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Fotoreportáže

Průvod krojovaných neměl při Svatomartinských hodech ve Strážnici konce. Pěkně veselo bylo ve Strážnici i před domem stárky Veroniky Šišákové.
V čele kráčí letošní stárek Martin Holubík.

Stárci Veronika Šišáková a Martin Holubík dovedli krojovanou chasu na rad- Starosta Risto Ljasovský povolil stárkům pořádat hody. Potom si s nimi
nici až za tmy.
a místostarostkou Renatou Smutnou připil a zatančil sólo.

Letošní stárci David Pavka a Renata Martínková nejdříve přišli požádat sta- Starodávné tradice se v Radějově učí už ti nejmenší.
rostu Radějova Stanislav Knitl o udělení hodového práva.
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2Ještě před pár lety byly Svatomartinské hody v Radějově v těžkém úpadku. Nyní je všechno jinak. Letos se do kroje opět nastrojil rekordní
počet lidí.
Foto 7x Lenka Fojtíková
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Milí čtenáři,
na sklonku roku se Vám dostává do rukou už třetí číslo časopisu mikroregionu Strážnicko. Při sestavování obsahu
jsem si uvědomila, kolik nejrůznějších oslav se v jednotlivých obcích neustále koná. Za každou z aktivit se skrývá
neskutečné množství práce, a tak je rozhodně důvod k oslavám. Stačí vzpomenout padesáté výročí folkorního
souboru Danaj, jehož řadami prošly stovky lidí, kteří se díky souboru dlouhé roky věnovali smysluplné činnosti.
Kulatá jubilea ale letos slavili také členové Žerotínu a Demižónu. Tyto soubory jsou sice mladší, ale to jim nic
neubírá na kvalitě.
Aktivní lidé ovšem zdaleka nežijí jen ve Strážnici. Něco se stále děje i v té nejmenší vesničce. Všechny o tom
jistě přesvědčí rozhovor se starostkou Žeravin. Nezasvěcené určitě také překvapí mimořádný úspěch mladých
holubářů ze Sudoměřic. V Sudoměřicích ostatně žije tolik úspěšných sportovců, že kdybychom o nich měli
napsat do jednoho čísla, tak ho zaplníme jen těmito zprávami.
Je konec roku, a tak se sluší popřát všechno nejlepší do toho nastávajícího. Přeji Vám, abyste měli stále důvod
k oslavám a novináři nemuseli psát o smutných událostech, které se na nás valí ze všech stran. Také Vám přeji,
aby se v každé obci vždy našli nějací dobrovolníci a nadšenci něco pěkného zorganizovat a připravit, i když za
to nedostanou třeba ani korunu. Vím, že takových lidí žije v každé obci hned několik. Všem přeji, aby jim jejich
nadšení vydrželo a nenechali se odradit a srazit k zemi pár závistivými jednotlivci, kteří sami obyčejně nic dobrého pro druhé neudělají, ale o to víc umějí kritizovat.
Lenka Fojtíková

Děti běžely maraton potřinácté

Vážení obyvatelé všech milých obcí Strážnicka !

13

V Kozojídkách
slavili výročí hraničního kamene

Dovolte mně, abych se zhostila svého čestného úkolu
předsedkyně Dobrovolného sdružení obcí Strážnicka
– Mikroregionu pro rok 2009 a těsně předtím než
předám žezlo pro příští rok svému nástupci se s Vámi podělila o společné novoroční přání.
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Pavel Žák převzal řád T. G.
Masaryka

Ať se nám v nastávajícím roce 2010 v celém našem
mikroregionu moc dobře daří, ať se nám především
nadále daří rozvíjet naše pěkné sousedské vztahy mezi
jednotlivými obcemi!
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Fotoreportáže

Ať stejně jako dosud na sebe nikterak nezahlížíme
pro úspěchy toho druhého, a umíme se z nich naopak
společně radovat – jako by to byla právě ta obec naše vlastní.
Pomáhejme si navzájem stejně rádi jako dosud
svými zkušenostmi, poučme se z případných chyb těch
druhých natolik, aby nám se vyhnuly, nabízejme
pomocnou ruku pro celý svůj region.
Ať nám Strážnicko ještě více rozkvete opravenými
fasádami, vysázenými alejemi, vydlážděnými náměstíčky, nově zbudovanými cyklostezkami... a nezapomeňme
přitom pravidelně zalévat květiny nejvzácnější – naši
slováckou srdečnost a pohostinnost, za hranicemi moravského regionu již tak vzácné a upřímně obdivované.
Přejme si v novém roce 2010 hodně pevného zdraví,
dobrou mysl a také zdravou zvědavost k dění všude kolem
nás!
Renata Smutná

Zpravodaj Mikroregionu Strážnicko, regionální periodikum, vydává DSO-Mikroregion Strážnicko,
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
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Na titulní straně Martinské hody v Radějově. Foto Lenka Fojtíková
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ AKCE STRÁŽNICKA
OBEC HROZNOVÁ LHOTA
Pátek 25. prosince 2009
ŽIVÝ BETLÉM
Tradiční průvod vyjde ve 14.00 hodin od KD
ke kostelu, kde následuje program. Všechny Vás srdečně zveme nejen jako diváky,
ale i do průvodu jako koledníky v zimních
krojích či jiném dobovém oblečení oslavit
společně tento slavnostní den. Přijďte všichni prožít čas radosti a veselosti!

OBEC RADĚJOV
Sobota 19. prosince 2009
BESEDA U CIMBÁLU
Od 19.00 hodin - v sále Sportovně-společenského centra (SSC) Radějov. K příjemné, možná již sváteční, náladě i k tanci hraje
Strážničan s primášem V. Pálenským.

Neděle 3. ledna 2010
VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel sv. Jana Křtitele – začátek v 16.00 – vystoupí sbory, CM a další muzikanti z farnosti.
OBEC KNĚŽDUB
Pátek 18. prosince 2009
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Program dětí z mateřské a základní školy,
projev starosty obce Libora Grabce s přáním šťastných a veselých Vánoc, projev duchovního správce farnosti Otce Miroslava
Bambucha. Akce se bude konat u obecního
úřadu od 16.00 hodin.
Čtvrtek 24. prosince 2009
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Zazpívá ženský a mužský sbor Kněždub.
Akce se bude konat u obecního úřadu u vánočního stromu od 22.30 hodin.
OBEC KOZOJÍDKY
Neděle 27. prosince 2009
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Od 17.00 hodin v kapli Sv. Martina v Kozojídkách, proběhne tradiční Vánoční zpívání.
Zveme všechny k poslechu a vánoční relaxaci u příjemných mužských, ženských a dětských hlasů a vánočních melodií.
31. prosince 2009 a 1. ledna 2010
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ OBČANŮ
Po odbití skončení roku 2009 zve Obecní
úřad Kozojídky občany k půlnočnímu setkání a oslavě nového roku 2010 před Obecním
úřadem. Šampaňské máme.
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Neděle 3. ledna 2010
„NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA...“
Od 16.30 hodin – v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Atraktivní novoroční koncert,
při kterém zazní nejrůznější podoby této
populární písně-modlitby, mnohým známé
i jako překrásná píseň svatební. Účinkuje
renomované koncertní duo Olga Procházková (soprán) a František Šmíd (varhany,
klavír).
OBEC SUDOMĚŘICE

Neděle 27. prosince 2009
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Začátek v 17.00 hodin u OÚ Radějov. Na
setkání u koled a „horského svařáčku“ vás
spolu s radějovskou Scholou, ženským sborem a dětskou cimbálovou muzikou zve
Kulturní sdružení Radějov.
Čtvrtek 31. prosince 2009
SILVESTR 2009
V sále SSC Radějov, začátek ve 20.00 hodin,
hraje Laďa Mokroš, vstupné 200,- Kč.
MĚSTO STRÁŽNICE
Středa 23. prosince 2009
PŘEDŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ
V 18.00 hodin prostranství u kostela Sv.Martina – rozsvěcování vánočního stromu
u Betléma (venku) je spojeno s písničkami,
ochutnávkou cukroví a svařeného vína. Zve
farnost a Centrum pro rodinu Strážnice.

Čtvrtek 24. prosince 2009
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Od 13.00 hodin si zazpíváme s dětmi z mateřské a základní školy, pro zahřátí se bude
podávat vánoční petrovský punč, popřejeme
si šťastné a veselé Vánoce.

Čtvrtek 24. prosince 2009
ŠTĚDROVEČERNÍ BESÍDKA
Ve 13.00 hodin v kostele P.Marie – malá
štědrovečerní besídka s koledami a básničkami a s možností odnesení si betlémského
světla do svých domovů. Toto setkání u jesliček pomalu již navozuje krásnou atmosféru blížícího se večera - především rodinám
s malými dětmi i všem, kdo se nemohou
zúčastnit Půlnoční mše.

Pondělí 28. prosince 2009
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
SV. VÁCLAVA
v 17.00 hodin – účinkuje dechová hudba
Boršičanka s petrovským rodákem Vladimírem Salčákem.

Pátek 25. prosince 2009
ŽIVÝ BETLÉM
Začátek v 17.00 hodin v kostele P.Marie.
Události narození Ježíše Krista v podání
strážnických rodin provází pásmo koled za
doprovodu cimbálové muziky.

OBEC PETROV

Sobota 26. prosince 2009
SVATOŠTĚPÁNSKÁ KOLEDNICKÁ
MŠE SVATÁ
Na svátek sv. Štěpána v 10.30 hodin v dobovém oblečení a při cimbálové muzice zazní
lidové koledy v průběhu celé mše svaté.

