Roman Horký. „Nejpr-
ve měl knihu k tít bývalý fotba-
lista Zbrojovky Karel Jarůšek, ale 
z rodinných důvodů se nemohl 

akce zú astnit, proto jsem se 
rozhodl pro kapelníka skupiny 
Kamelot,“ vysvětluje Malůšek. 
Vzápětí dodává, pro  zvolil 
pseudonym Peter Scheck.
Je to zkrácení jeho jména Ma-
lůšek, pro něž se rozhodl, aby 
zabránil jeho komolení. „Použil 
jsem německý pravopis, abych 
se vyhnul kroužku i há ků. Zá-

rove  je v této transkripci skryto 
mé ešství. P idáte-li na za átek 
písmeno T, vznikne Tscheck, 
což foneticky zní jako „ ek“, 
tedy chcete-li ech,“ odtaj uje 
muž, který si život v belgické 
metropoli nemůže vynachvá-
lit. „Jsme s manželkou v Belgii 
velice spokojení, ale to by bylo 
téma na další láne ek,“ uzavírá 
vyprávění...

Text a foto: Stanislav Dufka

Kdo je Peter Scheck
Vystudoval brněnskou konzervato , obor housle. P es Horácké 
divadlo v Jihlavě se dostal do Západo eského symfonického or-
chestru v Mariánských Lázních, ve kterém působil sedmnáct let. 
Na západě ech se za al v roce 1997 věnovat skládání vážné hud-
by.  V roce 2008 se p estěhoval se svou ženou Zuzanou do Bruselu. 
V belgické metropoli u í děti na evropské škole obor housle, ky-
tara a zárove  hraje ve dvou symfonických orchestrech. V esku 
hrával jako houslista v country kapele Ajeto.

Petr Malůšek (vlevo) v Brně s vydavatelem (uprost ed) a kmotrem knihy kapelníkem skupiny Kamelot 
Roman Horkým (vpravo).
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Lyža i si budou užívat kvalitnější služby  
Ski areál Filipov 
Zatímco lyža ský areál Stupava 
v nedalekých buchlovských ho-
rách spustil vleky 20. listopadu, 
svahy na Hor ácku si musely na 
své první lyža e  ještě nějaký pá-
tek po kat.
Oblíbený Ski areál Filipov  v Ja-
vorníku za al s rozmis ováním 
sněžných děl až první prosin-
cový týden. Kvůli své poloze 
v chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty je innost lyža ů na Fi-
lipově kaž doro ně omezena od 
za átku prosince do konce b ez-
na. P ed i po tomto termínu je na 
svahu zákaz jakékoliv innosti. 
„To je náš hlavní  problém, pro  
jsme nemohli spustit sněžná 
děla, jako t eba na Stupavě. Na-
psal jsem na náš web vysvětlení, 
protože slýchám asto dotazy, 
pro  ještě nelyžujeme a Stupava 
už dávno jede,“ uvedl na vysvět-
lenou prezident klubu Lubomír 
Žák. 
Posílený zasněžovací systém, 
stejné ceny jako v uplynulé se-
zoně a lepší kvalita sjezdovky. 
To jsou hlavní novinky, které e-
kají lyža e na Filipově v letošní 
sezoně. 
„Máme komfortněji p ipravený 
kopec, na kterém jsme zbudovali 
několik nových hydrantů. Snaží-
me se, aby byl snížek nast íkaný 
všude rovnoměrně a celý kopec 
byl bez ledových ploten. Oproti 
lo ské sezoně máme o jedno 
dělo a dvě zasněžovací ty e víc.  
Momentálně je na svahu rozmís-
těných pět děl a pět ty í. Pokud 
bude teplota kolem mínus pěti 
stup ů, tak jsme za deset dnů 
schopni kopec zasněžit,“ tvrdil 
v polovině prosince Žák.
 I když prosincové teplé po así 
lyža ům moc nep álo, prezident 
klubu nepovažuje za átek sezo-
ny za ztracený. „P ed rokem se 
za alo lyžovat devatenáctého 
prosince. Po así se může změnit 
během dvou dnů. Sezonu proto 
ještě nepovažujeme za špatnou. 
Uvidíme, co nám p inesou nej-

bližší dny,“ ekl v polovině pro-
since Lubomír Žák. 

