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Staré dobré 
Slovácko
Ten kostel se rozpadá a něko-
likrát už byl vykradený. Našel 
jsem ho zam ený, mše v něm 
už nejsou, vlastně jen jeden-
krát do měsíce, kdy do lavic 
p ijdou ty i lidé - nejstarší 
lidé z vesnice.
Také celkové prost edí onoho 
místa nepůsobilo dob e, ada 
domů byla zchátralých stejně 
jako nájemní bytovky, p ed 
kterými seděli lidé ne inně 
s cigaretou a kávou. 
Ulice působily stísněným 
dojmem,děti nebyly vidět, 
dvě hospody bývají  s výjim-
kou víkendu zav ené a obchod 
už také zkrátil svou otevírací 
dobu. 
Místní íkali, že není důvod, 
aby v jejich dědině něco bylo, 
nakoupí p ece jinde, dětí se 
rodí málo a dospělí se stýkají 
jen výjime ně, k setkávání  
chybí možnosti, tradice tam 
už dávno zanikly, spolky, kdysi 
mohutné a nesmírně inorodé,  
hynou na úbytě a lidí, kte í by 
chtěli něco pro dědinu dělat, 
by šlo spo ítat na prstech 
jedné ruky.
Odjížděl jsem p ed několika 
dny z té vesnice ve st edních 
echách a věděl více než 

kdykoliv d íve jedno - p esně 
tak jednou vym e lověk. 
P í ina smrti? Samota, pasivita, 
nuda, opuštěnost, nezájem 
okolí. Každý si totiž bude 
všímat jen sebe samého. 
Cítil jsem ten eský úpadek 
a utvrzoval se ve svém dáv-
ném p esvěd ení, že spolkový 
život,  pevné rodinné vztahy, 
tradici a víru nelze ni ím 
nahradit - tam, kde toto není, 
tam p estává vyrůstat život 
a da í se jen plevelu. 
V těch echách si možná myslí, 
že jsou na tom lépe než my, ale 
není tomu tak. Blíží se úpadku, 
aniž by o tom věděli. Nevím 
o ni em, co bychom jim mohli 
závidět ‒ možná s výjimkou 
neš astných platů, které jsou 
u nás na Slovácku mnohdy 
opravdu bídné. Snad v roce 
2014 posko í nahoru.

Hodně štěstí v Novém roce, 
vážení tená i. Děkujeme 
Vám za věrnost našemu spo-
le nému asopisu!

RB   

16 -  S editelkou ostrožské školky 
o tom, jak vychovávat děti 

18 -  Setkání s šikovnou vyšíva kou 
Annou Vašicovou z Louky

31 -  Jak se vzalo na 
Antonínku velké 
krojované procesí

14 -  Kde všude se da í hasi ům

19 - Kuželovjané velmi pěkně vzpomněli 
na svého rodáka Cyrila Mandela



 4 www. ostrozsko.cz

„Na práci ve vinohradě se těším“
Měli jsme za ít toto íslo asopisu vinohrady, sbíráním trnek, zahrádká i nebo už p ímo pálením slivo-
vice? Těžká otázka. Bylo nám jasné, že tyto motivy zcela jistě pat í na první dvoustránku podzimního 
ísla našeho asopisu, ale který z nich má navrch, to bylo těžké ur it. Vždy  lidé na našem Slovácku žijí 

na za átku podzimu všemi těmito innostmi. Nebo snad existuje někdo, komu se vyhýbají? 

Nakonec jsme zvolili tuto fotografi i, vyfotil jsem ji nad Blatnicí pod Svatým Antonínkem. Nikde jinde není p ece tak nádherný pohled na vino-
hrady a vesnici jako právě v Blatnici. Zcela náhodně jsem si pro focení vybral tuto místní dívku, která byla ve vinohradu se svými rodi i. Až teprve 
v následujících dnech jsem doplnil fotku o následující slova této dívky - myslím, že stojí za p e tení.    

„Momentálně studuju v Praze, chodím na právnickou fakultu, 
a tím pádem se k práci na vinohradu moc nedostanu, ale o to 
více si této práce cením,“ napsala mi Monika Vav íková, o kterém 
jsem se tedy až se zpožděním dozvěděl, že je onou dívkou z vinic. 
„V pubertě byla tato práce pro mě spíš otravná povinnost 
v rámci pomoci rodi ům, ale te  se na ni  vyloženě těším,“ 
psala dál, a nakonec se dostala i ke své budoucnosti. „Protože 
chodím na vysokou školu do Prahy, tak po ítám s tím, že zů-
stanu v Praze i nějakém jiném větším městě - kvůli práci. Tím 
pádem se práce ve vinohradě z mého života z ejmě vytratí. 
Někdy si ale íkám, že by t eba bylo fajn věnovat se pěstování 
vína naplno, ale to už je te  asi pozdě ešit. P ece jen je to tro-
chu nejisté povolání,“ kon ila Monika, ale stejně napsala ještě 
jednu větu - možná tu nejdůležitější. „Pokud se v budoucnos-
ti od této práce naprosto odcizím, vím, že mě to bude mrzet. 
Pé e o vinnou révu v kraji pod kopcem svatého Antonína je 
pro mě symbolickým sepětím s krajem a tradicemi.“  

Text a foto: RB

ROK NA SLOVÁCKU

„Jsem zvědavá, jak to dopadne“
Seděli jsme s p edsedkyní lipovských za-
hrádká ů Jaroslavou Karáskovou u kotle, ze 
kterého se zvedala vůně va ených  trnek, 
ale moc chutí jsme na ně neměli. Ne, že by 
nelákaly, ale téma našeho rozhovoru vy-
volávalo spíše pesimistickou náladu, na 
kterou by byly lepší trnky v tekutém stavu.

„No, je to špatné, co vám mám íkat, průměr-
ný věk v našem spolku je 74 roků, p íští rok 
máme mít volby, ale jsem zvědavá, jak to do-
padne,“ povídala paní Karásková, když se e  
sto ila na místní zahrádká e. Vždy  p edsed-
kyní budete vy, zareagoval jsem s úsměvem. 
„Já už to nechci dělat, dělám to dlouho, mám 
své roky, můj mně asto nadává, protože té 
práce a starostí je hodně. Ve výboru jsme t i 
ženské, s chlapama je to špatné,“ povídala 
v neveselém tónu, takže jsme raději nako-
nec sto ili e  k trnkám a také výstavě ovo-
ce a zeleniny, kterou opět místní zahrádká i 
p ipravili.

Na výstavě bylo poznat, že ji p ipravovali lidé 
starostliví a pe liví, vidět bylo mnoho plodů 

ze zahrádek i polí, p išly také 
místní děti, však jejich paní 
u itelka po skon ení prohlíd-
ky avizovala, že by ještě ráda 
poslala další děti. Kromě vý-
stavy se totiž mohly podívat 
také na va ení trnek, které 
Lipovjané míchají hned ve 
dvou moderních kotlech. 
Zájem je obrovský, p ijíždějí 
pěstitelé trnek až z Archlebo-
va, Petrova, Bzence. 

„Zájem je opravdu hrozně 
velký. Dělalali jsme povidla z trnek, a te  je 
děláme i z durancií. Termíny máme zablo-
kované až do 22. íjna,“ íkala paní p edsed-
kyně, které se ale zdála letošní úroda trošku 
horší, pokud jde o vyzrálost trnek a tedy i je-
jich sladkost. „Letos ani ještě jedny povidla 
nebyla sladká,“ podotkla. 

Musím ale upozornit, že jsme spolu mluvi-
li 23. zá í, takže bylo možné, že následující 
sluní ko ještě trnky, a p edevším durancie, 
vylepšilo.

Naše e  se nakonec sto ila také na peníze, 
na to, za kolik Lipovjané trnky va í. Nebudu 
ty ástky prozrazovat, ale nebyly velké. Ur itě 
se jednou změní a posko í výš. 

T eba to vše potom bude dělat nějaká fi rma. 
A pamětníci budou vzpomínat to, jak jednou 
v Lipově i jinde žili nadšenci, kte í měli rádi 
p írodu i lidi, pracovali za pár korun, po ádali 
výstavy, a když hledali někoho, kdo by v je-
jich snažení pokra oval, zjistili, že už se nikdo 
takový nenarodil. Text a foto: RB
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ROK NA SLOVÁCKU

„Dy  já su největší zhniloch“
Setkání s hluckým zahrádká em a kucha em 
Janem Blahou

„Á, milostivá paní, jak se máte, poj te je-
nom dál,“ vítá s úsměvem Jan Blaha z Hlu-
ku další návštěvnici místní výstavy ovoce 
a zeleniny, která se rozplývá, a vám, i kdy-
byste o panu Blahovi nic nevěděli, musí 
být  jasné, že tento chlapík má hodně blízko 
k lidem i této výstavě.

Poslouchám ho, později si s ním povídám 
a mám pocit, že mám p ed sebou š astného 
lověka, který dokáže svou dobrou náladu 

p enést i na druhé. A to p esto, že ho trápí 
různé zdravotní neduhy a má - jak sám íká - 
vůbec problém zajít na svou zahradu.

„Mám po ádné problémy s nohama, ale 
jakmikle dojdu na zahrádku, hned je všecko 
lepší. Musí tam být nějaký lepší vzduch,“ po-
vídá mi a já si vzpomenu, co mně ekl, když 
jsem ho nazval (podle toho, co jsem slyšel) 
největším hluckým zahrádká em. „Já? Dy  já 
su největší zhniloch, jakého znám,“ reagoval 
‒ jak jinak ‒ opět s úsměvem.

Tedy, nevě te mu tuto větu, protože lidé 
z okolí vám eknou, že ho vidí chodit k za-
hradě prakticky den co den. Navíc, když o ní 
za ne povídat, je vám hned jasné, že je to 
pro něj láska jako hrom.

„V jednom místě jsem nasadíl pětat icet 
ledových salátů, hrál sem sa s tím od úno-
ra, dával to do kelímků, bylo to krásné, ale 
nemám ani jeden. Všecko zežrali š ů i,“ vy-
práví po hlucku jednu historku za druhou, 
takže je problém jeho tok zajímavých slov 
zastavit a vyfotit ho. Ale s ím ho fotit? Pan 
Blaha bere do ruky dva velké celery a dává 
je p ed objektiv. „Mám nasaděných 130 

takových celerů. Všecko, 
co mám, zpracuju. Mrkvi -
ku, brokolicu, všecko, je to 
v krabi kách od sádla, které 
dávám do mrazni ky. Hodit 
něco do kompostu? To je to 
poslední! S klidem si sednu 
a lúpu cibulu t eba i několik 
beden,“ pokra uje dál a dál, 
až ho na chvilku zastavím. 

„Pane Blaho, je to pravda s tou cibulí, dy  vás 
musely pálit o i?“ ptám se ho nedůvě ivě, 
ale do kám se vysvětlení. Jak jsem se mohl 
na něco takového ptát! 

Kolik že vagónů masa? 

Vždy  Jan  Blaha je  původní profesí kucha , 
vynikající kucha , adu let va il nap íklad 
pro pracovníky Autopalu a jeho jídlo zna-
jí i mnohde jinde - jen těch jídel a porcí, co 
nava il nap íklad na plesech! „Kucha e sem 
dělál dvacet osm roků. Deset roků sem byl 
v Hradišti, na Koruně, na Li áku, v roce 1968 
sem otvírál Šarovca, na Moravě sem va íl, 
i u Hradní stráže sem va íl. A nakonec sem 
dělál v Autopalu. Pak už to zdravotně nešlo 
a odešél sem do důchodu,“ ohlíží se do mi-
nulosti a já se ptám na onu cibuli.

„Za život sem nakrájál vagóny cibule, asto 
sem pot ebovál na ráno i deset kilo, tak si to 
spo ítaj, dělál sem to osmnáct roků,“ íkal mi 
a já po ítal a po ítal. A mohl bych po ítat 
dál, všechny jeho knedlíky, masa i další po-
traviny. „P edstav si, že v Autopalu sa dělalo 
denně i 650 jídel, když si p edstavíš stomet-

Lho ané si dali záležet
Tato fotografi e s t emi dětmi je z výstavy zahrádká ů v Ostrožské Lhotě.  
Když jsem ji prošel, zdálo se mi, že ji museli chystat lidé s vyt íbeným vý-
tvarným vkusem, všechno bylo krásně naaranžováno! Místním zahrád-
ká ům se poda ilo p ipravit krásnou p ehlídku, na které měly podíl děti 
a u itelky ze školy a také ženy, které pomáhají se zdobením kostela. Těch 
pěkných detailů, různě ozdobených ástí ovoce a zeleniny bylo mnoho, 
taková výstava si zasloužila co největší zájem Lho anů. 
Mimochodem, snad poprvé měli místní lidé možnost p esně se do-
zvědět, cože pěstuje jejich akciová spole nost Ostrožsko, které dodalo 
kompletní nabídku „sortimentu“. Podívat se měli p ijet také Hlu ané, 
protože, pokud to nevíte, Ostrožsko je už majitelem také toho, co kdysi 
pat ilo hluckému družstvu. 
Že jste se nebyli Lho ané ani Hlu ané podívat? Vaše chyba... RB

rákový vagón, jenom já sám sem zpracovál 
za život osmnáct vagónů masa, k tomu t eba 
dva vagóny uzeniny, šišek, které sme uva ili, 
by šly dávat jedna vedle druhé a vedly by od 
Autopalu až po staroměstské nádraží, když 
by každá měla 40 centimetrů,“ po ítal pan 
Bláha dál a mně už se z těch metrů a kusů 
za ínala to it hlava.  

Museli jsme kon it, právě p icházely další 
děti a pan Blaha se stejně jako u jiných sku-
pinek snažil o to, aby děti výstava zaujala. 
„Děcka, kdo máte chu  na sladké?“ ptal se 
a už nabízel listy z jednoho „květiná e“. Děti 
se kolem něj zvědavě nahrnuly a pozorovaly, 
co jim to „strýc“ dává za lístky a vzápětí líst-
ky drtily mezi zuby. „Ma a mě zabije,“ pravil 
pan Blaha na adresu majitelky mizejícího 
„květiná e“, jehož listy byly sladké po cukru.

„Musíme chytnút zájem o p írodu od mla-
dých, děcka si dnes myslí, že je všecko z ob-
chodu. Mladí sa na výstavu aspo  podívajú, 
sta í dnes nevylezú ani z baráku,“ postěžo-
val si Jan Blaha  a já jsem se s ním jen nerad 
lou il.                                                       Text a foto: RB  
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Chce být knězem
Vojtu Radocha, klu inu 
z Ostrožské Lhoty, po-
tkávám asto. A to jak 
ve Lhotě, tak na mís-
tech, kde Vojta pomá-
há jako len Maltézské 
pomoci druhým - na-
p íklad na Velehradě 
p i Dnech dobré vůle. 
Když jsem ho potkal 
letos v létě jako lena 
hodové chasy v kroji, 
ekl jsem si, že ho mu-
sím dát sem do asopi-
su. Důvod? Pro Vojtu to 
byly svým způsobem 
poslední hody. Pokud 
se ú astní dalších, už to 
bude v roli novice, který 
se chystá na veledůleži-
té povolání ‒ na „povo-
lání“ kněze.

 „Na za átku zá í jsem nastoupil do teologického konviktu v Olomou-
ci, kde se rok p ipravuji  na studium Arcibiskupského kněžského se-
miná e a na Cyrilometodějskou teologickou fakultu. „Nyní je to tedy 
takový „nulák,“ informoval mě Vojta, který by měl následně pět let 
studovat. „Dá-li Pán, tak pak odstátnicuju, budu vysvěcený na jáhna 
a rok potom na kněze.“ 

Ještě p ed vyjítím toho ísla asopisu jsem se Vojty zeptal, jak se mu 
zatím v konviktu líbí a zda je rád, že se pro svou novou cestu rozhodl. 
„Myslím, že jsem našel něco, co jsem hledal a po em jsem toužil,“ 
odpověděl mimo jiné Vojta.  

Text a foto: RB

LIDÉ KOLEM NÁS

„To víš, že mám radost!“
Nevím, jak asto se dávají „metály“ muzikantům od dechovky, ale 
myslím, že to tak asto nebývá. O to více si může vážit metálu jeden 
ctihodný „dechovká “ z našeho regionu, konkrétně pan Zdeněk Zalu-
bil z Ostrožské Nové Vsi. Tento dlouholetý kapelník Novoveš anky to-
tiž dostal na mezinárodním hudebním a folklorním festivalu „Setkání 

muzikantů v Bílých Karpatech“ „metál“ od hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka. Konkrétně šlo o pamětní medaile za jeho poctivou  
muzikantskou práci, která trvala několik desítek let. „To víš, Radku, že 
mám z takového ocenění velkou radost,“ íkal mi pan Zalubil, když 
jsem se s ním potkal na novoveských hodech. Vyfotil jsem ho, když 
se zrovna vzdaloval od své Novoveš anky, s chlapama se šel domluvit 
na reportoáru - odcházeli totiž do kostela, kde jim právě pan Zalubil 
„držel notu“ od dirigentského pultíku. Tož kdoví kolik takových mu-
zikantských obětavců bude v budoucnosti, ob as tak nějak slyším, 
že tito nadšenci odcházejí a mladí „borci“ se nikde blízko ani daleko 
nenacházejí.  Text a foto: RB

Opět voněly báleše i oškvarky
K pěkné tradici památkového domku v Ostrožské Lhotě pat í podzim-
ní zavírání tohoto místa, které je spojeno pokaždé s muzikou, poseze-
ním, decentním popíjením i pojídáním. 

Bylo tomu tak 
i tentokrát, lenové 
folklorního soubo-
ru Háje ek p ipra-
vili p íjemné setká-
ní, ze kterého jsem 
odcházel až po zá-
padu sluní ka. Kdo 
si pospíšil, mohl si 
dát výborné bále-
še, kdo p išel poz-

ději, na toho ekaly kruželky brambor, ope ených p ímo na plotně. Za 
plotnou stála paní Zde ka Hájková, která mi mimo jiné p ipomněla, že 
letos by se dožil 100 let pan Bo ek, to byl veleznámý lhotský hodiná , 
kterému původně domek pat il.

Měl jsem est ho poznat a rád bych i pro budoucnost napsal, že to byl 
lověk velmi pracovitý, vst ícný a dobrý, lověk s ohromným spor-

tovním srdcem, které vydrželo několik maratonů i nelehká léta, kdy 
nebylo panu Bo kovi dop áno setkávat se s jeho dcerou, která žila 
mnoho set kilometrů daleko od něj v Sovětském svazu.

Lhotský památkový domek byl tedy uzam en a my se těšme na jaro, 
kdy bude opět otev ený. Zase u toho bude CM Viš a s primášem 
Františkem Hájkem, stejně jako nebude chybět dobré pití a jídlo. Kdo 
chce, p ijde, skoro bych dokázal už te  odhadnout, kdo to bude, však 
to znáte, vše se to í kolem stejných lidí, těch, kte í takové akce po á-
dají, i těch, kte í se rádi p ijdou podívat. 

A nakonec jedna věta k paní Hájkové. Jak vidíte na fotce, nad spo-
rákem je plachta s nápisem „Pilná žena je víc než půl věna“. Tak tak, 
my kte í jsme delší dobu ženatí, to velmi dob e víme. ekl bych, že to 
platí i o této ženě, která je požehnáním pro svou rodinu i pro Lhotu, 
by  ob as uslyším: „Ona je dosti rázná. Kam p ijde, tam je jí plno.“

Text a foto: RB 

Pan Zdeněk Zalubil právě odjíždí od svých „muzikantů“ 
Vojta Radoch na lhotských hodech
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Mladá veselská dechovka nadchla poslucha e 
Byla to nádhera! P edstavte si krásné a slune ní odpoledne na velkém náměstí Panského dvora v Kunovicích, na kterém sedí desítky lidí 
zvědavých na „nějakou“ mládežnickou dechovou muziku z Veselí nad Moravou. Diváci sedí, mladí muzikanti p ed ně p edstupují a pozorně 
poslouchají svého vedoucího a u itele pana Ji ího Šticu. Ten „máchne“ rukou a mladí muzikanti za nou hrát tak, že diváci zpozorní a s každým 
dalším tónem žasnou nad tím, co poslouchají - nap íklad parádní sólo na trubku, ke které se p idávají další a další nástroje. Vsadím se, že mno-

zí diváci na takové vystoupení nezapomněli ještě dlouho, 
stejně jako jsem nezapomněl já.

Když jsem se následně pídil po této muzice, dozvěděl jsem 
se, že pan u itel Štica se věnuje orchestru už od roku 1989! 
Za tu dobu hrálo v muzice mnoho dětí, které asto zůstaly 
hudbě věrní i v dospělosti a nemálo z nich to dotáhlo hod-
ně daleko. Psát, kde všude orchestr vystupoval, nelze, těch 
míst bylo strašně moc, a některé jsou také v Rakousku, Ně-
mecku, Holandsku, Francii i Švýcarsku. 

P emýšlel jsem nad tím, co napadá Ji ího Šticu i jiné u itele 
na „zuškách“, kte í se tolik let věnují uměleckému rozvoji 
dětí. Nevím, co to je, ale ur itě v tom u itelském ohlížení 
nesmí chybět pocit, že taková práce má svůj obrovský smysl 
a užitek.  Text a foto: RB

LIDÉ KOLEM NÁS

„Na herce i natá ení asto vzpomínám“
Marie Polášková  byla u toho, když se to il seriál Slovácko sa nesúdí

Paní Marie Polášková pat í k těm Hlu anům, 
u kterých cítíte, že mají velmi silný vztah ke 
svému rodnému měste ku, k historii i lidové 
kultu e. Když jsem ji navštvil, viděl jsem na 
stěnách hned několik obrazů se slováckými 
náměty, by  jeden obraz měl jiný rodokmen. 