Pátek 18. prosince 2009
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Od 17.30 hod. se koná u Statku na křižovatce vánoční akce pro místní i přespolní, bude
se podávat svařené víno a guláš. Zpívat budou děti ze základní a mateřské školy, sbor,
schola a všichni příchozí.
Neděle 20. prosince 2009
ADVENTNÍ KONCERT
Schola působící při kostele Krista Krále
v Sudoměřicích zve na adventní koncert,
který se koná od 17.00 hodin v kostele v Sudoměřicích.
OBEC TASOV
Čtvrtek 24. prosince 2009
ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED
Ve 20.30 u kaple sv. Václava.
OBEC TVAROŽNÁ LHOTA
Sobota 26. prosince 2009
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
Dle starých zvyků budou odpoledne chodit po službě svobodná děvčata z Tvarožné
Lhoty.
Sobota 26. prosince 2009
TRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ
U VÁNOČNÍHO STROMU
Vánočními písněmi nás potěší mužský sbor
a děti a k zahřátí čaj a svařák. Na parkovišti
od 17.00 hodin.
Pátek 1. ledna 2010
NOVOROČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Odpoledne budou chodit po službě svobodní mládenci převlečeni v ženských krojích
z Tvarožné Lhoty.
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V Petrově si letos nadělovali ve velkém …
Proměny centra Petrova od
nenápadné venkovské podoby k takřka až nablýskanému
městu, tolik připomínající
úhledná městečka bývající
k vidění například u našich
nedalekých rakouských sousedů, si nemohl nepovšimnout snad nikdo. A tak nejen
děti, žijící Vánocemi už dlouhé týdny dopředu, ale i my
ostatní zaneprázdnění dospělí se v této milé obci na
chviličku rádi pozdržíme...
Letošní rok byl pro nás Petrovjany historický z hlediska
intenzity budování v obci. Setkalo se hned několik již dříve
rozpracovaných akcí, které
byly letos dokončeny, a některé pokračují dál. Především po
loňském úspěšném dokončení rekonstrukce komunikace

www.straznicko.cz

I/55 v letošním roce dokončila
ﬁrma Vodovody a kanalizace,
a.s. Hodonín v naší obci úplné
odkanalizování s přečerpáváním na čističku do Strážnice.
Velké uznání patří ﬁrmám Switelsky stavební, s.r.o. a MSO
servis spol. s r.o. Kyjov, které
zvláště v jarních velmi blátivých
měsících odvedly největší kus
práce. Na to se nám podařilo
úspěšně navázat s budováním
nových asfaltových komunikací, takže v konečném stavu
máme ve více než dvou třetinách obce úplně nové asfaltové silnice.
V polovině roku jsme dle
návrhu architekta Tomislava Hermana z Brna, který se
velmi pěkně prezentoval již
dříve při realizaci našeho kostela, začali s realizací projektu
„Náves Petrov – Srdce obce“.

S ﬁrmou VHS Javorník – CZ
s.r.o. jsme vybudovali úplně
nová prostranství, dokonce
máme i pěší zónu, ale hlavně
kolem frekventované hlavní silnice máme nové chodníky pro
chodce i cyklisty. Celá náves
prohlédne ale až na jaře, kdy
osadíme nový mobiliář a asi 60
nových stromů.
V předvánočním čase jsme
si nadělili další dar, kdy jsme
s podporou MAS Strážnicko
(pozn.red.: tzv.místní akční
skupina pro čerpání evropských grantů – blíže viz uvnitř
čísla) uskutečnili projekt „Ať žijí
Petrovjané!“. Díky němu jsme
osvětlili obec novým vánočním
osvětlením, rozzářili naši „hasičku“ a další obecní budovy
novými fasádami.
V Petrově nemyslíme však
jen na naše občany, ale také

na návštěvníky obce. Za pomoci dobrovolného sdružení
Obce pro Baťův kanál jsme
jako první na Hodonínsku vybudovali sociální zázemí pro
turisty na Baťově kanále. Od
nastávající sezóny tak najdou
v petrovském přístavišti sprchy
a toalety nejen vodáci, ale také
všichni ti, kteří zavítají k nám
na „Baťák“.
Do nového roku si přejeme,
abychom všechny naše akce
dotáhli „papírově“do úspěšného konce, protože na většinu
z nich budeme čerpat evropské dotace a jejich administrace není vůbec jednoduchá.
Největším přáním pro nás ale
je, aby se nejen obyvatelé, ale
také přespolní cítili u nás moc
dobře.
Ing. Ladislav Krůtil – starosta
Eva Mlýnková - místostarostka
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Salesiánský klub plní odkaz svého zakladatele
Počátkem devadesátých let
minulého století bylo v Hroznové Lhotě založeno Salesiánské středisko mládeže. V roce
2007 se přeměnilo v občanské sdružení s názvem Salesiánský klub mládeže.
„Ke změně došlo hlavně kvůli
právní subjektivitě,“ vysvětluje starosta Hroznové Lhoty
a zároveň předseda sdružení
Petr Hanák. Se salesiány začal
spolupracovat už před převratem v roce 1989. Tehdy byl ještě studentem a jezdil v létě na
Chaloupky, kde se setkával se
salesiány z celé Moravy. Nějak
automaticky vyplynulo, že se
časem stal salesiánským spolupracovníkem. Středisko pak
v obci podle něj vzniklo hlavně
díky tomu, že zde dlouhé roky
působí salesiánský kněz P. Jan
Žaluda. Prvotním cílem bylo
naplňování poslání zakladatele řádu, italského kněze Dona
Bosca, který se zaměřoval na

Divoká jízda na minikárách se dětem líbí.
kém a morálním hledisku jsou
mladí lidé ohroženi všude. I v té
nejzapadlejší vesnici nikdo nemůže vědět, kdo na děti někde
čeká s pochybnou nabídkou,“
upozorňuje Petr Hanák.

Letošní tábor se nesl v duchu Japonska
péči o opuštěnou a ohroženou
mládež.
Mládež je ohrožená
i v malých obcích
„Opuštěná mládež u nás v obci
sice není, ale v duchovním, etic-
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Zpočátku byla činnost střediska v Hroznové Lhotě omezená
na jednorázové akce. Na prvním místě to byly letní tábory
a v průběhu roku se nejmenší
těšili třeba na drakiádu. Rodinám se školou povinnými dětmi

Foto 4x archiv obecního úřadu

zase country bál nabízel možnost společně něco pěkného
prožít. „Snažili jsme se pořádat
také koncerty a přednášky,“ připomíná Petr Hanák.
Do klubovny
míří i maminky
s dětmi
Za velké pozitivum považuje,
že se v roce
2001
otevřela
u kostela klubovna. Podařilo
se ji přebudovat
z bývalé kotelny.
Dvakrát týdně se
zde nyní v Baby
klubu se svými
ratolestmi scházejí maminky na
mateřské dovolené. Klub také
využívá společenství dětí ze
základní školy a o víkendech
středoškoláci.
Minikáry táhnou
Školákům je určen kroužek
minikár. „Ten funguje nepravidelně, protože je závislý na

počasí a možnostech dospělých. Při tréninku totiž musí být
přítomné minimálně tři dospělé osoby,“ upozorňuje Hanák.
Kroužek má k dispozici tři minikáry, které si hroznolhotské
středisko nejdříve na jeden rok
půjčilo od salesiánů z Havířova a poté je odkoupilo. Jsou
bez motoru a jezdí jen vlastní
gravitací. K tréninku je ideální
kopec, asfaltová cesta ve vinohradech, odkud je možné
se řítit rychlostí až sedmdesát
kilometrů v hodině. „Po závodech nejezdíme. Bylo by to
ﬁnančně velmi náročné. Zvažujeme, že si uděláme závody
v rámci naší farnosti. Jeden
den by byl tréninkový a druhý
bychom mohli závodit,“ prozrazuje plány do budoucna
Petr Hanák. Do kroužku minikár chodí okolo patnácti dětí.
O jízdu přitom mají zájem kluci
i děvčata.
Letní tábory
Největší akcí bývá ale každoročně letní tábor. Pravidelně
se ho účastní okolo čtyřicítky dětí. V posledních letech
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odjíždějí na deset až čtrnáct
dnů do Starých Hutí v Buchlovských horách. „Od obce
si tam pronajmeme louku
u lesa, přes kterou teče i potok. Letos jsme zde tábořili už
desátý rok. Máme kompletní
vybavení včetně stanů a kuchyně,“ připomíná Petr Hanák.

Zatímco letos se náplň tábora
odehrávala v duchu Japonska,
v minulých letech se dospělí
organizátoři nechali inspirovat lovci kožešin, indiánským
létem, stavbou paciﬁcké dráhy, starověkým Řeckem nebo
Foglarovými Stínadly.
Lenka Fojtíková

Na táboře děti zažily spoustu dobrodružství a soutěží.

Kdo byl Don Bosco

O spokojenost táborníků se staraly výborné kuchařky.

Katolický kněz Jan Bosco žil v letech 1815–1888. Působil v italském průmyslovém městě Turíně, kde založil salesiánský řád.
Své vrozené schopnosti a neúnavné úsilí vložil do budování
výchovných zařízení pro opuštěnou mládež. Preventivní systém
tajemství jeho výchovných úspěchů je založen na důvěře v rozumnost výchovných metod.
I když od smrti tohoto výjimečného člověka uplynulo už více než
jedno století, obecné principy výchovy mládeže, nacházející
rovnováhu mezi odpovědností a svobodou, jsou platné stále.
V salesiánském pojetí je výchova stálé dobrodružství, kde rodiče berou své děti vážně, akceptují je jako samostatné osobnosti, váží si jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují moudré
a laskavé vedení někoho zkušenějšího. Důležitým momentem
salesiánského výchovného přístupu je uvedení mladého člověka do zdravého výchovného prostředí, ve kterém by se časem
stal sám vychovatelem a protagonistou výchovy.