Ski areál Nová Lhota
Vloni byl otev ený zbrusu nový 
lyža ský areál v Nové Lhotě. Sjez-
dovka je dlouhá 550 metrů s p e-
výšením 85 metrů. Stejně jako 
na Filipově je areál v chráněné 
krajinné oblasti a innost lyža ů 
je omezena od za átku prosince 
do konce b ezna. 
„Je to tak. Máme stejné podmín-
ky jako na Filipově. V zahájení 
provozu nám brání teplé po así. 
Jediné, na co ekáme, je mráz. 
Sněžná děla jsou p ipravena,“ 
hlásil uprost ed prosince zástup-
ce provozovatele Radim Matyáš. 
Druhý lyža ský vlek v našem re-
gionu má za sebou premiérovou 
sezonu. Na letošní rok slibuje 
provozovatel další drobná vylep-
šení. „V minulé sezoně jsme jeli 
na zkušební provoz, ani se po-
ádně nezasněžovalo a lyžovalo 
se většinou na p írodním sně-
hu. Letos jsme instalovali novou 
webovou kameru, vychytával se 

odbavovací systém, istil se svah 
od d evin a dola ovalo se zasně-
žování. Vě ím, že pro návštěvní-
ky bude náš svah zase o něco 
p íjemnější,“ uvedl Radim Maty-
áš. Aktivitu lyža ů v Nové Lhotě 

podporuje také starosta obce 
Antonín Okénko. „Jsem spokoje-
ný, že máme u nás vlek a vě ím, 
že do budoucna to bude jenom 
lepší a lepší,“ ekl starosta.

Text a foto: Stanislav Dufka

Ski areál Filipov: Délka svahu: 450-550 metrů s p evýšením 85 met-
rů. Dva vleky typu Poma s p epravní kapacitou 1 500 osob/hodinu. 
Dětské lano o délce 80 metrů s p evýšením 8 metrů. Nadmo ská 
výška vleků je 430 m. n. m. Pro areál na Filipově platí bodové lístky. 
Obecně platí, že ím dražší si koupíte permanentku, tím levněji vás 
vyjde jedna jízda. Za stokorunu se svezete desetkrát. 
www.skifi lipov.info

Ski areál Nová Lhota: Délka svahu: 550 metrů Typ vleku: kotva. Kapacita: 1 000 osob/hodinu. Nadmo ská 
výška vleků je 600-700 m. n. m. Za deset jízd zaplatíme na Nové Lhotě 120 K .                       www.skinl.eu
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Kulaté výro í oslavily gymnastky medailemi
Koncem íjna si p ipomněly 
trenérky a sou asné lenky od-
dílu deset let od založení klubu 
sportovní gymnastiky závodem, 
který se v Uherském Ostrohu 
několik let nekonal. Ostrožský 
plyšák p esto upoutal pozor-
nost protivníků, a tak se do 
sokolovny sjely gymnast-
ky z devíti moravských 
oddílů. 
Po ádající Ostrožanky 
byly spole ně s P ero-
vem nejúspěšnější! Pět 
věkových kategorií, od 
pětiletých hol i ek až po 
trnáctileté sle ny, p ichystaly 

organizátorky závodu, p estože 
věděly, že v nejstarší věkové sku-
pině nebude mít domácí klub 
zastoupení. 
Hlavním smyslem bylo oslavit 
výro í a porovnat své síly se sou-
pe kami a p i závodě dokázat, 

že i po deseti letech funguje os-
trožská gymnastika velmi dob-
e. Pamětníkem vzniku klubu 
byl hlavní po tá  závodu Pavel 
Va ura, který zavzpomí-

nal. „Za átky tehdy p ed deseti 
lety nebyly lehké. Trenérkám 
Mirce Malůšové, Marceli Va u-
rové a Magdě Zpěvákové, samo-
z ejmě bývalým gymnastkám, 
se však poda ilo dát dohromady 
pot ebné ná adí a zejména nad-
chnout své svě enkyně do tvrdé 
p ípravy,“ uvedl Va ura.
Výsledky nenechaly na sebe 
dlouho ekat a p i bilancová-
ní jednotlivých 
sezon vyšla zají-
mavá ísla.  „Už 
v prvním roce 
získaly Ostrožan-
ky zlato, st íbro 
a pětkrát bronz. 
Po pěti letech 
byly už ty po ty 
jiné. V roce 2006 
získal klub t ináct 
zlatých, osm st í-
brných a deset 
bronzů. Nebylo 
to na žádných 
regionálních zá-
vodech, ale na 
kvalitně obsa-
zených pódiích 
moravských tré-
ninkových center 
Vítkovic, Sokola 