„To je krajina na Vyso ině, mám ji moc ráda,“ 
íkala mi paní Polášková, která p iznala, že 
má ráda ještě další místo ‒ Pa íž. „Byla jsem 
tam už několikrát, Pa íž je pokaždé jiná,“ za-
snila se a mně se zdálo, že se svou elegancí 
a výtvarným vkusem by jí právě francouzská 
metropole nejvíce slušela. 

K paní Poláškové jsem ale p išel z jiného dů-
vodu, už v minulých íslech našeho asopisu 
jsem slíbil, že se budeme ještě věnovat Zde -
ku Galuškovi a „jeho“ televiznímu zpracování 
/ seriálu  Slovácko sa nesúdí.  Má hostitelka 
p itom měla p i natá ení tohoto seriálu na 
starosti kostýmy, tedy p edevším to, aby 
všichni ú inkující měli kroje tak, jak měly být 
‒ a že těch krojů bylo. Zajímalo mě proto nej-
d íve, jak se k této práci vlastně dostala.

„Než mě Zdeněk Galuška oslovil, dělala jsem 
v obchodě, my jsme dokonce d íve jako 
rodina měli svůj obchod v našem domě,“ 
vzpomínala paní Polášková, která podle 
vyprávění jiných byla vždy velmi ochotnou 
a p íjemnou prodava kou, s kterou bylo 

radost pracovat, stejně jako u ní nakupo-
vat. No, ale jak se žena dostane od regálů 
k fi lmu? „Komparz měl na starosti Hlu an, 
strýc Mitá ků. Dob e mě znali, 
věděli, že se v krojích vyznám, 
tak se jednou zeptali, jestli bych 
nešla takovou práci dělat. A já 
souhlasila.“

Když jsme si povídali, jak natá e-
ní probíhalo, uslyšel jsem od ní 
samá pochvalná slova, podle ní 
lidé v našem regionu natá ením 
žili, kolem fi lmu se rádi to ili a at-
mosféra byla velmi dobrá. „Natá-
ení se lidem moc líbilo. Byli také 

hodně zvědaví, pro  se co dělá, 
když nap íklad viděli p ehrávání 
toho, co se nato ilo během dne, 
tak íkali. „Ma ko, pro  jím ne ek-
neš, a  tam sme ve fi lmu deléj? My bysme jim 
tam toho ekli víc, než chcú,“ vzpomíná paní 
Polášková s tím, že u natá ení byla opravdu 
legrace. „Jozef Króner byl extra chlap, profík, 
velice ráda na něj vzpomínám, znali jsme 
se až do jeho smrti. Znala jsem i jeho rodi-
nu. Moc dob í lidé. A pan Brodský byl velice 
skromný lověk.“

Paní Polášková ovšem u fi lmu neskon ila 
s tímto seriálem, naopak, zůstala u fi lmu ješ-

tě několik dalších let! Až do důchodu! „Když 
natá ení Slovácka  skon ilo, produk ní se 
ptal, jestli bych  nechtěla u nich dělat dál. 

No, tak jsem první zeptala doma. Souhlasili, 
a tak jsem zůstala. A nikdy mě ta práce ne-
p estala bavit,“ usmívala se tato sympatická 
Hlu anka,  kterou už dnes trápí nohy a těžko 
se pohybuje. 

Až ji ale potkáte, podívejte se do jejích o í. 
Uvidíte v nich srde nost a dobrotu - to není 
u lidí, které trápí zdravotní potíže, vůbec nic 
obvyklého. Hodně zdraví, paní Polášková! 

Text a foto: RB

Paní Polášková z Hluku
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„Nikoho nenutíme, ale každého rádi uvidíme“
Novoveským hodům se nadále da í, zájem mají mladí i většina vesnice 

P emýšlím asto nad výtkou, která může 
smě ovat k psaní o hodech, jistě napadá 
i vás a ob as ji také slyším. Ta výtka zní jed-
noduše: „Jak můžeš psát stále dokola o ho-
dech, dy  je to po ád to samé!“

Tedy, za první si myslím, že to jistě není to 
samé, každé hody jsou jiné, když ne možná 
pro p ihlížející, tak zcela jistě pro ty, kte í jsou 

v krojích. Vě ím, že pro většinu z nich zna-
menají hody pokaždé zážitek a vždy si z nich 
odnášejí něco, na co t eba i do konce života 
vzpomínají. To bylo tedy za první a nyní za 
druhé, k samotnému psaní o hodech: Vě te 
mi, na každých hodech se dá najít tolik zají-
mavostí, že by o nich šlo psát ještě mnohem 
více, než píši! Kdyby lověk byl na celých 
hodech, nesta ilo by mu ani několik stránek 
papíru, proto mi je líto, když o hodech všude 
možně na Slovácku najdu spoustu fotek, ale 
ádků jen minimum.

Stárci celí v novém 
Co napsat t eba k těm novoveským? Nejd íve 
je t eba zmínit rodi e stárka a stárky! Jestliže 
se íká, že pro rodiny těchto hlavních aktérů 
hodů platí, že hody znamenají doma hoto-
vou „revoluci“, tak v tomto p ípadě tomu tak 
ur itě bylo. Nap íklad u stárky vzali všecko 
pěkně od podlahy a  vylepšili samotný ro-

dinný dům. No a samoz ejmě, do parády si 
vzali i dceru Lucku a objednali vyšití někte-
rých ástí kroje. A u jejího stárka? Tam bylo 
nových ástí kroje ještě více, myslím, že to 
muselo stát pěkných pár tisíc korun. „Nijak 
jsme toho ale nelitovali, íkali jsme si, že je 
to dobrá p íležitost po ídit kroj,“ sdělila ma-
minka stárka Bro a, která byla v rodné Ost-
rožské Lhotě kdysi nejšikovnější „děv icou“.

Ovšem, rád bych napsal, že tyto děti - stár-
ci si podle mého názoru takovou podporu 
zasloužili. Měl jsem pocit, že stárka i stárek 
hody skute ně žili, bylo na nich cítit, jak je 
prožívají a také, jakou z nich mají radost. 

Ob as se to p i hodech stává, ob as pozná-
te, že si chasa nebo starosta vesnice nevy-
brali správnou dvojici, ale toto zcela jistě 
p i těch novoveských nebyla pravda. Sym-
patická dvojice se k sobě měla, a být to na 
stárkovi, ekl bych, že by s klidem k tomu ho-
dovému tane ku p idal v budoucnosti ještě 
jeden, ten nejdůležitější, který je na za átku 
spole ného životního putování - snad jsem 
toho neprozradil až moc.

Byla to pohádka
Dovolte mi zmínit se také o novoveském fa-
rá i P. Josefu Kucha ovi. Velmi se mi líbilo, jak 
v nedělním dopoledni p išel k hodové chase 

a hned se dal s mladými do e it. „Tož, p e-
ju vám pěkný de ,“ p ivítal nap íklad stárky 
s úsměvem, podal jim ruku a snažil se navá-
zat e . Bylo to skute ně velmi sympatické, 
bezprost ední a opravdové. 

Opravdovost je také hlavní „známka“ toho-
to kněze, cítil jsem ji také z jeho povídání v  
kostele, a  už p i kázání nebo nep iprava-
né e i p ed koncem bohoslužby. „Nikoho 
nenutíme, ale každého rádi uvídíme,“ ekl 
up ímně hoda ům, ímž je zval i k ponděl-
ní bohoslužbě. Tipuji, že jich moc nep išlo, 
ale ta věta, v níž je obsaženo úplně všechno, 
mi z ní v hlavě i dlouho po hodech. A zní mi 
ještě s jednou věcí ‒ zpěvem Novoveš anů, 
kte í opravdu silně zpívali poslední písni ku  
Svatý Václave. V kostelích takový spole ný 
zpěv už slyšíme málokde. A abych nezapo-
mněl, zmíním se ještě o jedné „pohádce“. 
„Pro mě je to pohádka, protože stárek i stár-
ka byli u zpovědi,“ pochválil hlavní dvojici 
hodů p ed plným kostelem P. Kucha .

Nevěděl jsem jen jedno. Kněz upozor oval 
na knihu, do které se měli v kostele zapsat  
ti, kte í byli ochotni ubytovat a postarat se 
o 35 bohoslovců. Chtěl jsem se do té knihy 
na podpisy podívat, ale tak dlouho jsem 
fotil p ed kostelem, že jsem ho našel už za-
mknutý. Doufám, že nebyl problém těchto 
35 bohoslovců ubytovat - dob e vím, že tato 

známka ochoty, i neochoty Novoveš anů 
by ekla  o této vesnici víc, než jakékoliv 
hody. ímž vůbec nechci snižovat jejich vý-
znam. Naopak!   Text a foto: RB

Stárky a stárky letošních novoveských hodů. Ti hlavní stojí uprost ed.
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Hody v Uherském Ostrohu jsem stíhal jen tak tak, chasa se blížila 
k zámku, nálada mezi mladými byla výborná a stárci se k sobě měli 
víc, než jim velí jejich „ú ední povinnosti“. Když jsme potom p išli pro 
právo k zámku, potěšila mě mimo jiné jedna věc - u zámku stálo mno-
ho Ostrožanů, hody je tedy zajímaly! 

Abych se ale o hodech dozvěděl více, oslovil jsem Lucku Pšurnou, 
která šla v chase a navíc se na organizování hodů hodně podílela. 
Takže co ona, vždy vst ícná a usměvavá dívka, íkala letošním hodům? 

„Práce, starostí i povin-
ností bylo kolem hodů 
mnoho, já jako vedoucí 
chasy jsem v poslední 
době hody organizo-
vala a letos jsem se 
na nich podílela navíc 
ještě jako zástupce rad-
nice. Letošní hody ale 
byly perfektní, a to díky 
pomoci stárků, chasy 
a obětavosti rodi ů 
jsme všechno zvládli 

na jedni ku. Chtěla bych zdůraznit to, že pokud dělá hody chasa, je to 
moc pěkné, ale pokud je udělá chasa tvo ená partou lidí, kte í to vše 
dělají s láskou k tradici a folkloru, tak je to něco úžasného. 

Nikdy jsem nepot ebovala slyšet od druhých uznání za to, jak jsem to 
i ono zorganizovala, pro mě bylo vždy zadostiu iněním to, že jsem 

viděla na druhých jejich spokojenost. Bylo pro mě potěšením mít 
v Ostrohu takovou chasu, která to viděla a cítila stejně! Bez nároku na 
cokoli se do toho pustili se vší vervou a dokázali, že nejsou jen chasa, 
ale i skvělá parta sehraných lidí, kte í se navzájem podporují a po-
máhají si. Tak by to podle mě mělo být! Tyto hody pat í jednozna ně 
k těm nejlepším i díky našim stárkům Tondovi Bou ovi a Zuzce Stra-
chotové.  Také díky jejich rodi ům. Všem pat í velký dík!“

Tolik tedy Lucka. No, jak vidíte a tete, Ostrožané mají být na co pyšní. 
Ještě aby se tam dalo dohromady zastupitelstvo a aby se dlouhodo-
bě rozhádaní páni konšelé za ali objevovat na místních akcích, zatím 
tam vidám jen několik málo jedinců.                                  Text a foto: RB

Ostrožské hody? Jedny z nejlepších!

Ostrožané „svému“ malí i rozumějí 
Malí  Zdeněk Hude ek se rozhodl po t ech letech opět vystavovat doma a myslím, že to byl návrat vyda ený.  Však pan Hude ek má ateliér jen 
několik málo kroků od zámku, s klidem mohl p ijít na svou výstavu jen tak v pantofl ích. P išel by, uviděl by na vernisáži plno lidí, uslyšel, jak 
moc se jim líbí prost edí výstavy i jeho obrazy, a mohl by si s potěšením íci, že  ve svých pětasedmdesáti letech může být se svým životem 
spokojený. Vždy  kdo z nás lidí usilujících o pochopení doma i jinde může íci, že mu jeho domácí krajané rozumí? 

Zde ku Hude kovi rozumí, to se ví, chodí na jeho výstavy, srde ně si 
s ním podávají ruku, zastavují se k hovoru a také jeho obrazy kupují. 
Však starostka Uherského Ostrohu Hana P íleská oslovila na vernisáži 
malí e jako „starého dobrého“ známého. „Náš pan Hude ek, pan ma-
lí ,“ p edstavila ho. „Když pohodu jeho obrazů a snění p evedeme do 
našich životů, bude to jen dob e, obohatí nás to, nebudeme k sobě 
navzájem škaredí,“ dodala starostka. 

Nevím, kolik Ostrožanů i p espolních  si p išlo tuto „pohodu“ vychut-
nat, ale vě te mi, že jste p ijít měli. Výstava byla ve zcela nových pro-
storách věže, která se zdá pro tento ú el ideální, vsadím se, že další 
umělci budou usilovat právě o toto místo. Spojení umění a historie 
tady na lověka působí silně, ten, kdo chce, může tady jistě zažít p í-
jemné i inspirativní chvíle. Kdoví, jestli si sem pan Hude ek ob as ne-
odsko í i ze svého atelíéru.

Na fotce ho můžete vidět se svou ženou, slyšel jsem, že mnoho ta-
kových fotek nemají, však se také jeho paní focení bránila. Snažila se 

totiž co nejvíce věnovat hostům, nabízela jim kolá ky, víno  i další ob erstvení a dokazovala, že umělec může tvo it zajímavé dílo i tehdy, když 
není trýzněn a pronásledován osudem. Naopak, v p ípadě Zde ka Hude ka je vidět, že za  jeho ceněným dílem se ukrývá úsilí té, která není 
pod žádným obrazem podepsána - úsilí jeho paní.  Text a foto: RB 

Spole ných fotek mají z posledních let málo, ale tentokrát udělali 
výjimku - malí  Zdeněk Hude ek se svou paní.

Vždy usměvavá Lucie Pšurná

Ostrožští stárci Tonda Bou a a Zuzka Strachotová
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„Jsem mezi vámi velmi rád a spokojený.“
Javorni ané mají po dvou letech opět svého kazatele

„Nic se neděje marně, všechno ídí ruka 
Páně,“ slýchával  jsem od jednoho pamětní-
ka  a asto na toto jeho „proroctví“ vzpomí-
nal - můžete mu vě it i nemusíte. Vzpomněl 
jsem si na něj i na za átku íjna, kdy jsem se-

děl v Praze a zcela náhodně otev el podruhé 
mail z Hor ácka, který jsem už jednou etl. 
Až nyní jsem si ale všiml poslední věty, ve 
které mi pisatel Jarek Hrbá  oznamoval, že 
právě na tento víkend chystají vítání nového 
kazatele Petr Kulíka v Javorníku. Otev el jsem 
tento mail podruhé jen úplnou  náhodou. 
A se stejnou náhodou se všiml i poslední 
věty o onom vítání.  Okamžitě jsem vyrazil na 
Hor ácko - a byl š astný, že jsem tak u inil. 
Nic se neděje marně... 

Jen tak jsem mohl zažít velmi hezké okamži-
ky, které Javorni ané svému novému fará i 
p ipravili, stejně jako jsem mohl na vlastní 
uši slyšet velmi vst ícná a také pokorná slova 
nového fará e. 

„Kdybyste měli někdy pocit, že lezu nafouka-
ně na kazatelnu a s nosem navrh vám všem 
íkám, jak byste vy měli žít a myslet a mluvit, 
co je špatně a co je dob e a běda, jestli mě 
neposlechnete, pak mě prosím na to upo-
zorněte. S p ibývajícím věkem k tomu máme, 
my fará i, sklony,“ íkal z kazatelny a dodával, 
že chce být nejd íve poslucha em, který, ob-
razně e eno, sedí v poslední lavici.

Ve chvíli, kdy kázal, mu naslouchal plný kos-
tel Javorni anů i pozvaných hostů, kte í své 
setkání za ali známou písní... „Tebe, Bože, 
chválíme, Pane, tvoji ctíme sílu. P ed tebou 
se skláníme, tvému divíce se dílu...“ 

Evangelické „vítání“ má také slovní podobu. 
Kromě samotného fará e mluví také hosté, 
nap íklad zástupci z P erova, kde Petr Kulík 
sloužil p edcházejících pět let. Nechybí ani 
pevné stisky rukou, 
všichni lenové 
staršovstva se zve-
dají z lavic, p ichá-
zejí k novému fará i 
a p ejí mu všechno 
dobré. Poslední dva 
roky byl místní sbor 
bez fará e, ale díky 
pomoci evangelic-
kého kněze z Hrubé 
Vrbky i dalších lidí se 
poda ilo toto obdo-
bí „p ekonat“.

Jak dlouho bude 
v Javorníku Petr Ku-
lík se svou ženou 
i dvěma dětmi, nikdo zatím neví. P esto i p i 
tomto setkání nakonec padla s úsměvem na-
rážka na d ívějšího místního kazatele, který 
byl v Javorníku hodně dlouhou dobu - 42 let! 

„Budu usilovat o to, aby dědictví duchovních 
otců a matek v Javorníku bylo p ipomínáno, 
abychom stále měli na mysli, že tento náš 
evangelický sbor nespadl z nebe, ale že je 
víra na tomto místě po staletí p edávána a  
má hluboké ko eny,“ slibuje Petr Kulík , který 
p ipomněl, že práve v den jeho uvedení se 
slaví výro í vyhlášení Toleran ního patentu. 
„Kdyby nebylo těch, kte í pro víru trpěli, kdy-
by nebylo t eba  tajných javornických evan-
geliků hojně pronásledovaných pro svou 
víru a vyznání, neměl by tehdy císa  Josef II. 
co vydávat,“ pokra uje a vyslovuje p ání spo-
lupráce s lidmi jiných vyznání.

Uvítání kon í, zní poslední písně i hudba, vě-
ící vycházejí ven, povídají si, fotí se, fará  zve 
všechny na prohlídku svého bydlení, s kterým 
mu velmi pomáhali právě Javorni ané. Je na-
ase rozlou it se a z toho požehnaného místa 

odjet. Až o něm budu v Praze vyprávět, stejně 
jako vyprávím o mnoha setkáních, spojených 
u nás na SLovácku s vírou a lidovými tradice-
mi, lidé v Praze mi porozumí jen málo - nic 
takového neznají. Ještě jednou se vracím do 
Javorníku a vzpomínám na následující slova 
jejich nového kazatele, který popisoval, jak se 
v Javorníku procházel p írodou.  

„A najednou mě p epadla obrovská vlna 
vdě nosti a napadla mě věta, které jsem 
se ještě nějaký as nezbavil - vždy  já si to 

všechno  nazasloužím. A tak jsem děkoval 
Pánu Bohu, že právě zde, mezi vámi, milí 
Javorni tí, můžu kus života strávit. Jsem zde 
totiž mezi vámi velmi rád a spokojený.“

 RB

Nový javornický kazatel Petr Kulík právě skládá slib

Ke kráse javornického setkání p ispěly i tyto ženy, které p išly v míst-
ních krojích

 10 www. ostrozsko.cz
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Další úspěch mladého fotografa
Na tomto místě se můžete podívat na jednu z fotek z celé série výborných fotografi í, které po ídil známý blatnický fotograf Filip Fojtík. Snímek je 
sou ástí putovní výstavy s názvem „Být nablízku“, kterou uspo ádalo Arcibiskupství olomoucké. Jeho zástupci si vybrali právě Filipa k tomu, aby 
nafotil práci nemocni ních kaplanů, které zachytil p i jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových 
sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kromě íži, Svatém Kope ku ,Praze a Ostravě. Dvacet pět ernobílých snímků práci nyní 
putuje po celé zemi, lidé je můžou zhlédnout v různých za ízeních zdravotnických a sociálních služeb nejen na území Arcidiecéze olomoucké.

„Nerad o svých fotkách mluvím, protože si mys-
lím, že by měly hovo it samy. Jsem ale moc vdě -
ný, že jsem dostal od Olomouckého arcibiskupství 
nabídku dokumentovat na mnoha místech eské 
republiky práci nemocni ních kaplanů. Sociální te-
matika je mně totiž velmi blízká. Setkání s nimi i ne-
mocnými, kterým pomáhají v jejich utrpení, pro 
mne bylo velmi silné. Zvláš  když se někte í podělili 
i o své nelehké životní p íběhy. Na tuto práci asi ni-
kdy nezapomenu,“ svě il se  mladý nadějný fotograf.
Filip Fojtík je dvojnásobný laureát prestižní soutěže 
Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek 
„Lou ení Poláků s obě mi leteckého neštěstí“ (2010) 
a za soubor „Stá í“ (2011) i držitel 1. místa ve fotografi c-
ké soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor 
„Boží služebníci“.  Blatnice má být na koho pyšná!        

RB, FOTO: Filip FojtíkSnímek Filipa Fojtíka z putovní výstavy „Být nablízku“.

„Pětasendesátiny strýca Varhaníkového“
Pod Javorinú, pod Javorinú 

v zeleném boru, v zeleném boru. 
Tam, kde borši tí, tam, kde borši tí 

mládenci orú, mládenci orú.
 Boty viksové, boty viksové 

až po kolénko, až po kolénko.