Setkání seniorů se v Sudoměřicích vydařilo
Koncem října připravila kulturní komise Obecního úřadu
v Sudoměřicích setkání seniorů. V obci žije zhruba dvě stě
šedesát obyvatel důchodového věku. Mnozí z nich se ale
ještě mezi penzisty nepočítají,
a tak možná proto na besedu
nepřicházejí.
„Myslím, že je to škoda. Snažíme se vždy připravit nějaký
zajímavý kulturní program.
Většinou vystupují děti z našeho tanečního kroužku. Už
u nás ale také hostovaly mažoretky ze strážnického domu
dětí a mládeže. Rádi využijeme i hudbu pana Marka Bučka
Dolinečka,“ připomíná před-

www.straznicko.cz

sedkyně sudoměřické kulturní
komise Pavla Sochorová.
Všichni návštěvníci bývají na
uvítanou obdarování dárečky
od dětí. Kromě toho na důchodce čeká malé pohoštění
v podobně zákusků, koláčků,
kávy, čaje a výborného vína
od vinaře Františka Bučka.
Náklady na zabezpečení celé
akce hradí obecní úřad.
S nápadem uspořádat besedu
pro seniory přišli před třemi
lety členové kulturní komise.
Na první setkání přišlo jen asi
čtyřicet penzistů, i když měli
pořadatelé připraveno pohoštění pro pětkrát více lidí. O rok
později ale už došlo sto lidí

a zájem neustále roste. Pro
někoho je to příležitost se setkat s ostatními a pohovořit si
s nimi, jiní si rádi poslechnou

muziku, kterou mají rádi. Při
tanci pak mnohdy zapomenou, že je něco bolelo.
Lenka Fojtíková

Zájem o besedu seniorů v Sudoměřicích roste.
Foto archiv obecního úřadu
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Strážnice oplotila v radějovské oboře část svého lesa
Strážničanům už došla trpělivost. Město nakoupilo tři
kilometry pletiva a v radějovské oboře oplotilo část lesa
patřící Strážnici. Náklady vyšly zhruba na tři čtvrtě milionu korun. Radní věří, že tak
ochrání porost před další devastací přemnoženou zvěří.
Oboru si totiž už před pár lety
pronajalo Hamé Babice a užívá
ji její bývalý většinový vlastník
Leoš Novotný. Podle odborníků nechal kvůli lovu zvěř přemnožit a ta zlikvidovala velkou
část obory. „Mladá smrčina
je celá sežraná. Neroste tam
žádná tráva a mnoho stromů
je okousaných. Dalo by se říct,
že je to dnes mrtvý les,“ upozornil lesní hospodář města
Strážnice Petr Kvapil.
Ještě před postavením plotu
se v oboře sešlo na osmdesát
chlapů, kteří vytvořili rojnici

v délce necelých dvou kilometrů a procházeli směrem
k místu, kde už na zemi ležel
plot. Cílem bylo vytlačit zvěř
a poté zvednout plot, aby se
nemohla vracet zpět. „Šli jsme
velmi pomalu aby měla zvířata
čas v klidu odejít,“ informoval
lesní hospodář. Podle jeho
mínění mohlo být v lese okolo
dvě stě kusů daňčí zvěře a další stovka srnek a jelenů.
Kromě Strážnice má v oboře
své pozemky také Radějov.
Oběma obcím se nelíbilo, že
je obora neprůchodná a s obtížemi se do ní dostávají jak
vlastníci pozemků tak i turisté. V části obory patřící městu
Strážnice bude proto nyní volnější režim. Dojde k demontování jedné brány, kterou nahradí přelez, aby sem měli turisté
volnější vstup.
Kvůli oboře požádaly obě

Dobrovolníky, kteří se podíleli na vytláčení zvěře ze strážnického
lesa, přišel pozdravit starosta města Risto Ljasovský (vlevo) a zároveň všem také poděkoval.
Foto Lenka Fojtíková
obce o pomoc premiéra Jana
Fischera. Upozorňovaly, že
chce podnikatel Leoš Novotný
získat státní lesy v oboře výměnou za jiné lesy, které vlastní. Premiér Fischer jim ale nijak nepomohl a jeho odpověď

se spíše přikláněla ke směně.
„Premiérova odpověď nás
zklamala. Navíc je v ní spousta
nepřesností,“ podělil se o dojmy starosta Risto Ljasovský.
Lenka Fojtíková

Děti běžely štafetový maratón v Hroznové Lhotě už potřinácté
Potřinácté se postavili členové školních štafet na start
stále oblíbenějšího štafetového běhu Emila Zátopka
v Hroznové Lhotě. O vzrůstající oblibě svědčí letošní
rekordní účast, kdy závod
běželo pět set čtyři dětí
a dvanáct pedagogů z dvanácti škol hodonínského
i hradišťského okresu.
Jednotliví závodníci poprvé
v historii závodu vybíhali na
trať v intervalech. „Chtěli jsme
zápolení zpestřit, aby nebylo
až do konce poznat, kdo je
vlastně v čele,“ zdůvodnil novinku ředitel pořádající Základní a mateřské školy v Hroznové Lhotě Lubomír Kříž.
„Ze závodu mám radost. Zatímco při prvním ročníku, který
by se dal označit za nesmělý
pokus, se zúčastnilo jen pět
škol, letos jich bylo už dvanáct. Je vidět, že to byl dobrý
nápad, který se ujal a nachází
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Při štafetového běhu Emila Zátopka vybojovali reprezentanti
Hroznové Lhoty stříbro.
Foto Lenka Fojtíková

si stále více příznivců,“ zhodnotil běžecké klání starosta
Hroznové Lhoty Petr Hanák.
Vloni závod odstartovala a dětem fandila olympijská vítězka
v hodu oštěpem a manželka
legendárního vytrvalce Emila Zátopka Dana Zátopková.
Kromě své přítomnosti a času
věnovala pořádající škole

sponzorský dar na nákup putovních pohárů.
Podle ředitele školy Lubomíra Kříže je výhodou, že se do
organizace závodu zapojuje
prakticky celý druhý stupeň.
Vedle pedagogů měl nějakou
povinnost každý ze školáků.
Ti, kdo neběželi, pomáhali na
trati a další třeba natáčeli re-

portáž, kterou využijí v mediální výchově.
„Pomoc a spolupráce při podobné akci je kolikrát lepší
než několik hodin teorie v občanské výchově,“ tvrdil ředitel. Samotný závod má přitom
mnohem hlubší dopad než jen
pouhé zápolení. Nástěnky na
chodbách připomínají historicky nejúspěšnějšího běžce
planety a jeho postava se objevuje i ve slohových úlohách
školáků.
Štafetový maratón tentokrát
v Hroznové Lhotě vyhráli reprezentanti Základní školy
Hutník Veselí nad Moravou
(2:37,55), stříbro vybojovala Hroznová Lhota (2:42,57)
a bronz putoval do Velké nad
Veličkou (2:43,11).
Pochvalu a ocenění si ale určitě zaslouží všichni, kdo přijeli,
svůj štafetový úsek nevzdali
a doběhli až do cíle.
Lenka Fojtíková

www.straznicko.cz
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Strážnicko „Místní akční skupina“
Slovo úvodem
Vážení čtenáři - obyvatelé Strážnicka, stejně jako
v loňském roce se k Vám
v závěru toho letošního
dostává další číslo Zpravodaje MAS Strážnicko. Je
to dobře, neboť život MAS
stejně jako každého z nás
by měl mít jakýsi řád a rytmus.
Mám za to, že řád života,
byť už často deformovaný,
je v současné době jedním z pokladů venkova.
A my bychom si to měli
uvědomovat a snažit se,
aby tomu tak bylo i v budoucnu. Stále se zrychlující životní tempo má pak
za následek, že je člověk
zmatený, uštvaný, nespokojený a nešťastný.
Dnes díky masivním reklamním kampaním například zmizel úplně Advent,
a nebýt Dušiček, Vánoce
by začínaly snad už říjnu.

S tím pak souvisí, že úplně
mizí z našeho života různé zvyky, které se vázaly
k určité konkrétní době
a dělali život pestrým a bohatým. Postupně se stáváme štvanci, kdy se nám
ze všech stran vnucuje, co
ještě potřebujeme a co si
máme ještě koupit. A tak
se nám může stát, že si
obchodníci vymyslí třeba
svátek mobilů, který nám
ukradne třeba hody nebo
fašank.
Naši předkové žili v jasně
deﬁnovaných úsecích kalendářního roku. Advent byl
adventem, Vánoce Vánoci
a tak bych mohl pokračovat. Udržení ročního rytmu,
zachování řádu a tradic,
a to nejen prostřednictvím
folklorních souborů, by
mělo být též součástí obnovy venkova, na kterou
se při realizace SPL odvoláváme. Jak? Tím, že se
tyto hodnoty opět stanou
součástí běžného života

nás samotných. Bude to
chtít čas, odvahu jít občas
proti proudu, taky toleranci, když nás okolí nebude
úplně chápat a v neposlední řadě též schopnost umět
důvody takového jednání
či způsobu života jasně
formulovat a sdělit.
Konec roku vždy přináší
bilancování, co se podařilo
a co ne. A je to též součástí
řádu. Realizace Strategického plánu LEADER (SPL),
začíná být vidět. Mohli jsme
se o tom přesvědčit 27. listopadu, kdy jsme projeli
téměř všechny projekty,
které byly schváleny k podpoře. Musím přiznat, že ne
všechny projekty, které
MAS doporučila k realizaci, byly schváleny Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF). O to
víc mne to mrzí, že to byly
projekty velmi dobré a byly
vyřazeny za nepodstatné
administrativní záležitosti.
Listopadová inventura je

pro nás všechny povzbuzením, že práce MAS má
smysl a dává tušit, že se
postupně naučíme dotace
čerpat ve všech opatřeních, které obsahuje SPL.
V současné době jsme se
přestěhovali do nových
prostor, které sdílíme s Informačním centrem Stražnicka, jehož zřizovatelem
je Město Strážnice. Najdete nás na ulici Vinohradská
35, je to na rohu podloubí
mezi autobusovým nádražím a Černým orlem.
Na konci roku 2009 bych
chtěl poděkovat, všem
pracovníkům, členům MAS
a partnerům za to, že jsme
posunuli Strážnicko zas
o kousek dál. Doufám, že
k lepšímu.