Brno, Moravské Ostravy, Kop iv-
nice, Zlína a dalších. Úspěchem 
byla i několikerá nominace na 
m i s t -
rovs t v í 
eské re-

publiky v gymnastice, a to 
Magdy Zpěvákové a Terezy 
Stuchlíkové,“ doplnil Va ura.
Na medailovou že  navá-
zaly mladé Ostrožanky 
i nyní, když vybojovaly na 
jediném závodě dvě zlaté 

a jednu st íbrnou medai-
li. Díky Markétě Ryšavé 
z Ostrožské Nové Vsi 

zůstala v regionu také 
ještě jedna bronzová me-
daile. Ostatní cenné kovy puto-
valy do P erova, Prostějova, Mo-
ravského Krumlova a Napajedel.
Z výsledků ‒ mimina (ro . 2005 
a ml.): 1. Lucie K ibíková, 6. Eliš-
ka Riedlová, 9. Michaela Riedlo-
vá. Za ínající (ro . 2003 
a 2004): 2. Johanka 
Latinová, 4. Nela 
Mikesková (všechny ŠK Uh. Ost-
roh), 6. Tamara Kalašová (TJ Ostr. 
Nová Ves), 8. Justýna Kova íková 
(ŠK Uh. Ostroh). Mladší žákyně 
(ro . 2001 a 2002): 5. Adéla Ry-
šavá, 9. Kamila Hastíková (obě 
TJ Ostr. Nová Ves). Starší žáky-

ně (ro . 1999 
a 2000): 1. Tereza 

Stuchlíková (ŠK Uh. Ostroh), 3. 
Markéta Ryšavá, 5. Veronika Šál-
ková, 6. Tereza Vojtková (všech-
ny TJ Ostr. Nová Ves). Juniorky 
byly bez zástupky  Slovácka.

Text a foto: Hynek Zdeněk

Domácí Eliška Riedlová na medaili sice nedosáhla, ale i šesté místo v kategorii 
mimin lze ur itě považovat za úspěch.

Lucie K ibíková prokázala výte -
nou formu, když s p ehledem 
v nejmladší věkové kategorii 
zvítězila a získala tak pro Ostroh 
jednu ze dvou zlatých medailí.
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Mezi mladšími 
žákyněmi na 
sebe upozor-
nila i Kamila 
Hastíková 
z Ostrožské 
Nové Vsi, která 
skon ila na de-
vátém místě.

žský 
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taly
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M
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Doplnit vydanou energii mohly 
jednotlivé závodnice po závodě, 
po kterém se porcoval slavnost-
ní dort.
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Pastelka za ala psát novou éru
Více než dvě stovky děv at a jeden chlapec. Takové bylo složení star-
tujících na soutěži aerobiku konané v sokolovně v Uherském Ostrohu. 
Ostrožská Pastelka byla úvodním podnikem pětidílného Aerobic Tour 
2011. Závodů se zú astnili jednotlivci z pěti okresů. Domácí reprezen-
tantky získaly celkem sedm medailí.
S úplně novou strukturou 
věkových kategorií vyruko-
valy na soutěžící po adatelky 
úvodního kola Aerobic Tour.  
„Na základě p edchozích ro -
níků jsme se rozhodli vytvo it 
z dosavadních ty  katego-
rií pět. Důvodem je vysoký 

po et startujících, pro které 
pot ebujeme nejen velkou 
cvi ící plochu, ale také to 
komplikuje p ehled pro roz-
hod í. Takto se po et startu-
jících v každé kategorii snížil,“ 
vysvětlila za po adatele Vla -
ka Morávková z DDM Pastelka 
Uherský Ostroh.
Další omezení po tu startu-
jících udělaly organizátorky 
tím, že do soutěže některá d í-
ve úspěšná děv ata jednodu-
še nepustily. „Nově nemohou 
do Aerobic Tour děti startující 

v jiných soutěžích v kategorii 
PROFI. Je to logické, jelikož 
je tato soutěž výhradně ur-
ena zájmovému aerobiku, 

což jsou amaté i,“ doplnila 
Morávková.
Ostrožská Pastelka ovšem 
nakonec nenabídla ani pět 

avizovaných kategorií, ale 
rovnou šest. Tou šestou byla 
Zumba, do které mohly děti 
bez rozdílu věku. Zumba byla 
ovšem brána pouze jako do-
pl ková a v další ásti Aero-
bic Tour s ní organizátorky 
nepo ítají.
Z výsledků ‒ I. kat. (do 6 let): 
4. Adriana Davi uková (Velká 
nad Vel.), 5. Štěpánka Hadašo-
vá (Stonožka Ostr. Nová Ves). 
II. kat. (7‒8 let): 2. Alexandra 
Rapantová (DDM Uh. Ostroh), 
4. Marcela Omastová (Velká n. 