Až a zamrazilo. To když sa nás, dvaná-
st chlapů ze sboru, snažilo, zpívajíce túto 
sedláckú, poskládat do malého obyvá ku 
u varhaníků. Místnost byla ještě i ve ér roz-
hicovaná od dlouho panujícího vedra. Až a 
zamrazilo, když jsem si uvědomil, že strýc 
varhaník už nikdy orat nebudú a ani si nikdy 
neobujú boty viksové. Teprú, když sem si 
všiml, že veselo zpívajú s nama, p estal jsem 
pochybovat nad výběrem písni ky. 

To úterý 30. ervenca 2013 ně do práce volál 
starosta: „Strýc varhaníkú majú dnes pěta-
sendesát, zajdeme ím zazpívat?“ Sta il sem 
enom povědět: „Zjisti, jak na tom sú, aby 
sme nedošli nevhod. Po amputaci obúch 
noh nemosí byt každému do e i.“ 

Opak byl pravdú. Vnu ka Aneta už nás vyhlé-
dala na chodníku, vnuk Patrik aj s ta kú Danem 
měli nachystané štamprle se slivovicú. No 
a dcera Marie aj s mamkú pobíhaly s plnýma 
talé kama. Nachystané měly jak na svajbu. 

Joža Ježkú hned našel místo vedle svého 
velikého kamaráda a za alo muzikantské 
vzpomínání na to, co všecko spolu za ty roky 
v dechovce Borši ance zažili. V o ách strýca 
sem viděl, jak sú rád, že sme došli. Mosím 
p iznat, že já také. Strýc si smutně uvědo-
mili, že už sú poslední ze staré gardy, ke í tú 
lednovú nedělu v roce 2008 došli do toho 
zmrzlého kulturáku a pomohli nám rozhý-
bat zpívání mužského sboru Borši ané, kte-
ré trvá dote . 

S Pánem Bohem idem od vás, 
neublížil sem žádnému z vás...

Když toto zazpívá deset chlapú v obyvá ku 
pět na pět, mrazí. Je to jak hromadná zpo-
vě , kdy sa každý v duchu dušuje, že oprav-
du nikomu neublížil. Z obyvá ku sem šél po-
slední se slovy: „Opatrujte sa.“ Strýc smutno 
pohlédli a pronésli: „Chlap e, už nic nemám, 
enom ovlada e na ty zgarby! Co naděláš... 
Zapla  Pán Bůh za tých, co kolem m a létajú. 
Prosím a, dajte eště jednu pod oknem.“ 

Ale kerú? Kerú? Dohadujeme sa venku pod 
oknem. „Když sem šél z Hradiš a z požeh-
nání…, chlapci,“ tiše hlesne jeho žena, která 
se za námi vyšla rozlou it. „Tú má ta ka také 
moc rád.“ Obstúpili sme to strýcovo okno 
a spustili Když sem šel z Hradiš a. Písni ka 
sa rozlévala nocú celú ztichlú dědinú jak bal-
zám. A ta její slova nabývala pro nás najed-
nou nového významu. 

...Hlava bolí, srdce svírá, 
všecko, cos milovál, 

konec mívá...
Tož tak. 

za Borši any 
Vítek Hrabal 31. ervence 2013

Autor textu Vít Hrabal
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Ameri an? Kdeže, to byl p ece starý dobrý strýc od nás!
Ohlédnutí za výjime ným setkáním s honorárním konzulem eské republiky v USA
Chodil ztěžka, v koleně měl vodu, navíc si ne-
vzal prášky, které nutně pot eboval, ale p es-
to všechno se ten chlapík neustále usmíval, 
choval se velmi srde ně a nebyla v něm ani 
špetka pesimismu - dovolte mi seznámit vás 
krátce s Raymondem Snokhousem, honorár-
ním konzulem eské republiky v USA, ctihod-
ným mužem, který se snažil pomáhat mnoha 
a mnoha echům, kte í p ekro ili oceán.

Měl jsem to štěstí setkat se s ním letos na 
Antonínku, den poté, co p i Dnech lidí dobré 

vůle p evzal spole ně s manželkou Claris na 
zaplněném Velehradu dosti prestižní oceně-
ní za svou práci pro naši zemi. 

Manželé, oba hluboce vě ící, se jeli podívat 
na Antonínek a poté pokra ovali k umělec-
kému ková i panu Válkovi do Veselí nad Mo-
ravou, protože děde ek pana Snokhouse byl 
ková , který p išel do USA  na konci 19. století 
z jižních ech. Jeho vnuk se už samoz ejmě 
narodil v USA, ale k vlasti svého děde ka má 
dodnes ohromně blízký vztah.

Jsem š astný, že jsem měl možnost zažít 
na Antonínku a ve Veselí jeho p ítomnost 
a mohl jsem poslouchat jeho povídání o ži-
votě v Texasu, o krajanech, tamní pospolitos-
ti i soudržnosti.  Ještě víc jsem tak rozuměl 
tomu, pro  má k vlasti svého děde ka takový 
vztah, pro  pomáhá echům (i Moravákům) 
a pro  daroval peníze nap íklad i na oltá  
v Korytné na našem Slovácku.  „Lidé z esko-
slovenska vždycky pat ili k těm nejpracovitěj-
ším v Americe,“ povídal zcela vážně.

Měl jsem pocit, že pan Stokhous je svou ná-
turou, chováním i skutky tak trošku strýcem 
z d ívější doby našeho Slovácka, kdy  svět byl  
založený na silné ví e a p esvěd ení, že lidé 
si musí pomáhat, tak jako to on zažil mezi 
krajany v Texasu. Díky tomuto p esvěd ení 
a těmto hodnotám zůstává dodnes velmi 
skromný a optimistický.

Tento typ lidí bychom zvláště dnes hodně 
pot ebovali, a to tady na Slovácku a možná 
už i mezi krajany v Americe. Vě ná škoda, že 
nás od pana Raymonda Snokhouse dělí tak 
p eveliká vzdálenost. 

Text a foto: RB 

Ameri an s eskými ko eny Raymond Snokhous na Antonínku.

PS. Rád bych poděkoval panu Vojtkovi, rodá-
kovi z Ostrožské Lhoty, který mi toto setká-
ní zprost edkoval. Pan Vojtek totiž podniká 
v Korytné, kde měl pan Stockhous svůj p e-
chodný domov a odkud vyjížděl na cesty po 
Slovácku.   

Město pro byznys a kulturu? 
Jestliže bychom měli hledat kulturní centrum našeho Ostrožska a Hor ácka, měli 
bychom se zamě it na Veselí nad Moravou - právě to je takovým centrem. A nejen 
kulturním, ale také podnikatelským. Pokud to nevíte, Veselí p ed několika dny 
dokonce zvítězilo v soutěži Město pro byznys Jihomoravského kraje.

To je tedy podnikání. A co kultura? Veselí pokra uje v parádní nabídce, nap íklad 
v posledních týdnech mohli diváci vidět špi kového eského herce Karla Rode-
na nebo vynikajícího muzikanta Dana Bártu. Sledujte veselskou nabídku, je toho 
skute ně mnoho, co lze v tomto městě každý týden navštívit.

Naše fotka je ještě ze zcela jiné akce, která potvrzuje, že ve Veselí lze navštívit 
velmi pestré akce. Na této akci s názvem ReFresh Jam byla k vidění snowboardská 
a lyža ská show, p i které závodníci sjížděli po dvou rampách. Diváci tak moh-
li ve Veselí spat it první sníh letošní sezony! Zájem diváků byl slušný, atmosféra 
vynikající.  Veselí má skute ně smysl navštěvovat - a kdo v něm bydlí, měl by být 
jenom rád.

 Text a foto: RB   

Veselí
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To byla sláva! To byla sláva! I já sám jsem měl 
ruce nad hlavou a radoval jsem se z velkého 
úspěchu „naší“ cimbálové muziky Falešnica, 
která je poskládaná z muzikantů z různých 
míst Ostrožska. Velká sláva se odehrála v zá í 
na Slavnostech vína a otev ených památek 
v Uherském Hradišti, kde Falešnica získala 
titul Hvězdy slováckého folklóru v kategorii 
muzik. Je to hodně velký úspěch, zejména, 
když se týkal toho, co je asto pro muzikanta 
nejdůležitější: tedy popularity a oblíbenosti 
mezi poslucha i. Navíc Falešnica uspěla ve 
velmi silné konkurenci, vždy  v našem regi-
onu jsou desítky cimbálových muzik.

Jen nevím, jestli muzikanty nemrzelo, že ne-
byli p i závěre ném vyhlašování výsledků. 

V té době totiž hráli, a tak „smetanu“ slízl hlav-
ně Radek Dula, vě ně usměvavý zakládající 
len muziky. I on měl ale  naspěch, odsko il si 

jen ze svatby. Však také p išel v obleku, který 
doplnil na hlavě kloboukem ‒ ten mu půj il 
starosta Boršic u Blatnice Bohuslav Váv ra. 
Samoz ejmě byl š astný i starosta, vždy  pri-
mášem muziky je známý výborný muzikant 
a zpěvák Radim Vojtek právě z Boršic.

Jak p esně kluci s vítěznou fi nan ní odmě-
nou naloží, nevím, ale každopádně by se měli 
podělit se svými fanoušky ‒ nebo fanynkami. 
Mají jich opravdu hodně, emuž se nemůže-
me divit. Jsem zvědavý, jestli některá fanyn-
ka nakonec dožene toho svého „falešníka“ až 
k oltá i a zbaví ho tak cenné svobody. 

Text a foto: RB   

LIDOVÉ MUZIKY
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Falešnica je nejlepší!

Tito muzikanti z Falešnice dokázali dobýt populární slováckou anketu

Jak Klebetnice a Ženi ky dotá ely „cédé ko“ 
Není nad to být mezi ženskými, které jsou muzikantky a zpěva ky. 
A dvojnásob není nad to být mezi nimi, když si tyto ženy a dívky zrov-
na odsko ily od rodin za písni kou a oddechem. Nedivte se proto, že 
jsem lenky ženského souboru Klebetnice z Hluku zastihl ve výborné 
náladě - odsko ily si totiž od rodinných povinností za natá ením po-
slední ásti svého nového „cédé ka“.

„Nejd íve musím pochválit Marcelu, která dělala všecky úpravy a vy-
myslela i další věci,“ za ala povídání Katka íhová, známá primáš-
ka CM Ženi ky, která je u itelkou základní umělecké školy. „Na CD 
máme mimo jiné zpěvy sborů i zpěvy sólových zpěva ek, Petry Hru-
bošové, Ani ky Suré a tady Ani ky, “ pokra ovala a ukázala na  vedle 
stojící Hlu anku Ani ku Kovárníkovou, která se ještě p ed svatbou 
jmenovala Rybniká ová.   

Jak se ale stalo, že ženské si zrovna v tomto období ekly, že se pustí 
opět do natá ení? 

„Marcela mně ekla, že už má v hlavě dost nápadů, že by to dalo 
druhé céde ko,“ vysvětlovala Ka ka, k emuž už bylo t eba i slov 
vzpomínané Marcely, tedy Marcely Trtkové, výborné muzikantky 
i zpěva ky, rovněž u itelky základní umělecké školy. „Jenže nápad 
ještě neznamená, že to umím,“ zareagovala na slova Katky Marcela, 
které jsem se zeptal, jestli bude mít céde ko nějaké „téma“. „Né, to 
né, témata strašně svazují, lověk pak p ebírá písni ky, které by jinak 
nep ebíral,“ uvedla.

Těšme se tedy na novou muziku, první céde ko tyto šikovné ženy vy-
prodaly, takže odhaduji, že se jim to poda í i tentokrát. Slíbily p itom, 
že ho zkusí vydat ještě do Vánoc. Sledujte proto obchody a internet, 
jestli se jim tento termín poda í stihnout. Vánoce s Klebetnicemi 
a Ženi kami by ur itě nebyly špatné!                                                       RB  

Katka íhová a Marcela Trtková, dvě šikovné muzikanty, které sto-
jí za novým cédé kem Klebetnic a Ženi ek

Radek Dula s vítěznou cenou
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Lhotští hasi i se opět rozjeli
Zrovna nedávno jsem si povídal s jednou 
maminkou, která byla nadšená z toho, jak 
její osmiletá dcera chodí k hasi ům. Moc se 

jí líbilo, jak dcera dostává do těla, jaké užite -
né věci se u í i jaký kolektiv s dalšími dětmi 
tvo í. Ta maminka byla z Ostrožské Lhoty, což 
není ale nejdůležitější, dob e vím, že malincí 
hasi i jsou také v některých dalších místech 
Ostrožska a Hor ácka ‒ tam, kde nejsou, a  se 
konšelé i dospělí hasi i chytí za nos, protože 
chyba opravdu není na straně dětí.

Když jsem onu maminku slyšel, ještě více 

jsem si uvědomil, že hasi i si tady v asopi-
se zaslouží více místa, než jsme jim ho zatím 
poskytli. Proto tady máte hned celou jednu 

hasi skou stránku, a když bude dost hasi ů, 
kte í vychovávají děti, ur itě se p íště najde 
zase nějaká volná stránka.

Ke starším se p idali mladí

Jó, hasi i v Ostrožské Lhotě zažívali docela 
slavné asy, jenže kdeže ty asy jsou, íkal 
jsem si v posledních letech. O to více jsem 
byl p ekvapený, když jsem letos v létě p išel 

na okrskovou soutěž hasi ů právě v Ostrož-
ské Lhotě, kam p ijeli také hasi i z Ostrožské 
Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Kdo myslí-
te, že zvítězil? Lho ané! A to jak v kategorii 
družstev v požárním útoku, tak jednotlivců. 
V ní slavil vítězství Marek Miklí ek. To je dost 
důvodů na to, zeptat se, jak se to stalo, že se 
místní hasi i opět zvedají

„Všechno za ala Andrea Záme níková, která 
více než p ed rokem p išla s tím, že by chtěla 
ve Lhotě závodní družstvo žen hasi ek. Se-
hnala holky,  za aly trénovat požární útoky, 
ale bylo jich málo, tak jim pomáhali kluci 
z jednotky. Tak vlastně za alo i mužské druž-
stvo, postupem asu se p idávali další a další 
kluci, kte í se původně chodili jen dívat, jak 
to jde jejich pěknějším polovi kám,“ ekl mi 
k za átkům jeden z hasi ů Vojta Radoch. 

V letošním roce se podle něj družstvo mužů 
p ihlásilo do Velké ceny Uherskohradiš ska 
a má za sebou už několik závodů. Se vzni-
kem sportovního družstva p ibyla i spous-
ta nových mladých lenů. A co víc - hasi i 
uspo ádali také několik pěkných akcí, nap í-
klad  požární odpoledne, besedu u cimbálu, 
pohádkový les, oslavu ke Dni dětí. Co dodat? 
Jen tak dál! 

Text a foto: RB

Hasi i z Ostrožské Lhoty - od těch starších až po mladou krev.

Mladí v Hrubé Vrbce
Mezi místa, kde se pe livě a trpělivě věnují dětem, pat í i Hrubá Vrb-
ka, kam zavítal redaktor našeho asopisu František Gajovský. P ijel 
zrovna v den, kdy se tady uskute nil 2. ro ník soutěže mladých hasi-
ů v kategorii mladších a starších žáků. Jestliže vás zajímají výsledky, 

tady jsou: nejlíp se da ilo mladším žákům ze Svatobo ic, druhá skon-
ila Blatnice a t etí Mist ín. Ve starších žácích se nejlíp da ilo  žákům 

z Hroznové Lhoty, druhý byl Mist ín a t etí Hrubá Vrbka. 

Pan Gajovský se zárove  zajímal o to, kolik hasi ů ve Vrbce vlastně je. 

Dozvěděl se, že v Hrubé Vrbce působí Sbor dobrovolných hasi ů, kte-
rý zahrnuje družstvo mužů, žen a mládeže, a zásahová jednotka. Jak 
mu sdělila vedoucí žáků SDH Hrubá Vrbka Lucie Žižlavská, žáky od 
5 do 14 let trénuje dvakrát týdně. „Je to nemalá obětavost věnovat 
se dětem, budoucí posile hasi ského sboru,“ podotkl pan Gajovský. 

SDH má nyní celkem  47 lenů, z ehož děti a mládež tvo í dvacet 
lenů ve věku od šesti do dvaceti šesti let. Zásahová jednotka má 

p ibližně 20 lenů z ad p evážně SDH. Nejmladší lenkou hrubovr-
beckých hasi ů je Daniela Hamalová ‒ je jí pouhých 5 let!                RB

Foto: František Gajovský
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Lipovské úspěchy ‒ s jedinou dívkou v „zásahovce“
Tyto hasi e z Lipova jsem potkal náhodně, když jsem jel kolem, zrovna se vraceli ze cvi ení ve 
Veselí nad Moravou (na ece Moravě natahovali nornou stěnu) a dávali dohromady hadice. 
Mimochodem, využívali p itom zbrusu nové za ízení, které jsem ještě nikde neviděl. 

„Je to sušák hadic, měli jsme drevený na kliku, dělalo sa to všecko 
ru ně a bylo to ve velice špatném stavu,“ vysvětloval velitel hasi ů 
Martin ajka (na fotce uprost ed), který následně odpovídal na mou 
otázku, jak se se místním hasi ům da í. „Da í se nám dob e, a to díky 
spolupráci s klukama z Veselí i Hodonína a také díky obecnímu ú a-

du, od něj máme všecko vybavení,“ odpovídal a ukazoval i nákladní 
auto, které dostali darem od veselských kolegů.  

Z našeho dalšího povídání p itom vyplynulo, že lipovské dívky jsou 
skvělé, dokonce vyhrály podruhé Grand prix okresu Hodonín ve 
sportovní soutěži. Když byly následně pozvané na Slovensko, tak 
tam také vyhrály. Jak je to možné? „Mají dobrého trenéra, který se 
jim věnujeme. A hodně chtějí i ony být co nejlepší,“ nabídl vysvětlení 
Martin ajka, který p iznal, že pochází z Velké nad Veli kou - v Lipově 
je ale velmi spokojený. „Osmnáct roků su  ženatý v Lipově. Když jsem 
sa sem nastěhovál, nebyl v takové kráse jako te . Do Velké jezdíme, 
máme tam rodinu, ale de facto su Lipovjan. Su tady spokojený, na 
hasi árnu mám, co by kamenem dohodil,“ pochvaloval si. 

Lipovští chlapi se navíc pochlubili jednou ženou ‒ a to dívkou, která 
je lenkou jejich zásahové jednotky. „Na Veselsku je to jedna jediná 
žena v zásahové jednotce. Tak sa asem vypracovala, že jsme jí na-
bídli možnost  jezdit s nama k  zásahom,“ vysvětlil a odpověděl i na 
otázku, co by taková hasi ka měla zvládat. „Kromě odborných kvalit 
je důležité, aby sa mezi náma chlapama nehanbila, jsme rádi, že je 
tady s nama.“

Samoz ejmě jsme se zeptali na názor i Lucky, která íkala, že je u ha-
si ů už dlouho. „Za ala jsem na základní škole, chytlo mě to, bylo nás 
víc, ale já jsem jediná vydržela. Zatím sbírám zkušenosti, když mě to 
baví dělat, budu  se to snažit dělat, co to půjde,“ povídala Lucka, která 
už dokonce vede k hasi ským dovednostem i ctnostem děti.

Text a foto: RB

Někte í lipovští hasi i, mezi nimi jediná dívka ze zásahovky. 

Blatni ané, co se to u vás děje?
„Nic nezameteme pod koberec,“ slibuje policie

Možná namítnete, že následující text na tuto dvoustránku nepat í, vždy  jsou 
tady hlavně hasi i. To je pravda,  dvoustránka je ovšem věnovaná obecně spol-
kům - tak pro  by tady neměli být myslivci? A pro  ne z Blatnice pod Svatým 
Antonínkem?

Na rozdíl od většiny jiných lánků v asopise není psaní o blatnických myslivcích 
nijak povzbudivé. A kdoví jestli nevypovídá o dnešní vesnici a vztazích mezi lid-
mi na ní víc než právě ostatní lánky v asopise. Možná to víte, možná to nevíte, 
ale chování některých lidí dosáhlo v Blatnici pod Svatým Antonínkem takového 
stupně, že do vesnice dojel po rozkolu mezi myslivci dokonce samotný šéf ve-
selské policie, který všechny nahněvané Blatni any ujiš oval - slibuji vám, že vše, 
co se u vás děje, pe livě sledujeme, všechny svědky jsme vyslechli, nic nezameteme pod koberec, státní zástupce na všem pracuje. Reagoval 
tak na záke né útoky proti místním lidem, kte í mají stále větší strach.

Je až šokující, že situace v Blatnici vygradovala do takového stavu, který má právě hodně spole ného s děním mezi místními myslivci. Kdysi 
poklidný život místního spolku nabral takové obrátky, že myslivci jsou rozhádaní až do krve, lidé ve vesnici se bojí o svou bezpe nost a navíc 
ještě sepisují petici, aby Blatnice nep išla o veleznámou chatu na Antonínku - je to možné, aby se někde situace mezi lidmi tak vyhrotila?

Až když jsem psal p edcházející ádky, uvědomil jsem si, že bychom těžko mohli mezi hasi i o ekávat takové napětí a nevraživost jako mezi 
myslivci - alespo  mezi těmi v Blatnici. Jak můžeme vidět, mnozí hasi i mají na srdci skute né bezpe í lidí, pomoc lidem, obohacení vesnické-
ho spolkového života, a k tomu t eba i výchovu dětí. 