PF 2010
Abyste se všemi,
se kterými se v roce 2010
setkáte,
našli společnou řeč.
Ze srdce přeje
Ing. Petr Hanák
předseda MAS
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MAS STRÁŽNICKO

PROJEKTY REALIZACE STRATEGIE MAS – II. VÝZVA
1. Prodejna nápojů a suvenýrů s informačním místem
ve Strážnici, celkové náklady
255 000Kč, uznatelná dotace
60% , žadatel Šimáček Svatopluk, Strážnice - V budově baru
Helenka v centru města vzniká nový multifunkční obchod
s možností služeb internetu
na 4 PC i prodejem místních
tradičních výrobků. Realizací

kulturních a společenských
akcích v areálu. Vznikla i nová
tradice Chutnání mladých Svatomartinských vín při martinských hodech v Kozojídkách.

3. Ať žijí Petrovjané – obnova budov a prostranství v srdci
obce, celkové náklady 1 023
471 Kč uznatelná dotace 85%
, žadatel Obec Petrov - Projekt

5. Udržovací práce na objektu zahrádkářů v areálu Starý
potok v k.ú. Sudoměřice, celkové náklady 1 090 000 Kč,
uznatelná dotace 90% , žadatel
Obec Sudoměřice - Opravou
stavby zahrádkářského domu
i celého výletního areálu plotu
a rekonstrukcí zeleně s výsad- 7. Kostel sv. CaM – oprava fabou 150 stromků ve vinařském sády a úprava parku, celkové
areálu vzniká upravené víceú- náklady 1 062 000 Kč, uznačelové prostranství a zázemí telná dotace 80% , žadatel
pro pořádané stávající akce: ŘkF Radějov - Úpravou histoSudoměřské hody v červnu, ricky hodnotné stavby a zveVinobraní v září, Cykloshow lebením parku v okolí přispívá
ve Starém potoku, a vzniknou k zlepšení prostranství v obci
dvě nové tradici zakládající a napomůže rozvoji kulturních
společenská akce: „Svěcení a církevních aktivit. Podpoří
mladých vín a Svatomartinská pravidelné církevní liturgické
husa“ každoročně v listopadu slavnosti a tradiční akce „Mara „Srpnová noc“ pořádaná stří- tinské hody“, „Cyrilometodějdavě spolky v srpnu.
V rámci projektu budou
pořízeny
i nové lavičky a multifunkční malotraktor
pro udržbu
ploch.Vznikne nové pracovní místo Nové Turistické informační centrum ve Strážnici
0,2 úvazku.
ská pouť“. Po dokončení úprav
6. Informační centrum Stráž- celého areálu se rozšíří využití
nicka, celkové náklady 875 území o venkovního jeviště
324 Kč, uznatelná dotace 90% a promenády jako výstavní
, žadatel Město Strážnice - Pro- plochy. Oprava kostela a snajekt vytvořil pro město Strážni- ha o jeho zařazení do katalogu
ci i okolní obce plnohodnotné chráněných památek vytvoří
certiﬁkované Turistické infor- podmínky rozvoj turistiky včetmační centrum s pravidelnou ně souvisejících propagačních
obsluhou, které bude posky- aktivit.
tovat ucelené služby pro inforText a foto Mgr. Vít Hrdoušek,
mování a vzdělávání místních
manažer MAS Strážnicko
i turistů. Bude zde zajištěn

Kulturní areál kříb v Kozojídkách
dojde k propojení nákupních a
volnočasových aktivit v rozšířené pracovní době od 16 – 24
hod denně pro mladé, občany
i návštěvníky V turistické sezoně bude otevřeno i dopoledne,
podle zájmu. Obchod bude
také návštěvnickým místem
Strážnicka poskytováním informací o turistice a službách
(www, propagační materiály
apod.). Vznikne nové pracovní
místo o 0,2 úvazku.
2. Vila Alžběta – stavební
úpravy části domu na ubytovnu, celkové náklady 995 000
Kč uznatelná dotace 60% , žadatel Vařechová Ľubomíra, Žeraviny - V rámci projektu vznikl
v nejmenší obci Strážnicka
přestavbou a vybavením rodinného domu s úpravou zahrady
malý penzion o kapacitě 6 míst
a 5 přistýlek ve 3 pokojích, 11
stravovacích míst v hale s kuchyňkou, Projekt vytvoří 2
pracovní místa pro ženy do 30
let. Pro veřejnost vznikne nová
sportovní akce „FAMILY TOUR
AROUND STRÁŽNICKO“ každoročně pořádaná v červenci
s cílem poznat na kole v rodin-
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prodej regionálních řemeslných, propagačních výrobků.
V rámci projektu byla opravena část budovy pro TIC, pořízeno vybavení včetně veřejně
přístupného internetu na 4 PC.
V opravených prostorech bude
také fungovat kancelář MAS
Strážnicko a prostor bude
sloužit pro malé školení a semináře v turistickém ruchu.
Vznikne jedno nové pracovní
místo na 0,5 úvazek.

ném kruhu krásy Strážnicka
a v areálu zahrady s bazénem
akce „ZLATÁ RYBKA“ – akce
pro děti každoročně pořádaná
v červenci.

zrealizoval opravu dvou budov
spolku zahrádkářů a hasičů,
pořídil vybavení pro kulturní
akce v obci – lavičky, ozvučení
s mixažním pultem a mikrofony a velký stan 12x6m . V rámci uprav prostranství bylo
vybudováno i odpočinkové turistické místo „ Sirnatý pramen
a bývalé sirnaté lázně“. Bylo
nakoupeno vánoční osvětlení
pro celou obec. Vzniknou dvě
nové tradiční akce „Čertovské
dostaveníčko v rámci Zpívání
u vánočního stromu a zcela
nová akce Hledají se vánoce“.
4. Zahrádkáři pro rozvoj kulturního areálu Kříb, celkové
náklady 200 135 Kč, uznatelná dotace 90% , žadatel
ZO Českého zahrádkářského
svazu Kozojídky - Projektem
je opraven a zpřístupněn sklep
zahrádkářů v krásném vinařském areálu Kříb. Vzniklo nové
návštěvnické místo - malá expozice vinohradnictví a zvýšení úrovně kulturního a společenského využití pro veřejnost,
vytvoření zázemí pro zkoušky
a vystoupení pěveckých sborů
Malina a Jahoda a spolků při

MAS STRÁŽNICKO

PROJEKTY REALIZACE STRATEGIE MAS – III. VÝZVA
1.Festival na vodě- technické
zajištění akce, celkové náklady
110 000 Kč, uznatelná dotace
90% , žadatel Občanské sdružení S úsměvem, Komenského
565, Strážnice. Nákupem zaří-

vých aktivit pro děti a mládež,
neboť projekt je zaměřen na
mladé lidi do 30 let. Projekt
vzniká zapojením tří složek:
občanské sdružení Salesiánský klub mládeže, INEX-SDA

mi, chrámového sboru a scholy a vytváří zázemí (skladové
prostory) pro akce a pořádání
seminářů v pastoračním domě
u kostela Sv. Anny ve Tvarožné Lhotě. Nově vznikne kurs:

zakládající akci „Na kole za
folklorem“, která umožní milovníkům folkloru nahlédnout
do „kuchyně“ souborů Strážnicka, kdy si zájemci mohou
sami zkusit, popř. se naučit
slovácké písně a tance přímo
v daném souboru.
5. Oprava objektů koňské
farmy Svoboda, celkové uznatelné náklady 205 000 Kč,
schválená dotace 50% , žadatel Rostislav Svoboda, Petrov.
Opravou interieru i exterieru
stájí se zlepší podmínky pro
chov plemenných koní a zpřístupní se veřejnosti – exkursím
škol apod. Pro širokou veřejnost bude každoročně uspořádána společenská akce
„Formanská jízda“ na přelomu
srpna a září.
6.Penzion Amálka, celkové
uznatelné náklady 1571 143
Kč, schválená dotace 60% ,

festival na vodě na Lučině
zení ozvučení a nové podlahy
podia na vodě bude zachována jedinečná akce v rekreační
oblasti Lučina na kterou ročně
zavítá okolo 5000 účastníků.
Součástí akce bude nově malý
jarmark tradičních výrobků,
kde cca 6 - 10 stánků představí umění řemeslných výrobců,
výrobky z chráněných dílen ze dřeva, kamenů, proutí, tkané látky, a také místní pečivo,
výrobky z medu, bylinné čaje
apod. \nově budou součástí akce i tvořivé dílny pro děti
:malování, modelování, korálky, hádanky apod.
2. Poznej Strážnicko svůj
kraj, celkové náklady 110 000
Kč, uznatelná dotace 90% , žadatel Salesiánský klub mládeže, Hroznová Lhota. Realizací
projektu dojde ke zlepšení
materiálně technického zázemí SKM Hroznová Lhota, což
umožní rozšíření volnočaso-

Bílé Karpaty a ZŠ Hroznová
Lhota. Projekt založí dvě nové
tradiční akce: Úklid vodních
cest Strážnicka ke Dni Země
– duben a Poznej Strážnicko
svůj kraj – jako součást cykloturistického kurzu žáků 9.tř. –
červen, kdy žáci projdou část
výletu i na lodích. Projekt přispěje k rozvoji a zvýšení kvality turistického ruchu a vytvoří
podmínky pro vznik dalších
aktivit mladých lidí.
3. Oprava staré sakristie
pro vzdělávací a volnočasové aktivity, celkové náklady
440 000 Kč, uznatelná dotace
90% , žadatel Římskokatolická
farnost Kněždub. Opravená
přístavba sakristie slouží jako
zázemí pro vzdělávací a volnočasové aktivity s veřejně
přístupnými 2 počítači napojenými na Internet a poskytuje
prostor pro společenské aktivity dětí a mládeže, matky s dět-