Vel.). III. kat. (9‒10 let): 3. Tereza 
Dvo áková, 5. Simona Hude -
ková (obě DDM Uh. Ostroh). 
IV. kat. (11‒13 let): 1. Veronika 
Sciarpa, 2. Sabina Morávková 
(obě DDM Uh. Ostroh), 4. Te-
reza Filípková (DDM Veselí n. 
Mor.), 5. Kristýna Stanislavová 

(DDM Uh. Ostroh). V. kat. (14 
a více let): 1. Alžběta Havlí ko-
vá (Ostr. Nová Ves), 3. Margita 
P ikrylová, 4. Lucie Sedlá -
ková, 5. Kristýna Korvasová 
(všechny DDM Uh. Ostroh). VI. 
kat ‒ Zumba: 1. Sabina Moráv-
ková (DDM Uh. Ostroh), 2. Na-
tálie Krej í ová (DDM Veselí 
n. Mor.), 3. Veronika Sciarpa 
(DDM Uh. Ostroh), 4. Aneta 
Šáchová (DDM Veselí n. Mor.), 
6. Tereza Dvo áková (DDM Uh. 
Ostroh).

Text a foto: Hynek Zdeněk

Mimo ádný zájem 
O P. Eliase Vellu

V minulém ísle jsme tená e 
informovali, že se do Blatnice 
chystá vynikající kazatel, kato-
lický kněz P. Elias Vella z Malty. 
Ve dnech 24. a 25. února 2012 
zde povede seminá  zamě ený 
na vnit ní uzdravení. Do uzá-
věrky asopisu už bylo p ihlá-
šeno 175 ú astníků. Z Blatnice 
jich p itom bylo jen okolo ty-
icítky. Ostatní jsou ze všech 
koutů nejen eské republiky, 
ale také ze Slovenska a Rakous-
ka. Další se p ihlašují každým 
dnem. P ednášky budou v ang-
li tině, ale vše bude simultánně 
p ekládáno do eštiny.       (lef)

Na seniory ekalo 
velké p ekvapení
Úžasné odpoledne p ipravilo 
poslední listopadový den vede-
ní obce všem seniorům v Blat-
ni ce. Kromě toho, že se p i 
besedě mohli sejít a popovídat 
si, také nahlédli do kronik obce. 
Velkým p ekvapením pro 
všechny byla ú ast šestadeva-
desátiletého Rudolfa Kost iby, 
který zde byl v letech 1940 až 
1945 panem rídícím školy. Kro-
mě toho se v té době stal vel-
kým propagátorem ochotnic-
kého divadla, na což pamětníci 
dodnes vzpomínají. Doprová-
zel ho osmašedesátiletý syn 
Josef. Ten se v Blatni ce narodil 
a žil zde do svých t í let. Od té 
doby se sem stále vrací. „Na 
Blatni ku nedám dopustit. Já 
ji miluji,“ prozradil muž, který 
po absolvování konzervato e 
v Ostravě vystudoval Akademii 
muzických umění v Praze. Poté 
se stal sbormistrem v Ostravě, 
Opavě i Státní ope e v Praze. 
V sedmdesátých letech stál 
u zrodu tehdy velmi populár-
ních Bu inek a Berušek, s nimiž 
projel celý svět. Dodnes v  Blat-
ni ce vzpomínají na jedno im-
provizované vystoupení, kdy 
Bu inky s Beruškami vystupo-
valy na vle ce od traktoru. (lef)
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Na silvestrovský  pochod vino-
hrady p išly v Blatnici i tentokrát 
davy lidí. Po procházce na všech-
ny ekal v kulturním domě guláš, 
aj, káva a sva ák. Děti si pak 

mohly užít diskotéku s DJ Ond-
rou Těthalem.                                

Folklorní soubor Jasénka p ipra-
vil v Blatni ce krásné Váno ní 
koledování. Mezi hosty vystoupil 
také ženský pěvecký sbor Denica 
z Ostrožské Nové Vsi.                

2x foto: Lenka Fojtíková
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INZERCE

 
 

 
 
Za projevenou p íze  Vám 
srde n  d kujeme.  
Do Nového roku 2012   
Vám p ejeme Boží požehnání, 
hodn  zdraví, št stí, 
spokojenosti a t šíme  
se na další spolupráci.  
 

Cukrá ství Buda ovi 
 

 

www.cukrarstvibudarovi.cz, Ostrožská Lhota 32, tel. 572 598 703, Prodejna 608 726 980 
 