Kéž by se jednou touto cestou vydali i blatni tí myslivci. A pokud jde o policii, bedlivě hlídejme, jestli skute ně nic nikde nezamete a bude 
postupovat v duchu práva. Slušní Blatni ané by si to zasloužili.   RB

Někte í blatni tí myslivci navrhli prodat tuto chatu na 
Antonínku
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„Já nechci do školky!“
„Aní, kakám!“ slyším takřka ze spaní volání prostřední dcery Johanky a je mi jasné, jaká scénka se odehrává. Johanka sedí na záchodě, 

za chvilku seskočí, vystrčí zadeček a budec čekat, kdo jí ho přijde utřít. Evidentně je na řadě naše nejstarší dcera Anička, protože nejmladší 
Barunka leží v posteli s maminkou, která se kvůli častému nevyspání sotva v této chvíli zvedne z postele - ostatně, nevyspala se pořádně, stejně 
jako jiné maminky s více dětmi, už několik let. 

Všichni se probouzíme do nového dne, klasického pracovního dne, kdy každé z dětí má své ráno, které ale bývá v posledních dnech přece jen 
výjimečné. Když píši tyto řádky, je 25. září a nás čeká další pokus, jak „dostat“ naši Johanku do mateřské školky v Hluku. Ještě ani jednou se 
nám to nepodařilo, tedy ve školce jsme byli od začátku září vždy, ale bylo to s brekem a prosbami, aby do školky nemusela. „Já nechci do školky, já nechci do školky, já nechci do školky,“ opakuje i dnes Johanka mnohokrát a já i žena se po sobě vyčítavě díváme 
a říkáme si, jestli bychom naši snahu neměli vzdát. „Ale Johanko, ve školce jsou hodné paní učitelky a také je tam moc hraček,“ chlácholíme 
ji, zatímco roční Barunka pozorně Johanku sleduje a podle jejího výrazu ve tváři se buď usmívá nebo naopak také nabírá k pláči.Nic ale nepomáhá, nakonec ji opět bereme do školky, držíce se rady většiny odborníků, podle kterých je třeba v takovém úsilí vytrvat a obr-
nět se trpělivostí. Před odchodem z domu si ještě Johanka přináší obrázek a dává otázku, která nás nakonec zachrání. „Mohla bych si vzít do 
školky tento obrázek?“ ptá se o odkazem na několik tahů štětcem. Když uslyší kladnou odpověď, najednou slzičky mizí a ona vysvětluje, že by 
obrázek chtěla ukázat paní učitelce. Samozřejmě souhlasíme a máme pocit, že ona maličká dětská dušička se snad i do školky začíná těšit. 
Půjde ale s maminkou, na tom trvá, táta bude doma hlídat Barunku, která začne plakat hned, jak jí maminka zmizí z očí.Když se žena vrací, visím jí na rtech, protože mě zajímá jediná věc. „Neplakala!“ zvolá manželka a oba jsme šťastní víc, než kdybychom 
vyhráli jakoukoliv částku ve sportce. Jsme šťastní a zároveň vděční paním učitelkám za každodenní úsměv, ohromné pochopení i vstřícnost, 
s níž Johance pomáhaly, aby si na školku zvykla. Dnes se už na školku i paní učitelky velmi těší a je smutná, když odchází domů.Jako vždy při výchově dětí i tentokrát žasnu nad vším, co život člověka od jeho prvních krůčků obnáší, jsem nadšený z toho, jak se ono 
maličké stvoření rozvíjí a jak s každým dalším dnem ve školce i na světě se učí nové a nové věci, stejně jako další a další slova. Vím, že nás 
s dětmi čeká ještě mnoho překážek i slziček, ale zároveň vím také toto: mít děti je krásné, mít minimálně tři děti je nádherné! Už se těším, jak 
povedeme poprvé do školky naši Barunku.   

RB   

„Nejdůležitější je, co do dítěte dáte“
Povídání s editelkou školy v Uherském Ostrohu o tom, jak vlastně vychovávat děti
Následující lánek vznikal náhodně, na za-
átku bylo jen krati ké psaní editelce Ma-

te ské školy s k es anskou výchovou Zde ce 
Baladové, která mi poslala fotku a pár ádek 
o tom, jak jejich školku navštvívili jejich p á-
telé z německé školky v Jižním Tyrolsku. 

Z této zprávy nakonec vznikla komunikace 
o tom, co se děti z Ostrohu u í od těch ty-
rolských a p edevším, jak vlastně dnešní děti 
vychovávat - zdá se mi, že je to téma velmi 
zásadní, mnozí rodi e nad ním p emýšlejí 
denodenně, ale dobrých rad kolem nás až 
tak moc není. 

„Hodně nám pomáhá právě koncepce Fran-
ze Ketta, kterou se u íme od školky v Jižním 
Tyrolsku,“ íkala mi paní editelka Baladová 
a poslala mi konkrétní body, co tato koncep-
ce obnáší. 

Z ady věcí mě zaujalo nap íklad to, že děti 
jsou důsledněji vedeny k udržování po ád-
ku, mají své službi ky, v sociálním za ízení 
své vlastní sk í ky nebo také „portfolio“ se 
soupisem toho, co už se každé z nich nau-
ilo. Škola má také snahu, aby děti dělaly 

některé aktivity s rodi i a prarodi i, rodi e 
chodí dětem do školky íst, děti rovněž cho-
dí slavit s babi kami a děde ky v domovince 
narozeniny.

Program školky se mi moc líbil, bylo mi jas-
né, že by bylo výborné, kdyby se v tomto 
inspirovaly i další školy. Navíc tím, že uher-
skoostrožská škola má k es anské zamě ení, 
zajímalo mě, jak a jestli lze vůbec dítě ke 
k es anství ve školce vést, a to t eba zrov-
na v místech, kde k es anství, vztah k ví e, 
p ece jen ustupuje - jako t eba v Ostrohu. 
Jistě, každý chceme, aby naše dítě mělo co 
nejlepší vychování, mnozí vě íme i tomu, že 
pomocníkem v tom je výchova ke k es an-
ství, ale jak na to?

 „Všechno je p edevším o vztahu. Již u těch 
malých se snažíme o vytvá ení toho, aby 
měli vztah k sobě, k druhým, ke svému okolí, 
k věcem. Jde nám o to, aby vztah k materiál-
ním věcem u nich nep evýšil nad skute ný-
mi hodnotami,“ odpovídala paní Baladová.

Lze ale něco takového u it děti, jejichž rodi-
e vztah k ví e nemají, a tedy ani k ní neve-

dou děti, které p ijdou ze školky?

 „V Ostrohu je to s vírou asi jako jinde, jistě 
jí ubývá, ale vě ím tomu, že v naše výuka je 
hodně o vztahu k Bohu, i když o něm ne-
mluvíme. Snažíme se ale děti vychovávat 
k celistvosti a smysluplnosti právě v duchu 
koncepce Franze Ketta a cítíme, že takto je 
to správné,“ vyprávěla. 

Naše „povídání“ p es po íta  pokra ovalo 
dál, a já byl rád, že paní editelka se svě ila 
i s věcmi, které ještě nikde ne íkala. T eba 
o tom, jak ji trápí, když jí ob as někdo vy ítá, 
že děti z její školky nechodí do náboženství 
nebo do kostela. Tedy, trápí ji něco, co trápí 
i adu jiných rodi ů. Jak se s tím ale vyrovnat?

„Líbila se mi odpově  paní Bauerové, která 
je editelkou školky právě v Jižním Tyrolsku. 
Ta mi povídala o tom, že v p edškolním věku 
je nejdůležitější to, co do dětí dáme, a pokud 
to děláme zodpovědně, tak ty nejdůležitěj-
ší věci v dětech zůstanou a asem se ukáží. 
„Dál ale již neovlivníte. To už ovlivní rodi e, 
okolí a prost edí, do kterého děti po skon e-
ní školky pouštíte,“ íkala mi paní Baladová.

Z celé komunikace s paní Zde kou Baladovou 
jsem cítil, jak ohromně ji její práce baví, jak 
moc jí na výchově „jejích“ dětí záleží a  také, 
kolik osobního nazení do své práce dává. 

„Těší mě, že mohu svou práci dělat a snad 
i vychovávat lepší lidi. Vždy  děti, co si dnes 
hrají na písku, nám zítra budou vládnout. Až 
mne tato věta mrazí, jak úžasnou zodpověd-
nost máme. Proto se snažím dělat svou prá-
ci s láskou a hlavně všemu nechat as, mít 
trpělivost. A  ve vztazích mezi lidmi, tak ve 
výchově k ví e,“ lou ila se editelka zajímavé 
uherskoostrožské školky.                               RB
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Legendární fotograf Jind ich Štreit v Blatnici
Krásné setkání s profesorem Jind ichem Štrei-
tem prožilo několik zájemců v Blatnici pod 
Svatým Antonínkem. P ednáška na téma Ves-
nice byla velmi zajímavá. 

„Byl jsem tu naposled p ed ty mi roky a od té doby stále myslím na 
Blatnici,“ p ipomněl na za átku blatnického setkání pan Štreit. O na-
šem kraji mluvil jako o místě oblíbeném, kam se vždycky rád vrací.

P ednáška za ala p edstavením jeho knih, poté za alo promítání fo-
tografi í z let komunistického režimu v několika vesnicích, které pravi-
delně  navštěvoval a fotil. P ednáška to byla opravdu hezká, pan Štreit 
ke každé fotce něco ekl. Návštěvníkům tak umožnil ještě více pocho-
pit a vnímat svět jeho o ima i srdcem. 

Setkání s lidmi, kte í mají co íct, pravidelně po ádá - a pat í mu za to 
velký dík - pan Michal Cáb ve spolupráci s eskou k es anskou aka-
demií. Už v listopadu se můžete těšit na další zajímavou p ednášku. 
Sledujte prosím web pana Cába, www.bnn.sk . 

Text: Zuzana Sko íková 
FOTO: RB

Kdo je dívka z titulní stránky asopisu?
Koupili jste si minulé íslo našeho asopisu? Pokud ano, jistě si pamatujete 
dívku z titulní strany. Byla to dívka z Blatnice pod Svatým Antonínkem, kte-
rá měla oble enou cennou repliku místního kroje z 19. století. Jenže kdo 
byla tato dívka? Do asopisu jsme to bohužel nenapsali - a někte í jste se 
na dívku ptali.

Tedy onou šikovonu dívkou na titulní straně byla Blatni anka Katka Bršlí-
ková, mladá paní, která ještě na za átku léta měla  původní dív í p íjmení: 
Buchtová. Mezitím se vdala, ovšem dál žije v Blatnici a dál prodává v ob-
chodě v peka ství Bachan.

V souvislosti s Katkou je ale velmi důležité vzpomenout její babi ku, vel-
mi zru nou ženu, paní Filoménu Haná kovou, která dlouhé roky šila kroje. 
Ur itě pat í k těm, kte í by si zasloužili vzpomenout nejvíce - šila všechny 
možné krojové sou ásti pro mnoho a mnoho lidí. Proto jsem se také Kat-
ky  zeptal na její babi ku. „Babi ka už nešije, prsty jí to nedovolí. Je z toho 
špatná, myslím, že kdyby šila, tak by na tom byla líp, ale opravdu to už ne-
jde,“ uvedla Katka, které jsem se poptal rovněž na to, jestli v práci babi ky  
nepokra uje. „Babi ka si vždycky p ála, abych po ní její práci p evzala, ale 
nestalo se tak. Ale pokra uje moje sest enice, její druhá vnu ka, Romana, 
šije pe inky.“

U sympatické mladé paní Bršlíkové jsem sondoval i to, jaký má ke krojům 
vztah. „Chodím v kroji ráda odmalinka. Dokonce jsem byla na jednom po-
hledu vyfocená, když mi byly dva roky,“ íkala a odpověděla i na otázku, jak 
vzpomíná na Slavnosti vína v Uherském Hradišti, kde jsme ji právě v kroji 
na titulní stránku vyfotili. „Vzpomínám na tento den ráda, byla jsem z cel-
kového dění nadšená. Strašně moc se mi líbilo, kolik krojů bylo k vidění.
Jen mám strach, co bude, až nebudou žít babi ky, které se o kroje starají,“ 
povídala tato Blatni anka, která avizovala, že by si ráda opět někdy kroj 

oblekla. „Když se naskytne p íležitost, půjdu v kroji hrozně ráda,“ svě ila se a pěkně odpověděla i na poslední otázku, zda povede k lásce ke 
krojům i děti. „Samoz ejmě. Už se na to těším.“  Text a foto: RB
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Zru ná vyšíva ka z Louky
Anna Vašicová se u ila šít od otce 

P i putování Slováckem je lověkem neu-
stále p ekvapovaný, íkal jsem si, když jsem 
v Louce potkal paní Annu Vašicovou. Měla 
oble ený krásný místní kroj, stejně jako do 
něj oblekla své dvě vnu ky a vnuka - všem 
to velmi slušelo a paní Vašicová na ně byla 
právem pyšná. 

Tento láne ek bude hlavně o ní, protože, 
jak jsem poznal, je to velmi zru ná žena, kte-
rá mluví výborně místním ná e ím, a je také 
velkou znalkyní historie, však má také doma 
mnoho archivních fotek. Potkávat takové lidi 
je vždy radost a est.

„Za átek sem měla od otca, oni byli kožuš-
ník, strihali aj rezali, videla sem, jak to dělajú, 
zau ili mě aj na šicím stroji, ale všecko ostat-
ní sem sa mocela vypracovat sama,“ za ala 
vzpomínání paní Vašicová (za svobodna 
Škopíková), která neměla mládí jednodu-
ché. P išel komunistický p evrat v roce 1948, 
který postihl mimo jiné živnostníky, v etně 
otce - kožešníka. 

Paní Vašicová navíc nemohla jít do školy, 
vzhledem k tomu, že rodina měla polnosti, 
trvali místní funkcioná i na tom, že musí dě-
lat v družstvu. „Byla sem zadržaná pro druž-
stvo, z každého baráka mosél jít někdo dělat 
do družstva. Dobre sem sa u ila, chtěla sem 

jít studovat, ale nešlo to,“ dodala. 
Později šla na vina skou školu do 
Bzence, po které se brzy vdala. “P i 
dvoch dě ách sem si tam eště udě-
lala maturitu,“ upozornila.    

Následující slova mi už paní Vaši-
cová napsala, kromě jiného vzpo-
mněla svou paní u itelku ze školy, 
paní Růži kovou, která ji vedla 
v ru ních pracích. 

„Získala si mě,  v hodinách ru ních 
prací jsem se u ní nau ila základy vyšívá-
ní, šila jsem vzorníky, polštá ky, kapesní -
ky i další věci,“ pokra ovala paní Vašicová 
a p idala jednu raritu: od dvanácti let si šila 
oble ení do školy! O dva roky už pomáha-
la vyšívat  dospělým a v patnácti dokázala 
uhá kovat krajky. Kdo by dnes z dívek, pro-
sím pěkně, něco takového dokázal.

Zajímavé je, že v dalších letech se vyšívání 
nevěnovala, jak sama podotkla, kroje byly na 
ústupu. Vše se změnilo až v devadesátých 
letech minulého století, kdy zejména ba-
bi ky měly zájem o krojové sou ásti pro své 
vnuky a vnu ky. „Od roku 2000 šiju mužské 
košile (š ůrkovice), také prucleky, traslavice, 
šáte ky, zástěry ( erné s vyšitými květy), 
soukenné nohavice, bílé kabátce soukené 

i dlouhé haleny,“ vyjmenovávala paní Va-
šicová po ádně pestrý seznam a dodávala, 
že šila také do Velké nad Veli kou, Kuželova 
i Lipova. Ani to ovšem není všechno, p idejte 
k tomu ještě věci na ženský kroj.

„Dělám vše od rubášů, spodni ek, rukávců, 
kordulí i zimní lajbl, epení nevěsty, fěrtúšek, 
rukávce, há kované krajky, obojky. Vyšívám 
podle starých vzorů po matce, teti kách 
a dědá koch. Mužské prucle jsou už podle 
novějšího vzoru, ale ženské kordule a lajble 
jsou podle starých,“ vysvětlovala tato velmi 
zru ná žena, která nakonec napsala. „Shrnu 
to, vyrobím kompletní mužský, ženský i dět-
ský kroj.“

Obdivuhodné, co tato žena dokáže! 
Text a foto: RB   

Pro  stojí knížka o Louce 850 korun?
V minulém ísle našeho asopisu jsme slíbili, 
že se podíváme blíže na cenu knížky o krojích, 
která vyšla v Louce. Cena knížky je vysoká - stojí 
totiž 850 korun. Pro  stojí tolik, co se za ní skrý-
vá, skute ně nemohla být tato cena nižší? Dost 
otázek pro starostku Louky Annu Vašicovou. 
„Jsem si vědomá, že cena knížky není skute -
ně malá, ale celý projekt jsem dělala s nejlep-
šími úmysly, chtěla jsem, aby vznikla skute ně 
co nejlepší kniha o krojích naší obce,“ za ala 
povídání starostka, z jejíž slov jsem pochopil, 
že ji práce na knize vzala hodně asu i nervů.
Poj me ale k íslům. První otázka: Nemohla 
být cena knížky nižší? „Nemohla, když jsem 
spo ítala všechny náklady, jeden kus knížky 
vycházel dokonce na cenu kolem 1 170 korun, 
pokud bychom vytiskli 500 kusů knížky. To by 
znamenalo náklady kolem 600 tisíc korun.“
Nešlo by ale tyto náklady snížit, ptal jsem 
se dál, vždy  i p i p edstavování byla zmín-

ka o sponzorech knihy. „Sponzo i skute ně 
byli, my jim za jejich pomoc moc děkujeme, 
ale sponzorská ástka byla dohromady 47 ti-
síc korun, jak vidíte, náklady byly podstatně 
větší, jen samotný tisk stál p es 50 tisíc ko-
run. Do toho si zapo těte dvouleté práce na 
knize, p ípravu k tisku, zpracování všech ma-
teriálů i korektury textu,“ reaguje starostka.
Kromě sponzorů ovšem obec dostala také 
dotace z Jihomoravského kraje. Nemohly ty 
více pokrýt cenu knihy, aby byla pro lidi do-
stupnější? „Z těchto dota ních peněz jsme 
hradili průzkum kolem krojů, st ihovou ást 
a dobové fotografi e,“ odpověděla starostka 
a dodala, že auto i knihy odvedli obrovské 
množství práce. „Byly to opravdu dva roky 
maka ky. Celkem bylo zapojeno kolem 30 
lidí, hodně se fotilo, sbíraly se i archivní fotky, 
dělaly se st ihy. Navíc kromě knihy, která vy-
šla, mám na radnici ještě t i knížky, které tady 

budou uloženy a bude je moci využít každý, 
kdo se bude o kroje zajímat. Do detailu je 
v nich nap íklad rozebrané vyšívání jednotli-
vých ástí krojů, každý si podle této p edlohy 
bude moci kdykoliv v budoucnosti vyšít ně-
které ásti kroje,“ prohlašuje Anna Vašicová.
Co k tomu dodat? Další detaily kolem ceny a  
si p ípadně místní proberou na zastupitelstvu. 
Skon il bych p áním, které starostka Louky vy-
slovila p i p edstavování knihy: „Všechny obce 
Hor ácka mají na Hor áckých slavnostech své 
zastoupení. My jako Louka ale dodnes žádný 
dospělý soubor nemáme, máme mužský sbor 
a dětský Lú ánek. Proto jsem šla do projektu 
knihy, nadchlo mě, že všechno kolem krojů 
a výšivek v Louce zmapujeme, a t eba se najde 
někdo mladý nebo ze st ední generace, kdo  
se pustí do kroje a vznikne nám tady soubor. 
To bych si p ála.“

Text: RB

Anna Vašicová v kroji p i p edstavování krojové kni-
hy o Louce
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Já vím, že není nijak originální za ínat lánek 
otázkou, co by si myslel už nežijící umělec, 
kdyby mohl být u toho, jak se na něj po le-
tech vzpomíná, ale stejně, v tomto p ípadě 
lánek takto za nu. 

Malí  Cyril Mandel, vynikající malí  z Hor ác-
ka, by byl jistě š astný, kdyby viděl, jak si na 
něj letos v íjnu vzpomněli jeho Kuželovjané 
i další lidé 140 let po jeho smrti. Vsadím se, že 

by to byl možná nejš astnější okamžik jeho 
těžkého a krátkého života, jeden jedinkrát by 
se do kal uznání za všechny starosti a pro-
blémy, které ho během jeho života potkávaly.

Jen neužite ný podivín?
Malí e Jožu Uprku zná každý. Ale Cyrila Man-
dela? Toho zná málokdo, bohužel. Už proto 
pat í obrovské poděkování všem, kte í se 
v Kuželově i ve Velké nad Veli kou na této 
vzpomínce podíleli. Bylo to vzpomínání 
velmi důstojné, srde né a krásné. Když jsem 
ve er z Kuželova odjížděl, opět jsem obdivo-
val pohostinnost místních lidí, kte í dokáží 
p ipravit velmi hezká setkání.

Naše vzpomínání za alo na velickém h bi-
tově u hrobu Cyrila Mandela, u hrobu, kte-

rý krásně s citem opravil socha  Miroslav 
Minsk - ten se svou muzikou také u hrobu 
hrál a  doprovázel zpěva ku Ji inku Mikloško-
vou. V pěkném podzimním dnu, kdy paprsky 
sluní ka p ipomínaly, že léto ještě není tak 
dlouho pry , se nesl velickým h bitovem její 
hlas  v písni ce Maléru, maléru...