„Školení
práce
s internetem“ pro
širokou veřejnost
a školící zázemí
pro novou tradici
zakládající akci „
Semináře a besedy v komunitním
centru“ – každoroční cyklus 6
přednášek na du- pokoj v penzionu Vila Alžběta v Žeravinách
chovní, teologická
žadatel Ing. Vítězslav Hořák,
a všeobecná aktuální témata.
Strážnice. Realizaci objek4.Penzion u Maléřa – Vyba- tu vznikne nový víceúčelový
vení půjčovny kol a penzionu objekt s ubytovací kapacitou
IT, celkové náklady 310 000 6 lůžek, informační službou
Kč, uznatelná dotace 60% , ža- návštěvnického místa Strážnicdatel Pavel Múčka, Hroznová ka a technickým zázemím pro
Lhota. V rámci projektu vzni- rozvoj podnikatelských aktivit
ká půjčovna kol včetně servi- žadatele přímo na cyklostezce
su a odpočinkové místo pro č. 46 na úseku Petrov – Raděturisty s promítáním snímků jov. Vznikne nové pracovní míso folkloru a přístupem na in- to pro absolventa střední školy
ternet na stezkách Strážnicka na celý pracovní úvazek.
- kraje vína, folkloru a orchideí.
Text a foto Mgr. Vít Hrdoušek,
Projekt vytváří novou tradici
manažer MAS Strážnicko
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MAS STRÁŽNICKO

IV. VÝZVA PRO PROJEKTY REALIZACE STRATEGIE
MAS PRÁVĚ OTEVŘENA !
„Strážnicko“

Místní

Akční

Skupina, občanské sdružení
dle zákona č. 83/1990 Sb.,
IČO 27016595 podává výzvu k předkládání projektů
pro realizaci Strategického
plánu „STRÁŽNICKO - je
i váš kraj“(dále jen SPL MAS

2. Podpora zemědělských
a potravinářských výrobků
na Strážnicku, žadatel je výrobce potravin, výrobce krmiv,
zemědělský podnikatel,
3. Les pro lidi a pro přírodu,
žadatel je fyzická či právnická
osoba hospodařící v lesích

Strážnicko) v rámci následujících ﬁchí:
Strážnicko) v rámci následujících ﬁchí:

8. Naši lidé v akci, žadatel je
obec a svazky obcí, nezisková
organizace, sdružení právnických osob,církve

Žádosti budou přijímány osobně, prostřednictvím statutárního zástupce či pověřené
osoby v předepsané formě
„Žádosti o dotace“ opatření
IV.I.2. (viz www.straznickomas.cz) od 15.12.2009 do
29.1.2010 do 12.00 hod v kanceláři MAS nově ve Strážnici,
ulice Vinohradská 35 ( na rohu
pasáže proti nádraží CSAD).
Žádost bude předložena v jednom originále a jedné prosté
kopii včetně povinných příloh

písemně a v jedné kopii na CD
nosiči ve formátu MS Word či
ekvivalentu, přílohy ve formatu JEPEG. Způsobilé náklady
projektu jsou od 0,05 do 2 mil.
Kč a projekty budou hodnoceny dle bodovacích kriterií
SPL MAS Strážnicko (viz www.
straznicko-mas.cz,či
minulé
číslo zpravodaje). Na výzvu
bylo radou MAS vyčleněno
6 mil. Kč.
Mgr. Vít Hrdoušek,
manažer MAS Strážnicko

Jak podat žádost o dotaci na realizaci projektu v rámci SPL Strážnicko – je i váš kraj ???
Pro získání dotace na Váš projekt je potřeba podniknout tyto kroky. Řádně si vybrat a pročíst Fichi (oblast podpory) na www
stránkách nebo v tištěných skriptech MAS, kde budu podávat projekt a zvážit vhodnost svého projektu, včetně výdajů dle
kodů. Konzultovat svůj záměr (alespoň technická dokumentace, rozpočet) v kanceláři MAS.

Vyplnit formulář žádosti (ve formátu PDF8, nejlépe na počítači) a přiložit přílohy:
1) Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy uvedené v příloze 2, příp. 3 těchto Pravidel – originál, plus v elektronické
podobě na CD nosiči v aplikaci ADOBE (ve formátu .doc nebo .pdf).
2) Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření dle závazného vzoru v příloze 7, případně 8,
9 nebo 10 těchto Pravidel – originál.
3) kopie katastrální mapy potvrzená příslušným katastrálním úřadem s vyznačením lokalizace předmětu projektu v souladu s výpisem z katastru nemovitostí - prostá kopie.
4) V případě, že se jedná o projekty, které jsou realizovány v rámci Fiche označené jako zakládající veřejnou podporu (ﬁche
4,5) předkládá se daňové přiznání potvrzené ﬁnančním úřadem (u fyzických osob včetně jeho přílohy 1) za poslední
uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci (neplatí v případě zakládání mikropodniku) – prostá kopie.
5) Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení k předmětu projektu - prostá
kopie.
6) Pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt
není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon zapotřebí stavebního povolení
ani ohlášení stavby – originál či úředně ověřená kopie
7) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie - pokud není přílohou technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení - prostá kopie.
8) Vyjádření příslušeného obecního úřadu k projektu, dle příslušného vzoru - originál
9) Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh - originál
Žadatel musí předložit výše uvedené základní povinné přílohy a zároveň další povinné, příp.nepovinné přílohy uvedené v příslušné Fichi na kancelář MAS ve Strážnici, kde bude Žádost a přílohy zkontrolovány, případně bude žadatel
písemně vyzván k úpravě a doplnění v rámci připomínek v chybníku.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Slovácký Slavín zažil netradiční setkání jednoho rodu
Nezvykle živo bylo v jednom
sobotním listopadovém dopoledni na kněždubském
hřbitově nazývaném též Slovácký Slavín. Zatímco v ulicích
obce bylo mrtvo, na hřbitově
se hemžily desítky lidí. Jedno
měli všichni společné. Byli potomky manželů Anděly a Jana
Bílových. Celkem jich prý bylo
čtyřiasedmdesát. Pokud by
ale přišli všichni, tak jich je více
než devadesát.
Všichni účastníci nejdříve zamířili do kostela, kde se za
živé i zemřelé členy rodiny slavila mše svatá. Farář z nedaleké Hroznové Lhoty P. Jan Žaluda v promluvě prozradil, že
tomu bude příští rok třicet let,
co je knězem, ale podobnou
mši svatou za jeden rod ještě
nesloužil. Dále také připomněl,
že je krásné, jak všech pět sester drží při sobě a navzájem si
pomáhají.
Mše svatá se chýlila ke konci
a v tu chvíli se z lavice zvedla
Andrea Vajdíková. Mnozí tuto
ženu znají jako skvělou divadelnici v Hroznové Lhotě, kde
s tamními ochotníky ztvárnila
nejednu roli a podílela se také
na sepsání hned několika scénářů Hroznolhotských etýd.
Tentokrát ale dostala od nejmladší ze sester Bílových úkol

přečíst dopis. Bylo to vlastně poděkování za všechno,
co pro Jiřinu Gajdovou, žijící
dnes se svým manželem ve

Bylo to nelehké. Ve čtrnácti
už jsem sama i orala, a když
jsem hrabala sena, tak jsem si
kolikrát říkala: Ta louka je ne-

V Kněždubu si dali dostaveníčko potomci manželů Anděly a Jana
Bílových, jimž se narodilo pět dcer: Ludmila (*1936), Marie
(*1940), Anna (*1942), Růžena (*1943) a Jiřina (*1946).Dále
dnes žije čtrnácti vnuků, pětatřicet pravnuků a čtyři prapravnuci,
přičemž nejmladšímu Lukáškovi Martínkovi a Filípkovi Kovářovi je
teprve šestnáct měsíců.
Foto Lenka Fojtíková
Strážnici, udělaly její čtyři sestry. Teprve v tom okamžiku se
nezasvěcení dozvěděli, že sestrám zemřela maminka, když
nejmladší Jiřince byly teprve
čtyři roky a nejstarší Lidka
měla třináct let.
„Měli jsme sedm hektarů,
koně, krávy, prostě celé hospodářství, které jsem musela
po mamince přebrat. A k tomu
ještě péči o sestry. Jiřince
byly čtyři roky, Růžence pět…

konečná a já tu lécu sama...,“
zavzpomínala nejstarší ze
sester, dnes třiasedmdesátiletá Ludmila. „Nemám moc
vzpomínek na dobu prožitou
společně s oběma rodiči. Já
jsem byla opečovávána mými
milými sestřičkami. Když zavřu
oči, při jídle sedím mamince
na klíně. Další vzpomínky jsou
na chvilku, kdy zemřela. Nás
pět spolu s taťkou jsme se s ní
loučili u hrobu. Ty Lidko, jsi ve-

lice naříkala, jako bys tušila, že
ji budeš nahrazovat. A také se
tak stalo. Za vše, co jsi pro nás
udělala, ti děkujeme. Někdy to
bylo moc smutné a těžké a přesto jsme se dokázaly radovat.
Mnohokrát jsme cítily ochranu
a vedení shůry. To bylo životních situací... Při nepatřičném
chování stačilo, aby taťka pronésli kratinkou větu: „Kdyby
vás viděla mama...“ A bylo po
hašteření, hádání a požďuchování. To jsme zjihly. Ještě dnes,
po padesáti devíti letech to má
váhu... Děkuji vám sestřičky
za péči a starostlivost, že jsem
mohla chodit do školy. Vím,
že jste měly větší nadání, ale
neměly jste možnost se ani
vyučit,“ četla mimo jiné z dopisu nejmladší Jiřinky Andrea
Vajdíková.
Jiřinčin manžel, Jan Gajda, si
velkým kapesníkem nestačil
utírat slzy valící se po tvářích.
V tom kostele ale brečeli všichni. Snad ani jedno oko nezůstalo suché.
Po mši svaté všichni účastníci
setkání zamířili ke hrobu předků a potom následoval oběd
a dlouhé povídání, které nebralo konce až do půlnoci.
Lenka Fojtíková

V Kozojídkách slavili výročí hraničního kamene
Není nic nového pod sluncem,
že se obyvatelé Kozojídek umí
skvěle bavit. Dokazují to v průběhu celého roku. Fašankem
počínaje, přes dožínky a hody
konče.
Pokud není důvod k zábavě, tak si ji prostě vymyslí.
Pořádně veselo bylo v jednom z květnových podvečerů
v sadu Antonína Benedíka jen
pár desítek metrů za cedulí
označující vjezd do obce. Mužský pěvecký sbor Malina zde
připravil setkání u hraničního

www.straznicko.cz

kamene veselského a ostrožského panství. Vyrytý letopočet připomíná, že ho sem někdo umístil už v roce 1759.
Majitel pozemku a zároveň
šéf pěveckého sboru Malina
Antonín Benedík ho přitom
objevil náhodou. „Ze země trčel jen kousek a zavazel mně
při sekání trávy, tak jsem ho
chtěl vykopat a odvézt domů.
Nakonec mne ale čekalo překvapení, protože jsem zjistil,
že je pěkně hluboko zemi
a je na něm vyrytý letopočet

a z jedné strany zkratka HW
a z druhé HO, což znamená
veselské a ostrožské panství,“
připomněl historii nalezeného
kamene Antonín Benedík.