„Srde ně vás vítám na velickém kerchově 
u hrobu největšího malí e našeho Hor ác-

ka,“ za al vzpomínání místní starosta Ji í 
Pšurný, který p ipomněl, že po studiích se 
Mandel natrvalo usadil právě ve Velké, kde 
prožil š astnější ást života. 

„V rodné obci byl považován jen za neužite -
ného podivína,“ podotkl starosta a děkoval 
zpěvákovi Martinu Zálešákovi za velký po-
díl na zorganizování celé pietní vzpomínky. 
„Boly asy boly, ále sa minúly, a po malu kéj 
chvíli, mineme sa aj my...,“ zaznělo potom 
ještě nad h bitovem, abychom se o chvíli 
později sešli v místě, kde stál v Kuželově ma-
lí ův rodný dům.

Tady už zazpíval kuželovský mužský sbor, kte-
rému pat í poděkování za to, v jak hojném po-
tu se sešel i s jakou chutí zazpíval - a také kolik 

mla ochů mezi sebou měl. „Porúbali tesarů, 

na vrbeckých lúkách,“ zpívali muži, po kterých 
si vzal slovo starosta Kuželova Ji í Prášek. 

estné ob anství pro malí e

„Vitajte u nás v Kuželově, právě na tomto mís-
tě se v malém kuželovském dome ku narodil 
roku 1873 akademický malí  Cyril Mandel, 
který neměl za života žádného cennějšího 
ocenění, takže doufám, že tato pietní vzpo-
mínka bude malým zadostiu ením,“ uvedl 
a p edal slovo panu doktoru Janu Pavlíkovi. 
„Cyril musel prožívat velmi těžké mládí, pro-
tože v jedenácti letech mu zem ela matka 
a o ty i roky později otec, už za studií byl 
sirotkem, což jistě zanechalo v jeho psychic-
kém stavu nějaké stopy,“ p ipomněl.

Hlavní program následně probíhal v kuže-
lovském kulturáku, kde měl mimo jiné editel 
hodonínské galerie velmi zajímavou p ed-
nášku o životě tohoto tajemného malí e. 
Tady v kulturáku se také odehrála chvíle nej-
důležitější - Cyril Mandel, opomíjený a tak ka 
zapomenutý umělec, pro kterého po jeho 
sebevraždě v pouhých 34 letech nenašli na 
kuželovském h bitově místo, se stal estným 
ob anem Kuželova. Rodná obec tak za ala 
splácet dluh muži, který se jako mnozí jiní za 
svého života p esvěd il, že doma není nikdo 
prorokem.

Cyrile Mandele, velký malí i našeho Hor ác-
ka, tví rodáci si na tebe po mnoha letech 
vzpomněli a do budoucnosti snad vsadili 
naději, že na tebe nezapomenou ani ti, kte í 
p ijdou po  nich. Text a foto: RB   

U hrobu Cyrila Mandela zahrála Hor ácká muzika Mirka Minkse

Cyril Mandel

Jak Kuželovjané spláceli dluh svému malí i
Pro Cyrila Mandela nebylo v rodné obci místo. Dnes je estným ob anem
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3. ro ník dětského odpoledne s drakiádou
P ibližně 700 lidí, z toho 266 soutěžících dětí 
z celkem 31 měst a obcí (Hluk, Boršice u Blat-
nice, Ostrožská Lhota, Blatnice pod Sv. Anto-
nínkem, Uherský Ostroh, Kunovice, ale také 
Brno, Lužice, Polešovice, Buchlovice, Uherské 
Hradiště a další...) se v neděli 13. íjna sešlo na 
kopci svatého Antonína, aby spole ně proži-
lo dětské odpoledne s drakiádou.

Mládež z Hluku, Boršic u Blatnice, Blatni ky, 
Blatnice, Ostrožské Lhoty a lenové Matice 
svatoantonínské pro děti p ipravili stanoviště 
s úkoly - děti se tak na chvilku staly archeolo-
gy, zkusily si, jak se asi chodí slonům, proléza-
ly po lanách mezi stromy, bloudily v temném 
bludišti a prožily další různá dobrodružství. 

Po jejich splnění je ekala sladká odměna, 
skákací hrad, košt buchet, projíž ka na koni, 
drakiáda i táborák.

Veškeré aktivity byly zdarma, p i emž dob-
rovolný p íspěvek byl věnován dětem z Dět-
ského domova v Uherském Ostrohu ‒ a vy-
bralo se úžasných 7 000 K ! ‒ za což všem 
štědrým dárcům děkujeme!

Rovněž děkujeme všem sponzorům, díky 
kterým se toto odpoledne mohlo uskute nit: 
město Hluk, obec Blatni ka, obec Ostrožská 

Lhota, ob anské sdružení Matice svatoan-
tonínská, Potraviny Duha, KDU- SL, fi rmě 
Czech Building Services, cukrá ství Buda ovi, 
Dol ácko, a.s., Hluk, Drumas, Ostrožsko, a.s.  
Ostrožská Lhota a potraviny Tomáš a Monika 
Nemravovi.

Velký dík pat í rovněž témě  50 dobrovolní-
kům, bez kterých by se tato akce nemohla 
uskute nit, a všem ostatním, kte í se na jeho 
realizaci podíleli. A v neposlední adě pat í 
dík všem, kte í se akce zú astnili ‒ doufáme, 
že se vám líbila stejně jako nám a už te  se 
těšíme na p íští rok. 

Na více fotek z této akce se můžete podívat 
na www.mladez-hluk.cz, kde se rovněž mů-
žete dozvědět více o naší innosti i o tom, 
jaké další akce p ipravujeme.

Alžběta Baro ová

Za šera, d ív, než za alo ranní svítání, rybá i již zatahovali 
v lovišti sítě. Vycházející slunce zalévalo krajinu svými zla-
tými paprsky. Za al podzimní výlov rybníku v Blatni ce. 
V sítích se mrskali kap i, candáti, amu i i líni. Nebylo jim co závidět, ale ani těm, co p i 
ranní teplotě t i stupně stáli po pás ve vodě a vedli zápas, jak ryby dostat do p iprave-
ných kádí. Výlov po ádalo blatnické rybá ství Mina ík za pomoci Rybniká ství Poho e-
lice. Letošní návštěvnost trhala rekordy, na louce ur ené k parkování brzy docházelo 
místo. Sjížděli se lidé z širokého okolí i díky tomu, že se letos nekonal výlov rybníka 
Dvorský u Lužic, a tak se dojeli podívat a ochutnat rybí dobroty do Blatni ky i z okolí 

Hodonína. Byly pro ně p ipraveny porce ze ty  set kilo kaprů a pstruhů. Mohli si vybrat z kapra po mlyná sku, na zelenině, smaženého 
i vynikající rybí polévku. Kdo chtěl ochutnat pstruha, ten byl na grilu, nechyběl bur ák i kvalitní místní vína. Spokojení návštěvníci si 
odnášeli domů nejen pěkný zážitek ze slunného dne, ale t eba i kapra k nedělnímu obědu a nutno dodat, že za dobrou cenu. Nebylo 
zapomenuto ani na děti, ty se mohly vydovádět na atrakcích, nebo po žadonění na rodi ích si něco zakoupit ve stáncích, které tady letos 
byly se vším možným. Pěkné po así vydrželo i v neděli, rybá i již balili svá ná adí, ale pro návštěvníky bylo p ichystáno jako v sobotu. Pro 
rybá e ovšem práce nekon í, nastupuje fi rma na ištění rybníka a nezbytné opravy. Po opětovném napuštění poputuje ást ryb zpět do 
svého domovského rybníka a p íští rok na shledanou v Blatni ce.                                                                                                         Text a foto: Fr. Gajovský

Zahrádká i v Hrubé Vrbce
První podzimní den, kone ně bez deště. Po rozplynutí ranní mlhy bylo vidět v sadech a na záhumenkách hemžení. To ti, kte í vě ili, že p ijde 
lepší po así, spěchali s dvoukoláky, malotraktory, někde celé rodiny, sbírat poklady Slovácka, trnky i durancie. Letos, po uplynulých chudob-
ných letech se na Hor ácku  ,,písní ek“ p ece jen urodilo. Nejinak tomu bylo i cestou k Hrubé Vrbce, kde místní zahrádká i v KD bilancovali 
svou úrodu.  Základní organizace eského zahrádká ského svazu zde po ádala již sedmý ro ník výstavy ovoce, zeleniny, květin a aranžmá.

Zahrádka í se sešli, aby se pochlubili svými letošními výpěstky. Paní Kolaciová, jednatelka místní organizace, jich měla dob e spo ítané, bylo 
jich na 230. Nebyly to jen jablka a snad všechny druhý zeleniny, ale i cuketová pasta, pampeliškový med nebo fi alkový sirup. Velmi zda ilé byly 
aranžmá z květin i zeleniny. Tak jako minulé ro níky nechyběla ani letos ochutnávka pe iva. Z šestnácti vzorků byli nejlepší oceněni podle 
ohodnocení návštěvníky. Jak nám ekla paní Kolaciová: ,,S instalací výstavy nám obětavě pomáhá paní Smetková, sama je aranžérka a záro-
ve  sponzorka pot eb pro děti. Ty během výstavy na jí darované výkresy a pomůcky malují a své výtvory si potom š astné odnášejí domu.“ 
A dodává:  ,,To je nemalým lákadlem pro děti, aby p esvěd ily rodi e i babi ku k návštěvě výstavy a podívali se na své výrobky, které zho-
tovily k této výstavě ve škole.“ V pondělí se sál hemžil dětmi jak z mate ské, tak i základní školy. Děti nejvíc lákaly výrobky vytvo ené z ovoce 
a zeleniny, hlavně ježek s jablí ky. Dospěli raději sázeli na bohatou tombolu od místních sponzorů a všichni chtěli vyhrát. Ještě dovětek paní 
Kolaciové: ,,Jsme rádi, že se letošní ro ník uskute nil, nebo  byly návrhy jej vypustit. To ale místní zahrádká i nedopustili, zachovali tradici, 
pochválili se svou úrodou sklizenou na zahrádkách a záhumenkách.“             František Gajovský
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„Byli jsme nadmíru šťastní“

Na letošních Horňáckých slavnostech 
ve Velké nad Veličkou si nás při nedělním do-
poledním hraní pro Českou televizi všiml pan 
Michal Kristek. Hned po natáčení za námi při-
šel, chvíli jsme si povídali o tom, jak dlouho 
jako muzika hrajeme, jaký máme repertoár 
a kde všude vystupujeme.

Panu Kristkovi jsme se jako skoro dívčí 
cimbálová muzika zamlouvali, vzal si na nás 
kontakt a zeptal se, zda bychom byli ochotní 
jet vystupovat na Valašsko. Byli jsme nadšení, 
že s muzikou pojedeme hrát na Valašsko.

Rozhodli jsme se, že uděláme koncert v podobě hudebního příběhu a začali jsme cvičit. 
V den koncertu, v neděli ráno, jsme odjížděli z Velké nad Veličkou v malé dodávce směr Velká Lhota, kde se náš koncert 

konal. 
Bylo velmi těžké se do dodávky nasoukat s cimbálem, kontrabasem, kufry s kroji a dalšími nástroji, ale podařilo se. Cesta 

nebyla příliš dlouhá, trvala asi hodinu a půl, než jsme přijeli do Velké Lhoty. Když jsme vesnicí projížděli, připadali jsme si 
jako v Rakousku. Překrásná příroda, rozlehlé louky a pasoucí se dobytek. 

Po příjezdu do dřevěného tolerančního kostela jsme si šli udělat malou generálku a vyzkoušet akustiku kostela. Při prv-
ních tónech se začaly otevírat dveře a lidé, kteří šli jen okolo, se přišli na naši malou generálku podívat. Někteří se dokonce 
ujišťovali, zda opravdu koncert bude, že se velmi těší. Chvíli na to přijeli další účinkující, například první soubor Písečánek, 
a hned po nich soubor Hájovček ze Strečna. 

Když přišla řada na nás, začali jsme být trošku nervózní. Báli jsme se, že se koncert nebude divákům líbit, ale začali 
jsme hrát. Hned po druhé sadě písní se zvedl bouřlivý potlesk diváků. Ihned z nás spadla nervozita, potlesk neustával a my 
potřebovali pokračovat v příběhu, ač neradi, museli jsme potlesk přerušit tím, že jsme pokračovali slovem. S každým dalším 
potleskem jsme byli klidnější a začali si bez obav koncert užívat. 

Trvalo to něco málo přes hodinu, než jsme se dostali ke konci našeho příběhu. Naše závěrečná píseň byla balada „Velické 
zvony“, která končila dvojhlasem, kdy zpívala děvčata společně s chlapci. Při doznění posledního tónu jsme se uklonili. Di-
váci začali bouřlivě tleskat. Byli jsme nadmíru šťastní a zároveň velmi příjemně překvapeni. Při podívání se do lavic diváků 
jsem zahlédla i pár slziček. Po potlesku za námi přišel pan Kristek a předal mi pro celou muziku překrásnou kytici rudých 
růží jako poděkování. Za ním stáli diváci, kteří nám chodili jeden po druhém gratulovat a zároveň děkovat za vystoupení.

Hned po skončení jsme odjeli do dřevěné hospůdky zvané Santov, kde jsme hráli besedu u cimbálu. Po prvních sadách 
jsme poprosili naše nové přátele ze Slovenska a děvčata ze souboru Písečánek, ať se k nám přidají. Hráli jsme a zpívali společ-
ně karičky a valčík. Moc jsme si to užili. Po večeři nás naši kolegové opustili a jeli domů. My jsme zůstali a hráli dál. Jelikož 
k večeru začalo pršet, přesunuli jsme se dovnitř hospůdky. To však naše posluchače nijak neodradilo. I přes to, že v hospůdce 
nebylo téměř žádné místo, tančilo se a zpívalo.

Byl to skvělý zážitek, když jsme večer přijeli na ubytovnu, byli jsme velmi vyčerpaní a téměř okamžitě jsme usnuli. Ráno 
jsme jeli k panu Kristkovi na snídani. Měl doma tatínka, který se bohužel nemohl na náš koncert dostavit a bylo mu to velmi 
líto, a tak na požádání pana Kristka jsme mu udělali soukromý koncert u něj v obýváku. Byli jsme dojatí tím, že jsme mohli 
udělat někomu tak velkou radost jako právě jemu.

Koncert „Co sa stalo právě“ a večerní hraní na Santově pro nás byl velmi příjemný zážitek. Potkali jsme spoustu skvělých 
lidí a navázali nové kontakty. 

Děkujeme všem, kteří se víkendu s Trnečkami účastnili. Děkujeme účinkujícím, kteří se koncertu zúčastnili, divákům 
za jejich trpělivost a překrásný potlesk, lidem, kteří se starali o to, abychom měli co jíst a pít, a největší dík patří samozřejmě 
panu Michalu Kristkovi, který se o nás nejen báječně staral, ale bez kterého by se tato akce nikdy nekonala.
Děkujeme
 Lenka Jochová, vedoucí CM Velické Trne ky

Velické Trne ky na koncertě na Valašsku

Pěkné psaní o krásném koncertu 
Velických Trneček na Valašsku
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Hlu ané pomohli gymnáziu na Velehradě
Na této fotografi i můžete vidět v pop edí t i sle ny z Hluku, které studují na 
Stojanově gymnáziu na Velehradě, kde jsou lenkami vyhlášeného místní-
ho školního sboru. Vyfotil jsem je druhou víkendovou neděli p ed hluckým 
kostelem, protože tady tyto holky vystoupily právě s gymnaziálním sborem. 
Jejich vystoupení p itom mělo dobro inný podtext, gymnázium buduje 
školní kapli, na kterou je pot eba každá koruna. Pár takových korun p ibylo 
i v Hluku, kde na koncert sboru p išlo tolik lidí, že celý kostel zaplnili. Koncert 
to byl krásný, vždy  sbor z velehradského gymnázia pat í k těm nejlepším 
v eském republice. Dívka vlevo, Klára Elsnerová, je p itom jeho sólistkou, 
kdysi svým zpěvem dělala radost Hlu anům, dnes rozdává radost na mnoha 
jiných místech - nap íklad i v Londýně. Sbor se do kal po skon ení koncertu 
dlouhého potlesku i poděkování od místnío fará e P. Josefa Janka. Ten p išel 
do Hluku teprve nedávno, ale jak jsem slyšel, Hlu ané jsou zatím moc rádi, 
že „zabloudil“ zrovna k nim.                                                                  Text a foto: RB 

ZPRAVODAJSTVÍ

Kuželovjané postavili máj a hodovali
Na této fotografi i, kterou vyfotil Stanislav Srubjan už po uzávěrce našeho asopisu, můžete vidět Kuželovjany, kte í stavili letošní máj - bylo 
to o druhém listopadovém víkendu, kdy tato hor ácká obec slavila hody. Jak vidíte, ochotných Kuželovjanů, kte í chtějí postavit máj, je stále 
hodně, docela dost se jich sešlo i v pátek ve er v hospodě u cimbálu, kde hody za aly - atmosféra prý byla hodně veselá, pilo se a zpívalo 
dlouho po půlnoci.Jak jsem slyšel, vyvedly se také celé hody, v Kuželově je stále ještě několik mladých, kte í se rádi oble ou do kroje a projdou 
i dědinu. V dalším ísle vám ukážeme i tyto krojované.   FOTO: Stanislav Srubjan    

Krásně opravené lhotské schody
Kdo zná prost edí kolem kostela v Ostrožské Lhotě, ten ví, že je to ur itě jedno z nej-
hez ích míst v obci - však také v některých jiných dědinách bývá místo kolem kostela 
to nejpěknější. O to více jsem byl zvědavý, jak bude vypadat ve Lhotě poté, co se obec 
rozhodla nahradit původní schody novými, a zárove  upravit celý prostor kolem. „Jak 
asi tato snaha dopadne?“ íkal jsem si a bál se toho, aby cesti ka do kostela nebyla le-
mována ně ím moderním a odlišným od minulosti. 

Výsledek? Myslím, že se tak naštěstí nestalo, ekl bych, že Lho ané, kte í na schodech 
pracovali, odvedli krásnou práci - posu te sami. Díky citlivé rekonstrukci neztratilo toto 
místo pouto s minulostí, lidem bude stále p ipomínat všechny vzpomínky z minulosti, 
které na toto prostranství mají. A zárove  budou schody jistě sloužit dalším generacím, 
které si tady vzpomínky teprve vytvo í. Tak by měla vypadat oprava míst, která jsou 
lidem na vesnici blízká.                                                                                                       Text a foto: RB  
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Šance pro Polanu: Obnova za íná, osadníci se sjíždějí do tábora
Nové dějiny tábora na Polaně se za-
aly psát t etím úderem dražebního 

kladívka ve dvanáct hodin a dva-
náct minut dne t etího ervence 
roku 2013. Proces postupného 
chátrání a rabování byl zastaven, 
zapo alo se obnovovati a budova-
ti. To se snadno napíše i ekne, ale 
hů e udělá. trnáct chatek, t i cha-
ty, jídelna, sprchy, kuchyně, bazén, 
amfi teátr, h iště a další místa - na co 
pohlédnete nebo sáhnete, to pot e-
buje opravit.

Do hlavní budovy, která byla p ed ty iceti 
lety postavena jako budova provizorní, dě-
ravou st echou zatékalo. V tábo e po několik 
let ádili lupi i, zákazníci sběrných surovin 
a odvezli vše, co se dalo s větším i menším 
násilím vyrvat, u ezat, i vymlátit. Netekla 
voda, elekt ina byla dávno odpojená. A bez 
elekt iny se dnes nic moc dělat nedá. Věc je 
nesmírně složitá. P ipojit se lze pouze na slo-
venskou rozvodnou sí . Naštěstí máme ote-
v ené hranice a nemáme už celníky, kte í by 
po ítali clo z každé kilowathodiny. Elektrická 
p ípojka vede p es soukromý pozemek, p es 
zahradu domu, kde žijí potomci rodu Sabotů. 
„U Sabotů“ - tak se kdysi íkalo celé kopani-
á ské osadě, která byla v 90. letech minu-

lého století p edmětem hrani ních sporů. 
Dnes se tato místní ást Vrbovců nazývá Šan-
ce. A šanci na záchranu má i dětský tábor na 
p ilehlé moravské straně hranice na katastru 
obce Javorník. Jak vidno, i zeměpisná jména 
stojí na naší straně.

Když se pan Kramár starší a pan Kramár 
mladší, potomci rodiny Sabotů, dozvěděli, že 
chceme tábor probudit k životu a navázat na 
staré dobré asy, byli nadmíru potěšeni a vy-
šli nám ve všem vst íc. A tak dnes už nemají 
na zahradě pouze zakopaný elektrický kabel 
vedoucí do tábora, ale i novou úhlednou 
rozvodnou sk í ku Západoslovenské ener-
getické spole nosti zhotovenou z vysoce 
odolného plastového materiálu, uvnit  které 
najdeme hlavní jisti  24 ampér a nezbytný 
elektroměr.

Kabel je kus drátu v zemi. Bez něj nefungu-
je rychlovarná konvice, ani vrta ka, nesvítí 
světlo. Ale to není na celém tomto p íběhu 

to nejdůležitější. Nevy íslitelnou hodnotu 
mají mezilidské vztahy. Nejsem ošlehaný os-
trým větrem z Ostrého vrchu, nejezdil jsem 
na Polanu na tábory a měl jsem proto obavy, 
jaké budou sousedské vztahy. Zda nebude 
tábor někomu na obtíž, zda místní nebu-
dou požadovat raději klid než dětský k ik. 
Obavy se velice rychle rozplynuly. Vidím, že 
celé generace táborníků vybudovali p átel-

ské vztahy mezi táborem a osadou. Dodnes 
se vzájemně navštěvují. A p esně tohle je to 
nejcenější a nejdůležitější. Proto má tábor na 
Polaně š(Š)anci vstát z ruin.