K pohodové náladě přispěla
Mičkova muzika. Zpěváci zvažují, že by se mohli u hraničního
kamene setkávat každým rokem. Text a foto Lenka Fojtíková
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Pavel Žák: Poněvadž jsem poznal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studánku, aby mohli pít i jiní
Strážničanům nemohlo unik- Jednou dostal deset dní ko- tí! Maminka pak šla na návštěnout, že při příležitosti vzniku rekce bez vycházek. Venku vu s pláčem. Místo aby syna
Československa předal prezi- bylo mínus dvacet a v cele se utěšovala, potřebovala od něj
dent České republiky Václav netopilo. „Mohlo tam být od sama útěchu.
Klaus Řád Tomáše Garrigua dvou do šesti stupňů pod nu- Neměla to v životě vůbec jedMasaryka strážnickému rodá- lou. Nedalo se dělat nic jiného noduché. Talentovaná dcera jí
ku Pavlu Žákovi. Dnes jeden- než chodit. Třináct hodin jsem zemřela ve dvaadvaceti a další
aosmdesátiletý muž byl komu- proto chodil od dveří k oknu syn se zřejmě kvůli podvýživě
nistickým režimem po únoru a zpátky. Denně to mohlo být narodil postižený. Pavel pak
1948 vyloučen z vysoké školy. okolo sedmdesáti kilometrů. skončil v kriminále.
Za organizování ilegální stu- K jídlu jsem měl jen tři krajíč- Jeden kněz se jí ptal: „Tetičdentské organizace byl o rok ky chleba a litr teplé vody. Ne- ko Žáková, jak je možné, že
později zatčen a odsouzen na dostal jsem přitom ani rýmu! to všechno zvládáte? A ona
Všechno jsem vydržel a vrátil odpověděla: „Velebný pane,
16 let vězení.
„Studoval jsem tehdy Peda- se v pohodě. Modlil jsem se když je mně nejhůř, tak si zagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
SKŘEL byla zkratka Studentské křesťanské legie.
Snažili jsme se pomoct
těm, kdo byli neprávem
a podivnými praktikami
vylučování ze školy a perzekuováni. Vydávali jsme
také letáky,“ vzpomíná po
dlouhých desetiletích vyznamenaný muž. Za svou
činnost byl v roce 1948,
kdy studoval druhý ročník, vyloučen ze školy. Ze
dvou brněnských skupin Jedenaosmesátiletý Pavel Žák je skvělým vypravěčem s vynikající paText a foto Lenka Fojtíková
tehdy komunisté zatkli na mětí.
padesát mladých lidí.
Pavel Žák byl odsouzený na a zpíval. Znal jsem také hodně zpívám nějakou mariánskou
šestnáct let. Nakonec se z kri- básní. Víra, písničky a bás- písničku a hned se mně uleví.“
minálu dostal díky amnestii po ně mně pomáhaly přežít. I při Nakonec se ale dočkala synodvanácti letech. Ještě před- nějaké ubíjející práci jsem si va propuštění a později se tětím si ale za mřížemi prošel začal recitovat básničku nebo šila i s vnoučátky.
drsnými okamžiky. Ve vězení zpíval. Nazpaměť jsem znal Po návratu z vězení začal Papracoval v dolech, dral peří, i celou mši svatou. Písnička- vel Žák pracovat ve strážnické
vázal špagáty, vyráběl dámské mi jsem držel také kamarády,“ ﬁrmě na betonové zboží, kde
zůstal až do důchodu. Kvůpodvazky a byl také důlním prozrazuje Pavel Žák.
tesařem. „Nejméně dvacet- Po návratu domů vážil jen pa- li nemoci do něj předčasně
krát jsem byl na prahu smrti. desát kilogramů. Maminka ho odešel už v roce 1980. „Stejně
Dozorci s námi samozřejmě pak ale rychle dostala zpátky jako většina mých spoluvězňů
zacházeli špatně. Jejich úko- do formy. Právě pro ni byl sy- jsem také já onkologicky onelem bylo nás zlikvidovat. Když nův pobyt za mřížemi těžkou mocněl. Měl jsem ale štěstí,
jsme tam přišli, tak nám velitel životní zkouškou. Při jedné že jsem se s rudou nedostal
řekl: „Z vás se domů nikdo z mála návštěv jí náčelník, jímž do přímého kontaktu. Ti, kdo
nevrátí. Tady všichni pochcí- byl dvojnásobný vrah, řekl: s ní pracovali přímo, většinou
páte,“ zavzpomínal na hrůzné „Špatně jste ho vychovala! do tří let umírali na leukémii,“
Váš syn se nikdy domů nevrá- připomněl následky pobytu za
roky muž.
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mřížemi muž, který byl jedním
ze strážnických řečníků při listopadové revoluci. Později se
stal také jedním ze zakládajících členů Občanského fóra
ve městě.
Ze současného politického vývoje v zemi ale příliš spokojený
a nadšený není. „Bojím se, aby
se neopakovala situace, kterou
jsem zažil v roce 1946 a 1947,
kdy se sociální demokraté
spojili s komunisty,“ upozornil
Pavel Žák. Poté připomněl,
že když osmadvacátého října
přebíral z rukou prezidenta
České republiky Řád Tomáše
Gariqua Masaryka, vzpomínal
na lidi, kteří se toho nedožili,
pracovali s ním a bojovali za
stejné ideály.
Ocenění proto přebíral i za ně
za všechny. Jako vášnivý skaut
jsem si vybral za životní motto
heslo amerického zakladatele
skautingu Ernesta Thompsona Setona „Poněvadž jsem
poznal trýzeň žízně, vyhloubil
jsem studánku, aby i jiní mohli pít.“ „Celý život jsem hloubil
studánky bez ohledu na riziko a trápení. Nebylo to lehké.
Jako muklové jsme bojovali
o přežití každý den,“ řekl při
loučení oceněný muž.

www.straznicko.cz

Rodinné centrum se stará o malé, velké i ty dříve narozené
Předadventní víkend byl ve
Strážnici vskutku pestrý na
kulturní akce pro děti i dospělé. V tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové proběhl již tradiční „Předadventní karneval“ pořádaný
rodinným centrem, orelskou
jednotou a strážnickou farností. Atmosféra byla velice
radostná a přes 200 dětiček
i se svými rodiči si zasoutěžily,
zatančily a pobavily pod vedením klaunů-profesionálů, ale
i dobrovolníků z řad mládeže,
maminek i babiček. Důstojná,
ale velmi přívětivá porota vyhodnotila masky. Odměněny
byly ale všechny děti, díky
štědrosti našich sponzorů.
Všem patří velký dík!
Aby si v předadventním čase
přišli na své i dospěláci, kteří
mají rádi folk-rockovou muziku s gospelovým zaměřením,

přijela do Strážnice na pozvání
Rodinného centra a farnosti
kapela Kapucíni&Stanley ze
slovenské Bratislavy. Koncertu
předcházela přednáška o prožívání adventu v rodině v po-

P. Marie vládla velice spontánní
atmosféra, všichni posluchači
byli doslova vtaženi „do děje“.
Poslední dvě skladby si mohli zahrát i strážničtí muzikanti.
Součástí koncertu byl křest

dání kapucínů Ondřeje (mistra
na foukací harmoniku) a Felixe
(zpěváka a textaře). V kostele

nového CD Túžby, jehož kmotrou se stala Česká Miss 2008
Eliška Bučková. Věříme, že je-

jich koncert nebyl ve Strážnici
poslední.
Tradiční, už adventní akcí se ve
Strážnici stala i návštěva sv. Mikuláše se svým nebeským doprovodem. Tentokrát tento milý
svátek, zvláště očekávaný dětmi připadl na neděli. Aby děti
neměly se svátkem sv. Mikuláše spojenou jen postavu čerta,
projíždí Mikuláš na voze, tažený párem krásných koní téměř
všemi ulicemi našeho města.
Letos koňské spřežení doprovázel i čert nebo spíše mladá
čertice na krásném koni. Setkání v kostele, rozhovor se sv. Mikulášem o jeho životě a samozřejmě obdarování přítomných
(asi 250 dětí) bylo pěknou tečkou za tímto svátkem. Dárečky
i veškerou organizaci připravila
farnost ve spolupráci s Rodinným centrem a mládeží.