Jaké jsou tedy plány do budoucna? Duchov-
ním otcem myšlenky vzk ísit tábor je Vlá a 
Sal ák, který p esvěd oval ostatní, že nic 
není ztraceno. Založil ob anské sdružení 
a hledal cesty, jak tábor získat. Ono to není 
jen o tom vybrat pot ebné peníze na odkou-
pení. Areál tábora byl vydražen za bezmála 
půl milionu korun, a dalšího půl miliona by 
bylo pot eba jen na to, aby byl tábor provo-
zuschopný. Peníze t eba vyberete, ale co dál? 
Ekonomická pravidla neúprosně platí i zde. 
P edevším pot ebujete as, mnoho asu, 
velice mnoho asu. To je obtížně slu itelné 
s osmihodinovou pracovní dobou v per-
spektivním zaměstnání. Další životní moud-
ro zní: ím více lidí vloží své peníze, tím více 
názorů, tím složitější rozhodování a o to větší 
nebezpe í, že vzniknou spory. A stává se, že 
i z malicherných sporů někdy vzplanou spo-
ry velké, které dokáží rozdělit stará p átelství.

Vě ím, že všechny tyto nástrahy p ekonáme. 
Prost edky na odkoupení tábora jsem získal 
prodejem pole po babi ce. Nejsme proto zá-
vislí na žádné bance, na žádném banké i, kte-
rý si každý měsíc p ijde pro splátku hypotéky. 
A to považuji za velice důležité. Nemusíme za 
každou cenu myslet jako podnikatelé a ori-

Když si staronoví osadníci p ijeli v květnu osm let chátrající tábor prohlédnout, domluvili 
se: „Bude to těžké, ale dokážeme to!“

Během prázdnin a na zá ijových srazech 
ob anského sdružení Polana 2013 p ipravi-
li táborníci chaty, chatky a další budovy na 
zimu, opravili st echy, kanalizaci, kuchyni 
a rozhodli, že plány obnovení legendárních 
dětských táborů na Polaně jsou splnitelné.
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entovat se výhradně na zisk, ale můžeme se 
věnovat méně materiálním stránkám, jiným 
hodnotám lidského života. Nyní se pokusíme 
získat nějaké peníze z dotací, a nepoda í-
-li se to, budeme tábor obnovovat holýma 
rukama z hlíny a kamení, po vzoru starých 
kopani á ů.

Hor ák srdcem, nikoliv rodem

Stalo se mi to někdy mezi 22. ervnem 2012 
a koncem ledna 2013. Stalo se mi to někde 
na vrboveckých kopanicách, na lúkách pod 
Kobylú, na Súchovských mlýnech, v Kuželo-
vě u vět áku a bár gde jinde. Stalo se mi to, že 
jsem se stal Hor ákem. Hor ákem srdcem, 
nebo  Hor ákem rodem se stát nemohu, to 
dá rozum. Prochodil jsem Tatry i Fatry, Bes-
kydy i Jeseníky, Pirin a Rilu, Fagaraš, Retezac 
a Rodnu, v etně malebného Maramureše, 
Durmitor a Babin Zub. Byl jsem na Bajkale, 
v Indii i Nepálu, ve Venezuele i na Kavkaze 
v Gruzii. A pak jsem si všiml, že několik ki-
lometrů za domem se táhne poho í, které 
neuchvátí svou výškou, ani svou divokostí. 
Poho í, kde nejsou louky vytvo ené stude-
nými větry, jež nedovolí ani stromům růst. 
Ale louky tu jsou. A jaké! Vytvo ili je lidé, 
kte í sem p išli p ed mnoha lety s motyka-
mi a sekyrami, aby zde našli lepší místo k  
životu. A dodnes ty louky musí chránit, aby 
opět nezarostli lesem. Ale o to jsou maleb-
nější, poseté orchidejemi, roztroušenými 
dubisky a ovocnými sady. P íroda je tu ještě 
mírná, nežádá si bojovat o každé zrnko obi-

lí, o kaž dou bramboru. Zdejší hory na svých 
nejnižších svazích dop ejí dozrát vínu a hned 
o kousek dál, o kousek výš najdeme pravé 
horské louky a lesy. V jedné dolině najdeme 
i pravoslavný monastýr, jako bychom byli 
někde v rumunských i bulharských horách, 
a p itom jsme v Hrubé Vrbce na Hor ácku. 
Snad jen, že monastýr není spletitými nit-

kami dějin spojen s bojem proti Turkům, 
ale s bojem proti nacistům a atentátem na 
Heydricha. A zpěv, ten tu zní stejně krásně 
jako všude v Karpatech. Ten zpěv p ipo-
míná, jak je vše v Evropě, od Hamburku až 
po Solu  blízké a p itom všude jedine né.
A tak jsem se stal Hor ákem, Hor ákem srd-
cem. Vlastně ne. Ještě ne. Byl jsem stále jen 
hostem. Hostem, který p ijde, pokochá se 
a zmizí. Hostem, který nezná odvrácenou 
tvá  života daleko od města. Bylo t eba ná-
sledovat ty, kte í v dávných dobách opus-
tili pole a hradiště na úrodnějším Dol ácku 
a se sekerou v ruce proměnili bukový prales 
v Bílé Karpaty tak, jak je známe dnes. Já vím, 
že dnes se za obživou lidé stěhují opa ným 
směrem do Brna, do Prahy, do Londýna a do 
Nového Jorku. Ale tak nějak jsem zrozen 
k tomu, jít proti proudu.

Máme syna. Živelného nezbedu. Bude mít 
t i roky. V našem panelákovém bytě je jako 
ve vězení. I proto jsme chtěli po ídit nějakou 
chaloupku, abychom našeho synka mohli vy-
pustit do luk a lesů. Jednoho dne jsem zhlédl 
dnes již legendární katastrofi cký dokumen-
tární fi lm Tondy Vrby o pokra ující devastaci 

tábora na Polaně. (Film je nyní ke zhlédnutí 
také na našem webu www.polana2013.cz). 
A pak jsem se setkal s Vlá ou Sal ákem, pro-
dal pole po babi ce a místo chaloupky koupil 
torzo dětského tábora. A tak jsem se stal Hor-
ákem. Hor ákem srdcem.

Tradice pokra uje

Všiml sis, milý tená i, že v tomto poetickém 
vyprávění je skrytá budoucnost tábora na 
Polaně? P ímo nejvyšší cíl našeho snažení! 
Samoz ejmě, ze všeho nejd íve, již p íští léto 
se opět budou konat dětské tábory. Alespo  
pro děti známých a známých známých, pro 
ty, kte í budou s to p ijmout sníženou kvalitu 
služeb, nebo  zdaleka ne vše bude oprave-
no. Chceme však ještě víc, mnohem víc. Tá-
bor a sousední obce na obou stranách státní 
hranice nemohou žít vedle sebe, ale musí žít 
spolu.

Navazujeme na bezmála ty icetiletou tradi-
ci, na práci lidí, kte í sem dlouhá léta jezdili 
jako děti, instrukto i a instruktorky, vedoucí 
i jako kucha i a kucha ky. Mnozí z nich se 

vrací a zapojují se do oživení tábora.

Jestvuje dokonce skupinka bývalých tábor-
níků z Prahy (pro neznalé, Praha je město 
mezi Kolínem a Kladnem, nachází se 305 
km od Hrubé Vrbky (mě eno do Resslovy 
ulice, poznámka autora), kte í (v íl už to 
možeme éct), jezdili tajně dvakrát do roka 
zavzpomínat na Polanu, zatábo ili, navštívili 

Genius loci tohoto nádherného místa na samé hranici Hor ácka a slovenských Kopanic 
vyvolal z mlhy věků vzpomínky na p íběhy a hry prožité na Polaně. Ti, kdo je prožili, se 
tam znovu chtějí vrátit i se svými dětmi...

Nový stůl a lavice zbývá už jen nat ít a zna-
vení poutníci, houba i a d evorubci si mo-
hou odpo inout ve stínu pod stromem bla-
hovi níkem.
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známé v osadě a zaplakali nad postupující 
devastací míst, kde toho tolik prožili. V Pra-
ze je sice obsazování neobydlených domů, 
takzvaný squating běžnou věcí, avšak jezdit 
squatovat z Prahy do polorozpadlého tábora 
v hlubokých (bělo)karpatských lesích, to je 
in nadmíru neobvyklý. A o ně em to svěd-
í. P íští rok právě oni budou po ádat jeden 

z prvních táborových turnusů.

Chtěli bychom, aby si děti na táborech za-
milovali Hor ácko a p ilehlé Kopanice, aby 
se sem rádi vraceli, aby to pro ně nebyl jen 
jeden z mnoha krajů, který navštívili.

Obnovujeme a utužujeme p átelské vztahy 
s obyvateli z osady Šance a celých Vrbov-
ců, ale i s lidmi ze vzdálenějšího Javorníka 
a z Velké. Navazujeme spolupráci s lidmi 
z Technického muzea v Brně, kte í pe ují 
o cenný historický větrný mlýn v Kuželově. 

Pro děti chystáme nezapomenutelné zážitky 
p ímo v pohádkovém mlýně. Nezapomíná-
me na zdejší bohatství skryté v lidové hudbě. 
Do našeho snažení zapojujeme známé osob-
nosti slováckého folkloru, aby dětem ukáza-
ly, že cimbálka není hudbou pro babi ky, ale 
že cimbálka je IN.

Dětské tábory jsou hlavní náplní ob anského 
sdružení Polana 2013. Mimo letní prázdniny 
budeme po ádat různé kulturní akce, které 
nám snad pomohou získat nějaké prost edky 
na údržbu a opravy tábora.

„Tábor Polana by se měl stát kulturním cent-
rem Velké Moravy a p ilehlého vesmíru,“ to je 
naše heslo, takové jsou naše nemalé ambice. 
Nápadů máme celou adu. V tábo e je torzo 
kdysi nádherného amfi teátru. V něm se snad 
jednou zase budou konat malé divadelní 
a hudební festivaly a provozovat letní kino.

Nejd íve však pot ebujeme dobudovat do-
state né zázemí. eká nás ještě velice mno-
ho práce.

Inspirací nám budiž mimo jiné i škola p írod-
ního stavitelství, která se pravidelně koná 
v nedaleké osadě Štefanová, která je jednou 
z kopani á ských osad Vrbovců, podobně 
jako osada Šance. Do této osady již několik 
let jezdí lidé z celé eské republiky i ze Slo-
venska za Petrem Sko epou. Petr zde po ádá 
seminá e, na kterých ukazuje, jak využít po-
lozapomenuté staré techniky stavění z hlíny, 
kamene, slámy a d eva, aby stavby odpo-
vídaly moderním nárokům jak po stránce 
kvality bydlení, tak po stránce požadavků na 
energetickou spot ebu.

Hledat cesty mezi starým a novým. Hledat 
způsoby, jak oživit místní ekonomiku, proto-
že dovážet vše z íny je dlouhodobě neudr-
žitelné. To je jasné každému, kdo má trochu 
selského rozumu, kromě těch, pro které je 
důležitější zisk z globálního obchodu. Zapojit 
se do místní ekonomiky, pomáhat místnímu 
rozvoji, hledat  cesty k regionální soběsta -
nosti. To jsou velké výzvy pro budoucnost. A  
žije a vzkvétá Polana, která má Šanci!

Autorem tohoto lánku je Ing. Petr Bolf, 
od léta osadník nejvýchodnějšího 

cípu Hor ácka.
Nejen tradi ním táborovým programem, p átelskou atmosféru a krásnou p írodou, ale 
i novinkami jako je jezdecký výcvik chtějí na táborech u dětí zabodovat oddíloví vedoucí, 
kte í v dobách, kdy tábor chátral, nezaháleli. Na jiných táborech získali nové zkušenosti 
a chtějí je již v ervenci p íštího roku na Polaně využít. Pro  si nezkusit t eba pohled na 
svět ze sedla koně. Je prý nejkrásnější.

Dokážeme Polaně znovu vdechnout život 
a proměnit ji v místo š astných setkání 
a p átelství, jakým byla d ív? Tak jsme se 
sami sebe ptali 17. listopadu v nádražní 
hale veselského nádraží, kdy jsme zakláda-
li ob anské sdružení Polana 2013. Dnes už 
víme, že ano.  
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Fotografi e Josefa Imricha zdobí se svolením jeho syna a taktéž 
významného fotografa Ing. Zde ka Imricha náš asopis již více 
než rok. Není proto divu, že se i v tomto ísle vypravíme s fotoa-
parátem na jeho milované Hor ácko. „Tatínkovy fotografi e jsou mi 
blízké nejen tím, že jsou jeho a že jsou většinou z mého rodného 
kraje, ale i proto, že jsou blízké mému vnímání světa, lidí a krajiny,“ 
ekl p ed několika lety na výstavě otcových snímků ve Velké nad 
Veli kou Zdeněk Imrich. Jeho otec se narodil p ed jednaosmdesáti 
lety - 8. srpna1932 v Prušánkách na Hodonínsku, zem el 16. listo-
padu 1993 ve Veselí nad Moravou. Po vystudování St ední průmy-
slové školy textilní v Prostějově pracoval ve Slezanu ve Veselí nad 
Moravou. Už v této době se stává dopisovatelem Mladé fronty, 
Rovnosti a Slovácka, kde později působil jako redaktor. Na po átku 
šedesátých let založil v Hodoníně spolu s dalšími p áteli - fotografy 
Antonínem Pánkem, Jaromírem Dostálem, Janem Herzánem a An-
tonínem Ve e ou fotografi ckou skupinu IMPULS, se kterou vysta-
voval v tuzemsku i v zahrani í.  Protože byl noviná , žánrově mu 
byla nejbližší fotografi cká reportáž. Významnou ástí jeho tvorby 
byly ale i portréty a krajina. Za své fotografi e získal Josef Imrich 
nespo et ocenění a uznání z našich vrcholných i mezinárodních 
výstav a soutěží.  Práci noviná e v redakci Slovácka však musel 
opustit z politických důvodů v roce 1971.  Koupil starou chalupu na 
Kopánkách v Javorníku, která se stala místem setkávání s p áteli, se 
sousedy i starousedlíky a novou práci si našel v propaga ním od-
dělení velické Kordárny, kde byl jeho spolupracovníkem muzikant 
a vypravě  Vašek Mlýnek, jehož portrét ur itě poznáte. 

(et) 

Hor ácko p ed více než ty iceti lety

 26 www. ostrozsko.cz
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objektivem fotografa Josefa Imricha
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Vy ste neznali sta e ka Všetulového? Tož 
to si o nich nechajte povidat! Byli to lověk 
velice múdrý a z celéj dědiny sná   p e etli 
najvěc knižek. A nebyly to knižky ledajaké. 
ítávali o šeckém možném, ale najvěc jich 

bavilo íst o zví atoch, keré měli velice rád. 
Kdysi pěstovali poš áky holuby, ale s tyma 
velikú úru do světa neudělali. Chlapé si jich 
na Lapa i furt dobírali, že jim mosijú st ihat 
každú druhú sobotu pazúry a ze závodů že 
chodijú pěšky Halá ovú uli kú a že potom 
majú veliké plyský e na papr ách. Nic nepo-
mohlo, že sa chválili, že majú potomky od 
jakýchsi hen esú a aj po Hulckových holu-
boch. Jednoducho, jedného krásného d a 
holubú pozabijali a po ídili si králíků.
 Jednú sem šel k Belžíkom pro nože na zelé, 
a i a kolem Všetulového, povidám si:
„Zastavíš sa, Jurko, šak né na dlúho, enom na 
chvílku.“ 
Sta e ek bývali sám. P ed párci rokama do-
stali sta enka suchú nemoc a Pán Bůh si jich 
povolal k sobě. Bár sta e kovi nadbíhala 
Běta Pavkova, vdova po Jurovi, co ho zabil 
v lesi strom, sta e ek odolali a ostali sám. 
Tož, abych nechodil kolem dokole ka, mo-
sím povědět, že sem měl sta e ka rád, a kdy-
by neměli o tych padesát roků věc jak já, tož 
bych ekl, že bysme byli aj kamarádi.
Byl sem už kúsek od jejich, ale mosel sem za-
brzdit, protože v ten moment sa vykotúlali 
z vedlejšího stavení súseda Žůr ena. Viděl 
sem také p es plot, jak akorát vyšli ze dve-
í od síně aj sta e ek. Po kal sem, co bude 
a vyplatilo sa ně to.
Sta e ek vyšli pod okap a mně nic, tobě nic, 
z b ucha jím naráz vyletěl pozdrav ze v e-
rajší  fazulovéj polévky.  Sta e ek sa  teho aj 
sám trochu lekli, a aby to nejak zamaskovali, 
enom tak pro sebe, jak měli dycky ve zvyku, 
ale na isto nahlas povidajú:
„Dobré ráno!“ mysla si, že nikde néni živá ka. 
„Dobré, dobré! Jak sas vyspal, Jane?“ vo-
lali z tratuáru  p ed barákem na sta e ka 
Žůr ena. 
Znal sem sta e ka a jak dybych jich slyšel, co 
si v duchu  povidajú. Nebylo to moc nepo-
dobné ne emu takovému, jak ...
„Enom je , a  sa nezaplanceš do postra -
kú a neosereš váhy, avo jedna švirgatá. 
S tebú  mám akorát tak chu  sa  vybavovat, 
arodejnico!“

„Ále, mám ti to éct, nebo sa bez teho mi-
neš?“ povidajú  nahlas.
Ani ne ekali na odpově  a vlézli zpátky do 
baráku a zamí ili na mlatev u pro trochu 
sena a epy pro králíky. Neměli Žůr enu v ob-
libě, protože kdysi o nich roznášali po dědině, 
že prdli v nedělu odpoled a na požehnání 
v kostele tak silno a š avnato, že sa Žůr eně 
spustila z nosa krév, jak si teho dinstu šlukli.

Králíci byli velikú láskú sta e ka Všetulové-
ho. U nich dycky našli jakú‘s takú‘s životní 
rovnováhu, a byli aj velice dobrú obranú 
proti nekerým, né akorát pěkným proslo-
vom nebožky sta enky, keré ob as moseli za 
jejich života ch a nech a  vyslechnút.
Šel sem za něma na mlatev u, pomohl jím 
donést v koši krmení a p i tem sem sa,  jak už 
kolikrát, dověděl bár jakú múdros .
„Nebudeš ně to, Jurko, vě it, ale ti králí-
ci majú kolikrát o moc vě í rozum než my 
ludé,“ fi lozofovali sta e ek.
„Mně to možeš vě it,“ e novali, „nebo já to 
mám mockrát vyskúšané. Totkaj sem došel 
z hospody a to už bylo málo hodin. Byla bo-
daj jedna, nanajvýš štvr  na dvě, šak na tem 
sná  tolik nezáleží. Akorát sa tam trefi la ta-
ková fajnová spole nos , že sa nám moc ne-
chtělo ani jít dom. Tomáš Ba urú kdesi spla-
šil nejaké peníze, keré tá  jeho Běta neměla 
zaevidované. Bár je žgrglý až na hůru, měl 
z teho takovú rados , že platil celéj  hospodě. 
Enom nevím, pro  potom be al? Esli to bylo 
z téj  go alky, nebo proto, že šecko propil, 
nevím. Ale to byla jeho věc, né?“ optali sa.
Na odpově  ne ekali a e novali dál. 
„Doj a dom, mosel sem jít za králíkama, 
nebo sem cítil, že sem chyboval. Po pamě-
ti sem došel ke králikarni a hned sem tým 
ušá kom za al dělat protialkoholickú  p ed-
nášku. Nevím, esli sa mně to enom  zdálo, 
šak víš, že je v noci tma a néni kór moc vidět, 
ale ten strakoš z Kop an, co byl v Ostrohu na 
výstavě t etí, ten ti za al be at. Takové slze 
jak hrachy mu tékly z o í, to sem teda eště  
neviděl.Vě il bys temu?“ optali sa, ale na od-
pově  ne ekali.
Tož jak vám povidám, po fotbáli byli králíci 
druhá najvě í sta e kova rados . Králikar-
u měli novu kú, z borového d eva. Stola  

Šišpera sa  vytahl. Šak zadarmo to nebylo 
a sta e ek sa p i spomínce na platění  ani 
trochu neusmívali.
„Nech, šak aj ty boží hovádka sa chcú mět na 
světě dob e a pěkně bývat,“ omlúvali vysoký 
ú et stolá úv.
Králíkú měli pěkně zesortirovaných a každý 
kamrlík měli aj barvi kama popsaný, aby vě-
děli co a jak. Stejně to ale dělali  enom  pro 
svět, protože svojích milá kú měli p e te-
ných do kolikátého kolena.
Ve vrchním štoku měli samicu. Tú měli ozna-
enú velikýma ervenýma písmenama SM 

- istokrevná samica mladá.
Hned vedlé samice byl samec a ten byl ozna-
ený STB - samec  tetovaný bílý. 

Další kamrlík měli ozna ený SNB - samice ne-
nahóněné bílé.
Druhá ada byla vyvedená modrýma písme-
nama. A hned první kamrlík byl ozna ený 
písmenama SSD - istokrevná sorta strý ka  
Dob ického.
Súsedem tehoto kamrlíka byl další, plný mla-
dých králí kú. Nésl zna ku ODS - od Da ko-
véj samice.

Nápisem KS  byl ozna ený kamrlík hned 
vedlé - králíci siví istokrevní.
A už nám zbývá enom spodní ada. Tady zas 
byly písmena bílé, protože sta e ek byli vlas-
tenec a do trikolóry už chyběla enom  bílá. Ty 
najsilnější kalibre měli necháté až na konec. 
Byl to úsek zahrani ní, jak pyšno íkávali.
V oddělení KGB - byli králíci grošovaní 
belgi áci.
Na prost edku králikarně vévodil kumbálek 
HZDS - hnědý z Dunajskéj Stredy. Byl to sa-
mec, na kerém si sta e ek velice zakládali, 
protože na výstavě ve Bzenci byl hned na 
druhém místě. Podlevá nich to byl ale stej-
ně švindl, protože vyhrál samec, kerý sa to 
emeslo bude moset eště nejaký as u it. Byl 
ale p edsedúv, tož to ani iná  dopadnút ne-
mohlo. Tak to aspo  sta e ek šeckým vyklá-
dali. Toto mezinárodní spole enství uzavíral 
kamrlík, kerý měl tú najvě í a v celém světě 
najvěc uznávanú púsobnos .
Nésl název OSN - ostatní samice 
nenahóněné.
„Tož tak děti a pěkně zvesela žerte. Nechajte 
si šmakovat.  A  sa ně spraví trochu nálada. 
Špatně sem cosi dneskaj stával,“ mazlili sa 
aspo  slove kem s ušákama, ke í si už mezi-
tým dop ávali  bohatú snídaní.
„Po  do izby, neco ti mosím ukázat, co sem 
našel v éra na hů e na patrách,“ zvali a. 
„Ale enom na chvílu, mosím jít k Belžíkom 
pro nože, budeme strúhat odpoled a zelé.“ 
Na dvo e stála Maruška Studénkova a za 
ruku držala usopleného brat í ka. Pěkně po-
zdravila a povidá:
„Sta e ku, naši sta enka vás nechajú velice 
pozdravovat a mám sa vás optat, esli byste 
nám dnes odpoled a nebo zitra k ve eru 
nenahónili dvě samice - belgi áky. Jak prý 
vám to bude pasovat!“
Dali sme sa ze sta e kem do takového smí-
chu, že sa sta e ek  až zakuckali. Maruška  
pohlédala  z  jedneho   na druhého a nebyla 
z teho ani trochu chytrá. Bodaj by byla. Cho-
dila teprvá do druhéj t ídy a o tem hónění sa 
eště neu ili.
Až sta e ka p ešel trochu smích, tož velice 
múdro za e novali:
„Myslel sem si, že dneskaj to bude  de   bl-
bec, ale už sa  ně  nálada trochu spravila. Ma-
ruško, vy i  teda vašéj sta ence, že jich také 
p evelice pozdravuju. Vy i  jím, že já už na 
tú prácu dávno nesta ím, že už mám roky. 
Ale mám na to výstavního samca až z dale-
kéj ciziny.  Pocházá z  Dunajskéj Stredy. Ten 
tú fajnovú prácu udělá za m a na sto osum 
procent.“  
  Věc, než sto osum procent totiž sta e ek 
neuznávali!
„Možete jich odpoled a donést!“ 
Co našli sta e ek na patrách, to sem sa už 
nedověděl. Odešel sem s Maruškú a malým 
Jurkú, protože sa sta e ek zaséj dali tak smít, 
že s něma nebyla žádná e .

Králiká
Vladimír Pavel Sal ák
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Aby se dostal do tempa, jezdí p ed závody na Antonínek 
Mladý Ostrožan Honza Lekeš letos najel p es 10 000 kilometrů 

Jako většina Ostrožanů hrál Jan Lekeš do 
osmnácti závodně hokej. Potom mu u aro-
valo kolo ‒ p esněji horské kolo. ty iadva-
cetiletý chlapík jezdí většinou horské  cyk-
lomaratony a p ekvapivě není organizovaný 

v žádném cyklistickém klubu. „Není to žád-
né výhoda závodit za nějaký klub, jezdím 
sám za sebe. V létě trénuji sólo a p es zimu 
se p idám ke klukům z nějakého oddílu. 
Když je chladno, tak to p ece jenom ve sku-
pině lepší utíká,“ vysvětlil. 

Letošní sezonu si může mladý Ostrožan 
odfajfknout. Jaká byla? „Jel jsem celkem se-
dmnáct závodů a najezdil 11 234 kilometrů. 
Těch umístění na bedně moc nebylo, ale ve 
své kategorii kon ím oby ejně v první desít-
ce,“ bilancuje Honza Lekeš zbyte ně skrom-
ně nedávno skon enou sezonu. Posu te 
sami. Rožnovský krpál, t etí místo v absolut-
ním po adí, druhý ve své kategorii.

Karpatský pedál, druhý v kategorii družstev. 
Valašská padesátka, osmé místo v kategorii. 
Hradní okruh,  tvrtý v absolutním po adí. To 
jsou nejlepší výsledky Jana Lekeše, který se 
momentálně p ipravuje na další sezonu. „Od 
íjna do konce roku trénuji zhruba dvakrát, 
t ikrát týdně, ale za azuji k tomu turistiku, 
běh, běžky, posilovnu nebo plavání.  Během 

zimy jezdím nej astěji po cyklostezkách, 
kolem Moravy nebo v lesích kolem Bzence. 
Jsou sjízdné témě  celý rok.  Ale od jara Ch i-
by, Bílé Karpaty a nebo na  Antoní ek. To je  
kopec, který mám nejblíže a jezdím ho pravi-
delně vždycky den p ed závodem na rozjetí, 
abych se dostal do tempa,“ p ibližuje svůj 
tréninkový plán amatérský cyklista.

 Stanislav Dufka
Jan Lekeš p i závodech

Jan Lekeš po závodě

Hlucké mažoretky t etí v Evropě!
Znáte hlucké dívky, které si íkají Mazlíci a Minimazlící? Tipo-
val bych, že někte í je ur itě znáte, jsou to mažoretky, které 
sbírají jeden úspěch za druhým. Ten zatím poslední je po-
ádně velký, protože jej vybojovaly na mistrovství Evropy 
v Norsku. Mazlíci (navzdory názvu jsou to krásné dospívající 
sle ny) soutěžili poprvé v těžší kategorii  Senior a získali ve 
velmi silné konkurenci v disciplíně „exhibition cors“ vynikající 
3. místo. Minimazlíci (mladší dívky) vystoupili v disciplíně „pa-
rade corp“  a odvezli si stejně výborné umístění.

Tolik fakta, jenže co se za nimi skrývá? Dob e vím, že mnoho 
a mnoho hodin tréninků, léta cvi ení a tím pádem také od-
íkání. Proto jsem se také zeptal jedné ze starších dívek, Míši 
Jan ové, co pro ni a její kamarádky takový úspěch znamená.

„Nedá se to popsat, měly jsme obrovskou radost. Letošní Ev-
ropa byla výjime ná už místem konání, kdo se touží podívat 
do severských zemí, pochopí. Podívali jsme se do dějiště zim-
ní olympiády, byli jsme ubytovaní v horské vesni ce, byl to splněný sen. A to, že jsme se umístily na nádherném t etím místě, je už „jenom“ 
t ešni ka na dortu, by  pro nás opravdu důležitá!“ íkala Míša, která si p i popisu tohoto úspěchu „vzala“ na pomoc p íměr s maminkou, která 
eká narození miminka.

„Devět měsíců ekáte na své štěstí, děvět měsíců se p ipravujete, a když to p ijde, nevíte, jak vysoko vysko it, abyste vyjád ili, kolik radosti ve 
vás je. My jsme d ely celý rok na to, abychom nakonec seděly napjaté p ed vyhlášením a potom skákaly radostí.“

Pop ejme Hlu ankám všechno dobré, svou ohromnou snahou a úspěchy motivují mnoho menších hol i ek, které by rády chtěly být jednou 
stejné jako jejich starší vzory. A na úplný konec zaznamenejme také sympatickou vst ícnost všech hluckých zastupitelů, kte í souhlasili s tím, 
že Hluk p ispěl 70 tisíci korunami na cestu mažoretek do Norska. Jsou to peníze, které se nepochybně vyplatily. RB  

Hlucké mažoretky v Norsku 
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Lhota vyměnila trenéra
Složitá situace stála p ed fotbalovým vý-
borem v Ostrožské Lhotě po šestém pod-

zimním kole. P edposlední místo v tabulce 
I. B t ídy,  jediná výhra a naděje na zlepšení 
v nedohlednu. Mizerná tréninková bilance 
hrá ů žádné zlepšení ani neslibovala. Odvo-
lat v takové situaci místního patriota a tre-
néra Josefa Dominika, který byl u největších 
úspěchů lhotského fotbalu? Tajná volba roz-
hodla, že novým kou em Lhoty se stal Jan 
Šim ík, který p ed nedávnem vedl místní 
dorostence a muže trénuje vůbec poprvé ve 
své karié e.

„Několik místních kluků jsem trénoval v do-
rostu. Nějaký as jsem z nejrůznějších důvo-
dů na fotbal zanev el, ale díky nim jsem se 
vrátil zpátky. Myslím si, že fotbal ve Lhotě 
má perspektivu. Momentálně táhneme za 

jeden provaz.  Je tady výbor, který něco chce 
a mladí hrá i dostali znovu chu  do trénová-
ní. Zatím jsem jich měl na tréninku nejmí  
dvanáct,“ uvedl Jan Šim ík.

V době našeho rozhovoru byla Lhota v tabul-
ce na posledním místě. Má skute ně kádr na 
to, aby se v nejnižší krajské soutěži zachrá-
nil? „Mužstvo má obrovskou perspektivu, 
všechno jsou to mladí kluci, kte í můžou hrát 
pět let krásný fotbal. Jediné, co jim chybí je 
disciplína, disciplína, disciplína. Nechávají se 
zbyte ně vylu ovat, to tady všichni vidí. Můj 
názor je, že hrá i na I.B t ídu mají. Důležitá 
bude dobrá zimní p íprava,“ myslí si ty ice-
tiletý kou .

Text a foto: Stanislav Dufka
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Fantastický úspěch Veli anky
„Jsem hrdá na to, že pocházím z Velké nad Veli kou,“ íká juniorská mistryně světa 

T ikrát sláva a klobouk dolů p ed mladou, 
osmnáctiletou sle nou z Velké nad Veli kou 
Jitkou Peškovou! Tato dívka totiž získala letos 
v peruánské Limě titul juniorské mistryně 
světa ve st elbě na skeet. Fantastický úspěch! 

Však také, když starosta Velké Ji í Pšurný Jit-
ku p ijal po jejím úspěchu na radnici, pronesl 
mimo jiné tato slova.  „Musím íci, že za témě  
23 let, co jsem ve funkci starosty, jsem neza-
žil takovou událost, abych zde p ivítal světo-
vou šampionku - ob anku naší obce, a podle 
mých informací něco takového nezažil ani 
žádný z mých p edchůdců. Milá Jitko, máš 
náš hluboký obdiv a úctu,“ pronesl starosta. 
Následně p edal Jitce dar zastupitelstva ve 
výši 50 tisíc korun a ještě jednou složil skvělé 
sportovkyni kompliment. „Velice nás těší, že 
máme takovou šikovnou děv inu.“   

„Je mně ctí, že můžu takto naši obec repre-
zentovat. Jsem hrdá na to, že můžu být ob-
ankou Velké nad Veli kou,“ odvětila dívka, 

kterou jsem o několik dnů později kontakto-
val p es internet. Chtěl jsem od ní „vyzvědět“ 
další informace, a p edevším jsem byl zvěda-
vý, jaká vlastně je Jitka Pešková.  

Jaká tedy? Když jsme si psali, já se ptal a ona 
odpovídala, cítil jsem z odpovědí, že jde 
o skromnou dívku s pozitivním a optimis-
tickým p ístupem k životu, plnou nadšení 
a radosti ze života, která má spoustu plánů 
i koní ků.   „Už od mali ka hraji na cimbál 
v cimbálové muzice, hraji také na klavír, p ed 
st elbou jsem chodila do všech tane ních 

kroužků - od školky do folklorního souboru, 
aerobiku i dalších. Také se zajímám o výtvar-
né umění, kterému bych se chtěla věnovat, 
takže na škole navštěvuju výtvarný kroužek,“ 
psala mi a několikrát se zmínila také o svém 
otci. „Ta ka pro mě obětuje strašně moc asu, 
kvůli všem tréninkům a mnohému dalšímu. 
Je to můj trenér doma, rádce, manažer.“

Život Jitky se skládá p edevším z tréninků 
a cestování mezi Velkou, Strážnicí, Hodoní-
nem a Brnem. Studuje totiž strážnické gym-
názium, o víkendech trénuje u svého první-
ho trenéra Jana Tome ka a p es týden jezdí 
trénovat do Komety Brno za hlavním trené-
rem B etislavem Dole kem. Mimochodem, 
pan Tome ek byl první, kdo ji v t inácti le-
tech vybídl k tomu, aby zkusila právě st elbu. 
„Od za átku mi st elba šla a navíc mě velmi 
bavila,“ vzpomíná Jitka.

Během pěti let dosáhla několika úspěchů, 
nejen, že je juniorskou mistryní světa, má 
nap íklad dva tituly eské mistryně a také 
t etí a páté místo z Mistrovství Evropy a t etí 
místo z letošního ro níku v soutěži družstev. 
Te  už se p ipravuje na další sezonu, v zimě 
chce makat p edevším na kondici, tedy bě-
hat, cvi it, posilovat. „Do další sezony se chci 
opravdu po ádně p ipravit,dávám si na zimní 
p ipravě záležet, chtěla bych získat t etí titul 
mistryně eské republiky, bojovat na mezi-
národních závodech a nejlépe obhájit i titul 
mistryně světa,“ psala Jitka dál a u poslední-
ho slova p ipsala usměvavý smajlík.

Zdálo se mi, že tento smajlík dob e vyjad u-
je její pohodovu povahu i pozitivní p ístup 
k životu. Proto dávám nakonec i větu, kterou 
jsem našel v jejích „vzkazech“ na internetu 
pro své kamarády: „Úsměv od srdce a víra je 
mnohem silnější než cokoliv jiného.“ RB

Co je st elba na skeet?
Skeet je sportovní st elecká disciplína 
zamě ená na p esnost. Cílem st elby je 
zasahovat letící ter e ze snadno t íštivých 
materiálů (tzv. asfaltové holuby) o průmě-
ru 110 mm a tlouš ce 25 mm. V rámci st e-
lecké položky (25 ter ů) st elec postupně 
zaujme 8 st eleckých pozic, ze kterých 
plní různé úkoly z pohledu asování ter ů 
(jednotlivé ter e a dvojter e) a směrové-
ho po adí vrhaných ter ů.

Jitka Pešková
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ANTONÍNEK

Kde se vlastně bere takové procesí krojovaných? 
Vracíme se k letošní Dožínkové děkovné pouti na Antonínku

Nádhera! To si ur itě eknou mnozí nás, kte í vidí  procesí plné krojo-
vaných p i Děkovné dožínkové pouti. Proto jsme se v našem asopi-
su zajímali o to, kde se toto procesí vlastně bere, do jaké míry p ichá-
zejí lidé náhodně a jak moc je t eba se na ú asti v kroji domlouvat. 
Povídali jsme si o tom s paní Marií Špirudovou, která je p edsedkyní 
Matice svatoantonínské. Právě tato matice se snaží, aby poutě na 
Antoníku bývaly co nejhez í.

„Pokud jde o krojované, mnozí už p icházejí sami od sebe, protože 
ví, že právě na tuto pou  chodí krojovaní, navíc i my sami na různých 
místech upozor ujeme, že je dobré, když lidé p ijdou v kroji,“ sdělila 
nám paní Špirudová.

Procesí plné krojovaných tak vychází už z Blatnice pod Svatým An-
tonínkem, další krojovaní se p ipojují na Antonínku u studánky. Sem 
p icházejí p espolní, nap íklad poutníci z Ostrožské Lhoty, kte í jdou 
pěšky ze své vesnice i ze vzdálenějšího Antonínku. Všichni spole ně 
potom krá í k polnímu oltá i, kde 
někte í krojovaní nosí dary ‒ kdo 
je ponese a co ponese, to je v „re-
žii“ právě Matice svatoantonínské.

„Dary nesou lidé z těch vesnic 
a měst, kde máme lenskou zá-
kladnu. Celkem jde o 32 míst, a to 
jak blízkých k Antonínku, tak ně-
kterých vzdálenějších, nap íklad 
z  Vacenovic, Uherského Brodu 
Nivnice i dalších míst. Snažíme se, 
aby dary nesla celá rodina, od pra-
rodi ů po vnou ata,“ uvedla p ed-
sedkyně Matice s tím, že oslovují 
p ímo i starosty ‒ proto můžeme 
s dary vidět nap íklad starosty Os-
trožské Lhoty, Ostrožské Nové Vsi, 
Hroznové Lhoty, Blatni ky, Hrubé 
Vrbky i Vl nova.

Nejdůležitější ze všeho je z ejmě 
to, zda krojovaní chodí na Anto-

nínek skute ně ze své vůle, nebo hraje velkou roli to, že nedokáží 
prosbu o ú ast odmítnout. P edsedkyně Matice paní Špirudová je 
p esvěd ena, že všichni p ichází rádi a dobrovolně.  

„Nikdo nikoho nep emlouvá, nic za to krojovaní nedostávají. Chceme 
také, aby dary p inášeli lidé vě ící, kte í ví, co se u oltá e děje, ne na-
p íklad ti folkloristé, kte í mají vztah pouze ke kroji, ne k Bohu,“ íká 
paní Špirudová, které jsme se nakonec zeptali, jak ona vnímá celou  
Dožínkovou děkovnou pou . „Osobně myslím, že krojových poutníků 
stále p ibývá, a to i ze vzdálenějších ásti republiky. Vě ím, že lidé, 
kte í se různými způsoby podílejí na úspěchu pouti, to dělají k oslavě 
Boží. Mám z toho všeho radost, proto mě také napl uje práce p ed-
sedkyně Matice svatoantonínské.“

Text a foto: RB

Letos šli v procesí také lenové ádu Sv. Huberta, s kterými vidíme 
kardinála Miloslava Vlka a vlevo Lho ana Miroslava Pospíšila, kte-
rý šel pěšky až z Velehradu.

Krojované procesí eká cesta do kopce.

Krojované děti na letošní Dožínkové děkovné pouti
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TRADICE

To byla jízda králů!
„Ty vole, to je nádhera,“ uklouzlo z úst editeli Muzea Jana Amose Komen-
ského v Uherském Brodě Pavlu Popelkovi, když jsme letos v létě pozorovali 
houf jezdců Jízdy králů ve Skoronicích u Kyjova. Stál vedle mě, a kdyby ne-
vyslovil onu větu, ur itě by vyklouzla z úst mně - měl jsem ji totiž na jazyku. 

To, co jsme viděli, byla jedná velká krása, 
oslava koně, kroje, krajiny, lověka i tradice! 
Družina jízdy králů uháněla po poli tak volně 
a svobodně, že bych dal všechno za to, aby 
se vůbec nezastavila. 

Je to fantazie, když se jezdci s ko mi mů-
žou volně pohybovat a místní lidé (barák 
od baráku) natěšeně ekají na to, až vyvo-
láva i z družiny zastaví p ed jejich domem 
a zvolají něco, co je většinou pro obyvatele 
toho domu poctou a poděkováním - t eba 
za to, že vychovali děti, obětavě pomáhají 

v obci nebo iní cokoliv dalšího užite né-
ho. A vůbec p itom nevadilo, že p i této 
tradici kašlou ve Skoronicích na turisty, 
takže na pití bylo nutné stát frontu v malé 
hospůdce, protože nikde jinde nebylo nic 
k sehnání.  Vždy  turisté tady vlastně nejsou 
vůbec pot eba.

Ano, jistě, každá jízda králů má své kouzlo, 
v Hluku, ve Vl nově, v Kunovicích i tady ve 
Skoronicích. Právě tady ve slováckých Skoro-
nicích jsem si ale uvědomil více než jindy, co 
je na této tradici, stejně jako na jiných tradi-

cích, nejdůležitější v našem supermoderním 
věku 21. století. 

Nejdůležitější je, aby ty které tradice byly co 
nejvíce propojeny s místními lidmi a celou 
dědinou, aby těmto lidem (absolutně ze vše-
ho nejvíce právě jim!) p inášely radost a po-
těšení, jen tak je možné, aby tradice měly 
stále ještě smysl a p inášely lidem hlubší 
prožitek - a to zejména v dnešní době, kdy 
se zdá, že fotky jsou pro nás důležitější, než 
podstata všelijakých tradic.

Těšme se tedy na rok 2014, kdy budeme moci 
navštívit opět po ase všechny t i jízdy králů 
v jednom roce, hluckou, vl novskou a kunov-
skou. Ta hlucká se jede v rámci Dol áckých 
slavností, které budou od 3. do 6. ervence 
2014.

Pokud jde o tu hluckou, nepochybuji, že se 
vyda í. Hlu ané se velmi pe livě p ipravují, 
což bylo znát i z toho, že několik Hlu anů, 
kte í mají jízdu králů velmi rádi, navštívilo 
Skoronice a p ispěli k tamní výborné náladě 
celé jízdy králů. Však jim za návštěvu a zájem 
byli Skoro ané vdě ní. 