Mužský pěvecký sbor představil novou knihu a CD
Slavnostní okamžiky zažil koncem listopadu sál Lidového
domu v Hroznové Lhotě. Na
koncertu zde mužský pěvecký
sbor široké veřejnosti představil novou knihu s názvem Mně
bude muzika do rána do dne
hrát a stejnojmenné CD.
„Původně jsem chtěl napsat jen
buklet k novému CD a nakonec
z toho byla kniha,“ prozradil vedoucí mužského pěveckého
sboru v Hroznové Lhotě Pavel
Valíček. Publikace na mapuje tradici hudeckých muzik
v Hroznové Lhotě až do druhé
světové války. Druhou část autor věnoval vývoji hroznolhotského lidového kroje. Kniha je
cenná i tím, že v ní čtenář najde
stovky historických fotograﬁí.
Nejstarší přitom pochází z konce devatenáctého století.
Podle Pavlíčkových výzkumů
spadá vznik lidové muziky
v Hroznové Lhotě do stejného
období jako ve Velké nad Ve-
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ličkou či Hrubé Vrbce. Všichni
tehdejší primáši se přitom narodili okolo roku 1840. O dvacet
let později pak byl v tomto kraji
boom hudeckých muzik. Ve
Lhotě to byli bratři Nekardovi.
Autor bádal v archivech i muzeích v Hodoníně, Brně, Veselí
nad Moravou i Uherském Hradišti.
Spoustu informací získal také
ze Štěpkovy kroniky. Nejstarší
záznam o muzice v Hroznové
Lhotě pochází z roku 1795.
Prvním muzikantem zde byl
kantor Filip Stürzenhofer. Byl
vynikajícím houslistou a varhaníkem. Údajně pocházel
z chudé šlechty, která do Lhoty přišla z Rakouska.
„Má praprababička se narodila roku 1843 a jmenovala se
Rosálie Stürzenhoferová. Vzala si pak Jana Strachotu. Babička mně vyprávěla, že měl
pradědeček muziku. Moc jsem
tomu nevěřil a bral to jako mý-

tus. Sám jsem hrál na cimbál
v několika muzikách ve Velké,
a když jsem se o tom zmínil,
Veličané tvrdili, že nikde nikdy nic nebývalo jenom tam
u nich,“ připomíná Valíček.
Při získávání a třídění informací dále zjistil, že různí sběratelé
ve Lhotě v letech 1900- 1910
zapsali písně, z nichž je dnes
většina známa jako horňácké
sedlácké. Právě některé z nich

jsou na novém CD, kde mužský pěvecký sbor z Hroznové
Lhoty doprovází muzika s primáši Jiřím Valíčkem a Petrem
Mičkou.
Na gajdy zahrál Ivan Urbánek.
Kmotrem knihy, v níž je CD vloženo, se stal vydavatel František Šalé. Právě v jeho nakladatelství byla kniha nákladem
tisíc kusů vydána.
Text a foto Lenka Fojtíková

Při představení nové knihy musel její autor Pavel Valíček absolvovat kromě vystoupení také improvizovanou autogramiádu.
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Starostka Žeravin má obavy z velkých úvěrů
Teto, paní učitelko, družinářko a samozřejmě také
paní starostko, volají děti na
starostku Žeravin, nejmenší
obce mikroregionu Strážnicko. O rozvoj a spokojenost
sto devadesáti pěti občanů
se zde už druhé volební období stará letos sedmapadesátiletá Jaroslava Hlahůlková.
Do Žeravin se tato rodačka
z Kněždubu s manželem přestěhovala z Kozojídek před jedenadvaceti lety. „Jsem absolventkou střední ekonomické
školy a posledních třináct let
jsem pracovala v poliklinice ve
Veselí nad Moravou. Jak jsem
se dostala ke starostování?
Sama ani nevím,“ vzpomíná
starostka. Před lety ji oslovil tehdejší starosta Vítězslav
Koutník, který je známý také
jako redaktor dětského časopisu Nezbeda. S komunální
politikou chtěl skončit, a proto
se obrátil na Jaroslavu Hlahůlkovou. Ta nakonec s jeho nabídkou souhlasila. Vůbec ale
netušila, že by se mohla stát
rovnou starostkou.
„Byla jsem hozená do vody,
a tak jsem se musela naučit
ve své nové funkci plavat,“
připomíná. O tom, že se jí to
daří, svědčí spousta vykonané práce. Někdo by si sice
mohl říct, že malá obec přináší také menší starosti. To je
možná částečně pravda. Na
druhé straně jsou ale také velké starosti, protože musí umět
hospodařit s velmi nízkým rozpočtem a pokud chce něco vybudovat, musí se hodně snažit
a šetřit. Přesto je za poslední
dvě volební období vidět kus
odvedené práce.
V minulých letech se například podařilo opravit budovu
obecního úřadu, pocházející
z padesátých let minulého století. Úřad se stavěl v akci Z a
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byl největší odliv obyvatel na
počátku devadesátých let
minulého století, kdy mnoho
mladých odešlo do Ameriky
a už se nevrátili. Tím pádem
se ani nerodily děti. Nyní už se
situace stabilizovala. Obecní
kroniky ale zaznamenávají, že
před sto lety v Žeravinách žilo
okolo tří stovek obyvatel. Tehdy ovšem v každé rodině bylo
šest až osm dětí.
V obci dnes není škola, školka ani žádný aktivní spolek.
Starostka proto v minulých
letech usilovala, aby zůstal
v provozu alespoň obchod,
kde by si především přestárlí lidé mohli nakoupit.
To se jí také nakonec podařilo. Nějaký čas prodejnu
potravin vedl obecní úřad
sám, ale časem se obchodu ujal soukromník. Dnes
zde zásobování zajišťuje
síť prodejen Famila. „Jsme
rádi, že to tak dopadlo. Neúčtujeme jim žádný nájem
a zapůjčili jsme zdarma
také veškeré vybavení prodejny. Je to služba pro naše
S dětmi, v nichž vidí další budoucnost své maličké obce, je starostka
obyvatele,“ tvrdí starostka.
Jaroslava Hlahůlková v pravidelném kontaktu v knihovně.
Jejím velkým snem je dnes
Foto Lenka Fojtíková
přebudovat budovu kulturznivého počasí míří maminky spolupracujeme s Knihovnou ního domu, kde je sál a sídlí
se svými ratolestmi. Opravy se v Hodoníně. Přivezou nám zde také knihovna. Bývalá
dočkal hřbitov, který je dnes vždy na výměnu knihy a my škola byla v šedesátých letech
kompletně vydlážděný a ne- nemusíme kupovat nové,“ minulého století přestavěna na
chybí k němu osvětlení. Letos upozorňuje starostka. Návštěv- kulturní dům, který nyní už doopravou prošla zvonice a kap- níci knihovny mají k dispozici sluhuje. Sál je pronajímán na
také veřejný internet. Kromě soukromé oslavy, bývají zde
le svaté Alžběty.
„Hospodaříme s jedním mili- samotného půjčování knih ale košty slivovice a pro děti třeonem korun ročně. Je těžké starostka pro nejmenší obyva- ba mikulášská nadílka. „Rádi
získávat dotace. Nyní bychom tele připravuje v průběhu roku bychom sehnali dotaci na
sice mohli z evropských fon- zajímavý program. V létě byla budovu z počátku minulého
dů dosáhnout prostřednictvím například honba za pokladem. století a kompletně ji opravili,
mikroregionu nebo MAS i na „Chci podchytit mladé, aby aby dál mohla sloužit našim
vyšší částky. Vše se ale oby- nám neodcházeli do měst. obyvatelům,“ prozrazuje plány
čejně musí předﬁnancovat, Jsem ráda, že na hody přišlo do budoucna starostka, která
což pro obec znamená zatí- do kostela patnáct krojova- odešla nedávno do předčasžení úvěrem. Přiznám se, že ných. Když vezmeme v úvahu, ného důchodu, aby se naplno
z toho máme velkou obavu. kolik zde žije obyvatel, tak je to mohla věnovat péči o svěřenou obec.
Spíše proto každým rokem vysoké číslo,“ míní starostka.
Lenka Fojtíková
budujeme něco okolo čtyři sta Podle statistických záznamů
prkenné podlahy se už propadaly. Dnes je po kompletní rekonstrukci-interiérem počínaje
a fasádou konče. „Vše jsme
opravili jen za půl milionu korun. Před sedmi lety ještě nebyly stavební ﬁrmy tak drahé
jako dnes. Jsem šťastná, že se
to podařilo v té době,“ upozorňuje starostka.
Dále v Žeravinách vyrostlo vedle víceúčelového hřiště také
dětské hřiště, kam dnes za pří-

tisíc korun a dvě stě tisíc nám
z našeho rozpočtu zůstává
volných. Snažíme se čerpat
také dotace z krajského úřadu,“ prozrazuje svou strategii
Jaroslava Hlahůlková.
Kromě obecního úřadu ji můžete zastihnout každý čtvrtek
odpoledne také v knihovně,
kde je v úzkém kontaktu především s dětmi. „Máme tisíc
knih, což není moc, ale hodně
využíváme výměnný fond, kdy
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Autokempink Lučina zdobí dřevěné sochy
Od května zdobí autokempink
Lučinu nové dřevěné sochy.
Jsou dílem nultého ročníku
neformálního setkání řezbářů.
Z celé České republiky i ze
Slovenska se jich tu sešlo čtrnáct, aby společně tvořili.
Jeden květnový víkend byl
slyšet jen zvuk motorových
pil, brusek na dřevo, ťukot dlát
a kladívek. „Účastníci byli od
Tachova přes Moravu, Žilinu,
Bratislavu až po východ Slovenska. Mám radost, že se

toto setkání podařilo uskutečnit. Splnil jsem si tak svůj sen.
Věřím, že budou následovat
další ročníky,“ řekl spokojeně
majitel autokempinku Libor
Říha. „Je to výborný nápad!
Na stará kolena jsem se také
pustil do vyřezávání drobných
věcí ze dřeva,“ prozradil bývalý starosta Hodonína Dušan
Grombiřík. „Sešli se tu řezbáři,
kteří se osobně vůbec neznali.
Doposud spolu komunikovali
pouze na internetu, na řezbář-

ském fóru www.rezbarstvo.sk.
Je super, že pan Říha přišel
s touto iniciativou,“ pochvaloval si autor internetových
stránek a profesionální řezbář
Andrej Irša z Kátova na Slovensku. Podle jeho mínění by
bylo dobré, kdyby v budoucnu
o akci projevily zájem instituce
a nadace. „Často podporují
jen divadlo, kdy se lidé nastrojí
do lidových krojů. My ale pracujeme v souladu s bezpečností práce včetně ochranných

pomůcek. Navíc nás mohou
při práci sledovat návštěvníci.
Na mladé to může mít vliv při
výběru budoucího povolání,“
poukázal na pozitiva řezbář.
Sochy byly ošetřené, aby odolaly povětrnostním podmínkám
a mohly zůstat rozmístěné
v areálu autokempinku. V budoucnu by zde měla vzniknout
největší zahradní galerie na jižní Moravě.
Lenka Fojtíková