Tedy - a  žije rok 2014! Hýlom, hálom!
Text a foto: RB   

Letošní Jízda králů ve Skoronicích

P ivítání Hlu anů ve Skoronicích

Na těchto dvou fotografi ích Stanislava Srubjana z Malé Vrbky vidíte krojované z letošních hodů v Malé Vrbce a Hrubé Vrbce. Vlevo jsou 
dívky a kluci ro níku 1995, kte í letos po ádali hody v Hrubé Vrbce, vpravo vidíte krojované po mši svaté.

Hody ve Vrbce

 32 www. ostrozsko.cz



 33 www.leader.ostroszko.cz

Představení výsledků vzdělávacího projektu

   Další podpořené projekty z Leaderu

    Představení výsledků projektu spolupráce
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Dašiki, s. r. o , Veselí nad 
Moravou: Modernizace 

strojního vybavení
Nákup elního hydraulického nakla-
da e s víceú elovou lopatou a kleště-
mi na balíky.

Firma Dašiki, s.r.o., hospoda í na 
83,59 ha TTP v ekologickém režimu. 
Zabývá se chovem skotu, ovcí, koz, 
koní a údržbou krajiny v CHKO. Firma 
hospoda í na farmě v Javorníku nad 
Veli kou a ve Veselí nad Moravou. 
V p edchozích letech byla k mani-
pulaci s krmivy využívána p evážně 
lidská síla, ímž docházelo k zna ným 
ztrátám a snížení kvality z důvodů 
velké asové prodlevy mezi výrobou 
a uskladněním. Seno a senáž nemoh-
ly být z tohoto důvodu prodávány 
s certifi kátem BIO. Sklize  sena i slámy 
byla asově i fyzicky velmi náro ná. 
Po ízení elního naklada e bude pro 
naši fi rmu inovací a dojde k zrychlení 
a k zefektivnění prací spojených s vý-
robou sena a senáže. Dojde k úspo e 
paliv a snížení emisí.  Uspo ený as 
a lidská síla budou využity p i zkva-
litnění pé e o zví ata na farmě. Firma 
se bude moct rozvíjet a díky tomu vy-
tvá et i nové pracovní p íležitosti.

CELKOVÉ VÝDAJE: 350 900 K , 
dotace 116 000 K , vlastní zdroje 
234 900 K .

P edstavení dalších úspěšně dokon ených projektu p es PRV R 2007-2013, osa IV.1.2. Realizace místní rozvojové 
strategie MAS Hor ácko a Ostrožsko. P es program Leader se nám poda ilo na  našem území podpo it zemědělce, 
drobného živnostníka, podnikatele v cestovním ruchu i obnovu neméně důležité místní kulturní památky.

Jan O enášek, Uherský Ostroh: Nákup dodávkového automo-
bilu za ú elem rozvozu zboží ke koncovým zákazníkům.

Podnikatel používal k rozvozu zboží 10 let sta-
rý automobil, náklady na jeho údržbu a provoz 
kaž doro ně rostly.  Z důvodu asté porucho-
vosti a následné odstávce podnikatel p icházel 
o zisk a měl obavy, že asem p ijde i o zákazníky. 
Proto se rozhodl investovat do nákupu nového 
dodávkového automobilu s vyhlídkou zajištění 
bezproblémového rozvozu a zvýšení konkuren-
ceschopnosti a spolehlivosti p i pravidelném 
zavážení zboží ke koncovým zákazníkům.

CELKOVÉ VÝDAJE: 484 000 K , dotace 180 000 K , vlastní zdroje 304 000 K .

ímskokatolická farnost 
Ostrožská Lhota: kostel 

sv. Jakuba, Ostrožská Lhota 
- sanace vlhkého zdiva 

spodní stavby

Cílem projektu je sanace vlhkého zdiva koste-
la sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě a navazuje na 
první ukon enou etapu, ve které se realizova-
la vzduchová dutina vně zdiva obvodových 
zdí. V r. 2009 bylo provedeno odstranění sta-
rých narušených vnějších omítek do výše cca 
2,6 m nad terénem. Zdivo podle doporu ení 
projektantky bylo ponecháno 3 roky k pro-
schnutí. V sou asné době je nutné provést 
sana ní omítky. Rekonstrukce eší likvidaci 
plísní, které se jinak mohou ší it i do okolního 
prost edí.

CELKOVÉ VÝDAJE: 514 189 K , dotace 
257 094 K , vlastní zdroje 257 095 K .

SKI-MORAVIA s.r.o.: Rozší-
ení osvětlení sjezdovky 

ve SKI areálu Nová Lhota
Projekt „Rozší ení osvětlení sjezdovky ve 
SKI areálu Nová Lhota“ byl zamě en na 
doplnění chybějícího vybavení areálu. Na 
sjezdovku bylo instalováno 5 stožárů, na 
každý byly umístěny 2 světlomety.

Realizace projektu má za cíl nabídnout 
uživatelům rozší ené služby o ve erní 
lyžování a p ilákat tak větší množství ná-
vštěvníků do oblasti Hor ácka.

CELKOVÉ VÝDAJE: 377 179 K , dotace 
188 589 K , vlastní zdroje 188 590 K .
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Cílem projektu bylo vytvo it ve venkovském regionu Ostrožska, Hor-
ácka a Veselska ve spolupráci s odborníky vlastní vzdělávací moduly 

se zamě ením na další individuální vzdělávání ob anů.      

Vzdělávací moduly na Dobrovolnictví, Vztah k regionu a Vztah k infor-
ma ním a komunika ním technologiím jsou zamě eny na širokou ve-
ejnost a mají za cíl zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců 
na venkově k dalšímu vzdělávání, tzv. celoživotnímu u ení. 

Výstupy projektu:
1) Sylabus - p ehled, výtah z p ednášek, jakýsi „slabiká “ k jed-

notlivým tématům. Sylabus má za úkol pomoci orientovat se 
v problematice.

2) Skripta ‒ studijní materiál
3) Seminá e, p ednášky, workshopy
4) Videospoty ke vzdělávacím modulům na webu www.leader.ost-

rozsko.cz
5) On-line výukový program ‒ zdarma pro zájemce o další 

vzdělávání
Rekonstrukce lidových krojů z období 1890 a 1930  -  2 páry z Ostrož-
ska, 2 páry z Veselska, 2 páry z Hor ácka

P edstavení obsahu modulu „ Vztah k regionu“:

Vzdělávací modul je primárně zamě en na lidové kroje, historii, údrž-
bu, tradice. P ichází období, kdy se znovu za ínají po izovat kroje všed-
ního a pracovního charakteru, které lidé rádi uplat ují o masopustu, 
Velikonocích, letnicích, hodech, dožínkách, vinobraní, p i folklorních 
vystoupeních. Kroj plnil a stále plní důležitou znakovou funkci, do-
dnes bychom z něj měli vy íst, kdo je nositelem, tedy jakými znaky se 
prokazuje. Kroj prozrazoval věkovou kategorii, ale i sociální postavení 
nositele. V minulosti jsme mohli z oděvu vy íst, kdo pat il k bohatší 
sociální vrstvě. Jeho kroj byl více zdobný a honosnější. Kroj vyjad o-
val i znak stavu, tedy zda je lověk svobodný, ženatý nebo vdovec. Ke 
kompletní úpravě kroje pat í rovněž specifi cky upravená a pokrytá 
hlava a obutí. Krojové varianty a jejich uplatnění v minulosti a dnes.

Lidový oděv zůstává neodmyslitelným reprezentantem lidové kultury, 
který p edstavuje výraz vztahu místních obyvatel k prost edí, v němž 
žijí. 

Bohužel stále více práce krej ích a švadlen (kte í dnes již nejsou speci-
álně školeni pro krojovou výrobu a neznají staré technologické způso-
by šití a zdobení lidového oděvu) se neobejde bez p ímé spolupráce 
s odborníky v muzeích (konzultace, studium sbírkového fondu) a od-
borně p ipravenými metodickými materiály a monografi emi. 

Rekonstrukce lidových krojů z období 1890 a 1930 můžete vidět v mu-
zeu v Blatnici pod Svatým Antonínkem, na Panském dvo e ve Veselí 
nad Moravou nebo na obecním ú adě v Lipově.

Odkaz na on-line výukový modul: http://www.leader.ostrozsko.
cz/index.php/jine-projekty-mas/spolecne-vzdelavani-obcanu/
vyukove-kurzy.

Kontakty pro zájemce o vzdělávací seminá e:
1.  MAS Hor ácko a Ostrožsko, e-mail: mikroregion@uhostroh.cz, tele-
fon: +420  572  503 961
Projektový tým uznávaných odbornic na lidové kroje: Romana Habar-

tová, Olga Floriánová, Kristýna Pet í ková, Jana Trachtulcová, Renata 
Gale ková

Realiza ní tým odbornic na etnografi i a lidové kroje

P edstavení obsahu modulu „ Vztah k médiím a informa ním 
technologiím“

Kurz po íta ová a internetová gramotnost je sestaven tak, aby ú ast-
níkům kurzu poskytl základní informace v oblasti výpo etní techniky 
a internetu. Kurz je zamě en na mírně pokro ilé uživatele, ale je p i-
praven tak, aby byl p ínosem i pro uživatele za ínající. Pro za ínající 
uživatele bude hlavním p ínosem obecný p ehled v oblasti výpo etní 
techniky a internetu. Pokro ilejším uživatelům kurz p inese p ehled 
možností využití výpo etní techniky v širokém spektru inností. Kurz 
je sestaven vzhledem k sou asnému stavu v oblasti výpo etní techni-
ky a internetu. Vývoj v této oblasti je velmi dynamický, a proto je kurz 
pot eba průběžně aktualizovat a dopl ovat.

Vztah k informa ním technologiím  v Hluku

Velký důraz je kladen na získání znalostí týkajících se bezpe nostních 
zásad a p ehledu možných bezpe nostních rizik p i využívání inter-
netu a nástrojů s internetem spojených. Kromě samostatného bloku 
týkajícího se bezpe nosti jsou zásady bezpe nosti a p ípadné hrozby 
zmi ovány u každého konkrétního tématu, kde je toto vhodné uvádět 

P edstavení výstupů vzdělávacího projektu 
„Spole ně pro vzdělávání ob anů“
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tak, aby absolventi kurzu byli schopni minimalizovat rizika spojená 
s budoucím využívání internetu a jeho nástrojů. Kurz je rozdělen do 
ty  tematických bloků. Každý tematický blok je rozdělen na t i ásti, 

kdy každá tato ást trvá 45 minut. Během výkladu je up ednost ová-
no pochopení principů a zásad používání výpo etní techniky. P i vý-
kladu tedy dochází ke zjednodušování a z pohledu odborníka místy 
k „nep esnostem“, které jsou ovšem pro laika nepodstatné. Ke každé-
mu z tematických bloků je p i azena prezentace, která obsahuje jak 
pomocnou osnovu pro lektora, tak informace a ukázky pro ú astníky 
kurzu.

Odkaz na on-line výukový modul: http://www.leader.ostrozsko.
cz/index.php/jine-projekty-mas/spolecne-vzdelavani-obcanu/
vyukove-kurzy.

Kontakty pro zájemce o vzdělávací seminá e:
1. MAS Hor ácko a Ostrožsko, 

e-mail: mikroregion@uhostroh.cz, telefon: +420  572  503 961

2. DAT s.r.o, 
e-mail: info@dat.cz, telefon: +420  572  554 789

P edstavení obsahu modulu „ Dobrovolnictví “:

Život spole nosti kolem nás se neustále zrychluje a zrychluje a nejde 
jenom o život spole nosti okolo nás, ale i náš osobní život. O to více 
vystupují do pop edí lidé, kte í se velmi trefně v eském jazyce ozna-
ují slovem „dobrovolníci“ (dobrá vůle), kte í jsou schopni ze svého 

tolik nabytého a drahocenného asu darovat cenné chvíle zdarma pro 
pomoc, podporu a radost druhého lověka, spole nosti, okolí nebo 
životního prost edí.

Tematický materiál, chce p edstavit dobrovolnickou službu, poukázat 
na otázky, které s ní souvisí a p ipravit p ípadné zájemce z ad dobro-
volníků nebo také organizace, kte í by se dobrovolnické službě rádi 
věnovali, na to, co je pro rozběhnutí a zapojení se do dobrovolnického 
programu důležité.

Dokázat být dobrovolníkem znamená být schopen postavit svůj život 
na jiných hodnotách než pouhopouhém ú etním po ítání typu „má 
dáti ‒ dal“, ale otev ít své schopnosti, dovednosti, osobnostní charak-
teristiky a p edpoklady jako dar pro druhého lověka, pro své okolí. 
Snad není p íliš idealistické vyslovit už v úvodu tohoto materiálu jedno 
p ání: Kdyby každý lověk dokázal darovat hodinu asu týdně zdarma 
někomu jinému, komu jeho aktivita pomůže, svět by byl ur itě jiný.

Kéž vám tento materiál pomůže vnímat dobrovolnickou službu jako 
důležitou sou ást života ob anské spole nosti a jako neodmyslitelnou 
sou ást života každého lověka smě ující k jeho obohacení a osobní-
mu rozvoji.

Odkaz na on-line výukový modul: http://www.leader.ostrozsko.
cz/index.php/jine-projekty-mas/spolecne-vzdelavani-obcanu/
vyukove-kurzy.

• NCH Brezová pod Bradlom- Košariská, 
• NCH Drviská- Turá Lúka, Myjava, 
• NCH Brestovec- Stará Myjava- Poriadie- Topolecká, 
• NCH Poriadie- Rudník, 

• NCH Drgo ova- Durcovie dolina, Stará Turá, 
• NCH Ve ká Javorina, Lubina, 
• NCH Žalostiná, Vrbovce- Chvojnica 

M E Z I N Á R O D N Í  P R O J E K T  S P O L U P R Á C E

CHODNÍ KY ZA POZNÁNÍM 
SLOVENSKO-MORAVSKÉHO POHRANI Í 

Mezinárodní projekt spolupráce byl zamě en na rozvoj partnerství MAS Hor ácko a Ostrožsko 
a MAS Kpani iarského regionu, dvou p íhrani ních regionů, které realizovaly projekt, který byl 
zamě en na rozvoj cestovního ruchu.

Výstupy projektu:

7 nových turistických nau ných chodníků na území CHKO BÍLE KARPATY 
v Kopani iarském regionu:
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Kontakty pro zájemce o vzdělávací seminá e:

1. MAS Hor ácko a Ostrožsko, 

e-mail: mikroregion@uhostroh.cz, telefon: +420  572  503 961

2. MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s., 

e-mail: M.umlauf@seznam.cz,telefon: +420  604 870 766
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Obnova poutní stezky z Ostrožské Lhoty ke studánce svatého 
Antonínka - tato poutní stezka za íná u víceú elové nádrže Veselské 
Padělky, dále vede p es návrší Hájek k údolí zvanému Krasotice. Míst-
ní obyvatelé oblast znají pod názvem „Fialkové údolí“ nebo „Cvr ková 
lúka“.  Dále se dostanete až k cíli a to ke kapli sv. Antonína Paduánského.

Venkovní expozice u Domu lidových tradic v Boršicích u Blatnice -  
bylo vytvo ena venkovská expozice a nová tradi ní akce pro prezenta-
ci lidových tradic a venkovských hodnot. Památkový domek s venkov-
ní expozicí se stal novým lákadlem pro turisty a návštěvníky v regionu. 

Turisté nejen z Myjavy se mohou těšit každoro ně na moštování, košt 
místních produktů, uzení a nebo i va ení povidel.

Propojení vzájemné spolupráce klubu turistů Myjavy a Ostrožské 
Lhoty ‒ v rámci projektu se uskute nily t i setkání turistů. Jelikož se 
sblížili lidé, kte í mají stejnou zálibu „ pěší turistiku“, nebylo vůbec těžké 
spole ně si užít procházku po nových nau ných chodní cích a s úsmě-
vem si i vzájemně pomě it fyzickou zdatnost. Turisté vytvo ili spole ný 
seznam esko-slovenských turistických akcí, které se pravidelně konají 
v obou p íhrani ních regionech, tak aby se mohli nadále setkávat.

www.leader.ostrozsko.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí.  37 



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí. 38 

 www.leader.ostrozsko.cz

PLÁNOVANÉ AKCE   LISTOPAD-PROSINEC 2013  
UHERSKÝ OSTROH www.uhostroh.cz

8.10.-29.12. Výstava obrazů Zde ka Hude ka (galerie ve věži)
1.11.-2.11. Zámecké bloudění  / zámek 17.00-20.00 hodin
13.11. Cestopis Na kole za polární zá í / tane ní sál na zámku 17.30 hodin
17.11. Světlo Orientu
23.11. Ostrožská Pastelka
1.12.-12.1.2014  Půjdem spolu do Betléma! Výstava betlémů / zámecká galerie
  6.12. Mikuláš / po ádá Ostrožan II na náměstí
10.12. Koncert pro loutnu a soprán  / koncertní sál
15.12. Živý Betlém - P edváno ní těšení / zámek
26.12. Váno ní koncert / chrám sv. Ond eje

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES www.onves.cz

  9.11. Módní p ehlídka paní Zelené / Sportovní hala 15.00 a 19.30 hodin
23.11.-24.11. Kate inské slavnosti / divadlo BLIC
30.11. Zpívání pod váno ním stromem / památkový domek - Denice
29.12. Váno ní koncert s DH Borši ankou / kostel sv. Václava

BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM www.obecblatnice.cz

11.11. Žehnání mladých vín / Cech blatnických vina ů 
23.11.-24.11.  Blatnické hody s právem a koštem vína / Cech ml. blat. vina ů  
 Hodová neděle - CM / restaurace Rohá  v 18.00 hod.
23.12. Zabijeme kap íka ‒ rock párty / po ádá KK v Obecní hospodě.
25.12. Váno ní koledování u jesli ek (po ádá farnost)
31.12. Silvestrovský pochod blatnickými vinohrady / po ádá KK - 13.30 hod.

HLUK   www.mestohluk.cz

22.11. Poetická degustace / sklep na tvrzi - 19.00 hodin
22.11. Koncert The Sweet / sportovní hala - 20.00 hodin 
28.11. Dětská karaoke / tvrz - 15.00 hodin
  1.12. Jarmark / rozsvěcení váno ního stromku v 17.00 v parku u tvrze
  7.12 Mikulášský varhanní koncert / kostel sv. Vav ince - 18.00 hodin
  8.12. Mikulášské domky
14.12. Koncert Petra Kolá e / sportovní hala - 19.30 hodin
15.12. Adventní koncert / kostel sv. Vav ince - 17.00 hodin
21.12. Váno ní besídka s Majdou / sportovní hala - 15.30 hodin
26.12. Živý betlém / park u tvrze

OSTROŽSKÁ LHOTA  www.ostrozskalhota.cz

23.11 Beseda u cimbálu (po ádá Slovácký krúžek Háje ek v sále obecního 
ú adu.)

30.11. aj o páté (po ádá K v sále OÚ)
  7.12. 15. výro í založení Mužského sboru (sál OÚ)
15.12. Váno ní posezení s důchodci  (sál OÚ)
25.12. Váno ní koledování na Boží narození / po ádá Slovácký krúžek Háje-

ek v kostele sv. Jakuba st.
26.12. Štěpánské koledování (po ádá Slovácký krúžek Háje ek v sále OÚ)
28.12 aj o páté (po ádá K v sále OÚ)

VESELÍ NAD MORAVOU www.veseli-nad-moravou.cz

  1.11. Krotitelé duchů / DDM - 17.00 hodin
  2.11. Duši kový koncert / smute ní sí  - 15.00 hodin
  7.11. P íroda národního parku Nanu (Peru) Vzdělávací a informa ní st edis-

ko Bílé Karpaty - 18.00 hodin
  9.11. Katharina Schmitt: SAM / kulturní dům - 19.00 hodin
14.11. Dan Bárta ‒ Ilustratosphere / KD - 19.00 hodin  
  4.12. Romantické kytary Karla Fleischlingera
11.12. Hrdý Budžez / kulturní dům ‒ divadlo
18.12. Betlém / divadlo ‒ kulturní dům

BLATNI KA www.obecblatnicka.cz

17.11. Žehnání vitráží oken / kostel Nanebevzetí Panny Marie

BORŠICE U BLATNICE  www.borsiceublatnice.cz

LIPOV www.obeclipov.cz

  9.11. Lipovjánek / 40. výro í založení souboru ‒ sokolovna - 18.00 hodin
  8.12. Lipovské koledování / sokolovna -  17.00 hodin

VELKÁ NAD VELI KOU www.obecvelka.cz

16.11. P ehlídka lidových vypravě ů / KD - 19.00 hodin

JAVORNÍK www.javornik-ho.cz

8.11.-9.11.  Martinské hody

LOUKA www.obeclouka.cz

10.11. Svatohubertská mše / kostel Panny Marie Růžencové
25.11. Adventní a váno ní dekorace / OÚ - 16.00 hodin
  1.12. Tajemství adventu ‒ adventní koncert
27.12.-28.12. Tenisový turnaj ve stolním tenise

NOVÁ LHOTA www.obecnovalhota.cz

   9.11.  Beseda pro důchodce / kulturní dům - 15.00 hodin

HRUBÁ VRBKA www.hrubavrbka.cz

1.11.-3.11. Hody

MALÁ VRBKA www.malavrbka.cz

KUŽELOV www.kuzelov.com

9.11.-10.11. Martinské hody

SUCHOV www.suchov.cz



Fotografi e z novoveských a ostrožských hodů
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Podzim u nás
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