Hroznolhotští hasiči slavili sto dvacet let existence
Sbor dobrovolných hasičů
v Hroznové Lhotě letos oslavil sto dvacet let existence. Při
příležitosti kulatého výročí vyšel sborník zachycující bohatou historii tohoto spolku.
Jsou v něm úryvky zápisů
z hasičských kronik, historické
fotograﬁe, seznam starostů,
velitelů a jednatelů sboru, současné vybavení, vlajky i fotokopie zakládající listiny.
Čtenář se například dozví, že
u zrodu Dobrovolné hasičské
jednoty v Hroznové Lhotě stáli
učitelé Karel Daněk, Jan Páč,
Antonín Zapletal, starosta
obce Josef Pavlica, radní Jan
Krýbl, Jan Gajdoštík a Josef
Lipčík. Hroznová Lhota přitom
nebyla první ani poslední obcí
v regionu, kde byl sbor hasičů
založen. Konec devatenáctého století byl pro vznik hasičů
příznačný. Na vybavení nově
vzniklých jednotek se ﬁnančně
podílela vrchnost i pojišťovny.
„Hasiči se v naší obci stali průkopníky spolkového života.
Z dobových zápisů je patrné,
že se postupně stávali i nositeli a organizátory kulturních
a společenských akcí. Ještě
dnes mívají stráž u Božího
hrobu, pořádají plesy, fašanky,
jízdu králů, vinobraní, obecní
oslavy, vodní fontány a byli
i u prvního sborového zpívání
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mužů,“ připomíná v úvodním
slově brožury starosta obce
Petr Hanák.
Dále pak píše, že v celé stodvacetileté historii byla období, kdy hasičstvo vzkvétalo, ale

rozvíjet. Nikdy v historii neměli
hasiči vše, co by ke své činnosti potřebovali. Vždy museli
řešit řadu problémů a vystačit
si s tím, co měli k dispozici.
„Je až obdivuhodné s jakou

Členové Sboru dobrovolných hasičů v Hroznové Lhotě v roce 2009.
též období, kdy zažívalo neutěšené poměry. K nim například
patřila první světová válka.
Tehdy totiž většina hasičů narukovala na frontu a jednotka
nebyla akceschopná. Nelehké
a složité období bylo též v padesátých letech minulého století a v době normalizace, kdy
se státní moc snažila činnost
hasičů zpolitizovat. Přesto se
vždy našli další pokračovatelé,
jimž patří dík za to, že se jim
podařilo činnost udržet a dále

vytrvalostí, věrností a opravdovostí se u většiny členů sboru
setkáváme. Být hasičem bylo
a je pro ně celoživotním posláním a službou. Všem jim za to
patří obrovský dík,“ upozorňuje dále starosta Hanák.
„Hodiny nácviků, technické
přípravy a získávání odborných
dovedností se sčítají do dnů,
týdnů, měsíců i roků, do času
vyplněného nezištnou dobrovolnou práci pro druhé. Hasiči
vyjíždí nejen k požárům, ale

také k autonehodám, pomáhají při povodních i odstraňování
následků vichřic. Jdou kdykoliv
a kamkoliv, je-li okamžitě třeba
pomoci ohroženým lidem,“
připomíná současný starosta

Foto archiv SDH
sboru Petr Pavlica. „Práce našich předchůdců představuje
pro všechny členy hnací motor, jímž postupně předáváme
štafetu odstartovanou před sto
dvaceti lety dalším generacím
hroznolhotských hasičů,“ dodává velitel sboru Aleš Šupa.
Sbor dobrovolných hasičů má
v letošním roce pětačtyřicet
členů, přičemž v zásahové jednotce jich je čtrnáct.
Ze sborníku vybrala a zpracovala Lenka Fojtíková
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V Sudoměřicích založili novou
tradici žehnání svatomartinských vín
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Sudoměřicích uspořádala poprvé ve své historii žehnání svatomartinských
vín. Slavnost v budově zahrádkářů ve Starém Potoku zahájil
správce farnosti P. Jiří Szwarc. Ten nejdříve požehnal svatomartinská vína nejen ze Sudoměřic, ale také z Petrova, slovenské
Skalice a Strážnice.
Poté následoval přípitek a ochutnávka husích specialit. Předkrmem byly patenty s náplní z husích jater. Jako hlavní chod se
pak podávala husa s červeným a kysaným zelím. Přílohou byly
bramborové i klasické knedlíky. Akce se zúčastnilo okolo sedmdesátky vinařů, kteří pak v přátelské atmosféře koštovali mladá
vína až do nočních hodin. „Mladá vína jsme letos žehnali poprvé.
Chtěli bychom z toho zavést takovou pěknou tradici. Už dvaačtyřicet let máme družbu s vinaři ze Strážnice, Skalice a Petrova.
Kromě toho, že jsou v každé obci pravidelné výstavy vín, jednu
pořádáme společnou. Organizace se vždy ujme jedna z družebních obcí. Bývá na nich až okolo tisícovky vzorků,“ prozradil
něco z dlouholeté činnosti předseda sudoměřických zahrádkářů
Emil Šredl.
(lef)

Při příležitosti svátku sv. Martina založili v Sudoměřicích vinaři novou tradici žehnání mladých vín.
Foto archiv OÚ

Mimořádný úspěch holubářů
Vynikající sezónu za
sebou mají chovatelé poštovních holubů bratři Pukancovi
ze Sudoměřic. Třiadvacetiletý Martin
a sedmadvacetiletý
Josef dokázali se
svými holuby uspět
v
mezinárodním
klání.
Jejich holub Leysen
totiž letos v lednu
výborně
zabodo- Chovatelé poštovních holubů Josef a Marval na olympiádě tin Pukancovi se letos mohou pochlubit
v německém Dort- mimořádnými úspěchy.
mundu, kde skončil
Foto rodinný archiv
v univerzální kategorii D mezi devětačtyřiceti nejlepšími holuby ze šestatřiceti zemí
celého světa na vynikajícím pátém místě. Na start holubích letců je
organizátoři upozorní telefonem, pak už jen chovatelé čekají, kdy
se jejich svěřenci objeví doma, kde sednou na čipovou anténu. Ta
přečte jeho kód na kroužku na noze a zaznamená čas příletu.
K chovu holubů se úspěšní bratři dostali díky svému otci, který
je také chovatelem, už v útlém dětství. „V současné době máme
něco málo přes osmdesát holubů, přičemž zhruba třicet patří
mezi chovné jedince, z nichž se odchovává kvalitní potomstvo
pro závody. Zbytek, což je padesát kusů, tvoří závodní tým pro
sezónu. Ta se skládá z dvaceti závodů od sto padesáti kilometrů
do více než tisíce kilometrů. Dalších pět závodů je vyhrazeno
pro holoubata. My chováme převážně holuby na krátké a střední
tratě, což jsou vzdálenosti od sto padesáti do šesti set kilometrů.
U nich se upotřebí především rychlost a výborný orientační smysl,“ vysvětluje zasvěceně Josef Pukanec.
Podle jeho mínění se šampiónem může stát pouze jedinec, který
to má v genech. „Bez toho by to prostě nešlo. Vybíráme si proto
ty s rodokmenem. Potom je ale důležitá také kvalita ošetřování,
pečlivost a dohlížení chovatele na zdravotní stav svých svěřenců,“ upozorňuje mladší Martin.
Holuby bratři chovají výhradně na soutěže. Do budoucna se
chtějí zaměřit na co nejlepší umístění v rámci České republiky
i na nejvyšších mezinárodních kláních, jimiž jsou olympiády.
V zahraničí není žádnou zvláštností, že se na poštovní holuby
vsází a vítězové závodu a kategorií vyhrávají až milionové sumy.
Olympiáda poštovních holubů se pořádá každé dva roky, takže
se jich zúčastní skutečně jen ti nejlepší.
Lenka Fojtíková

Petrovský kotlík
V září uspořádal obecní úřad již
druhý ročník Petrovského kotlíku. Místní organizace – fotbalisti, vinaři, chovatelé, myslivci,
rybáři, hasiči, holubáři a invalidé – vařily guláš, za ﬁnančního
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příspěvku obce na zakoupení masa. Zatímco například
myslivci vařili zvěřinu, invalidé
zpestřili menu zase krupicovým - baby gulášem. Areálem
Plží se mimo vůní gulášových

linuly také melodie country
skupiny a k tomu všemu se zde
prezentovaly petrovské hospůdky se svým pivem. Asi po
dvou hodinách bylo dovařeno
a kolem jednotlivých stanovišť

se začaly tvořit fronty. Po guláši
se jen zaprášilo, všechny zúčastněné týmy byly odměněny
lahví whisky a mohlo se tančit
do pozdních večerních hodin.
Eva Mlýnková

www.straznicko.cz

Fotoreportáže

Oslavy padesátého výročí existence Danaje.

Foto Lenka Fojtíková

Oslavy padesátého výročí existence Danaje.

Foto Lenka Fojtíková

Představení nové knihy a CD v Hroznové Lhotě.

Foto Šárka Karlíková

Mikulášská nadílka se v Tasově vydařila.
www.straznicko.cz

Foto 2x Lenka Fojtíková
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Fotoreportáže

Při Svatováclavských hodech v Petrově nesly obětní dary děti.

Hodů se v Petrově zúčastnil bangladéšský biskup Paul Ponen Kubi a ředitel Zvláštní dárek do Petrova přivezly členové misijního klubka z Hluku. Biskupovi upekli růženec z perníku. Stejný darovali i papeži.
Papežského misijního díla v České republice Jiří Šlégr.

Svatomartinské hody v Kozojídkách.

V Žeravinách slavili hody na svatou Alžbětu.

Foto 6x Lenka Fojtíková

Foto Jaroslava Hlahůlková

