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Fotoreportáž - Podzimní hody na Strážnicku 2012
MAS STRÁŽNICKO

Hodová chasa na císařské hody 20.10. v Kněždubě

Předávání práva na Václavské hody 27.9. v Petrově

Martinské hody 10.11. v Radějově

2 Stavění máje na císařské hody 13.10. v Hroznové Lhotě

Alžbětínské hody 17.11. ve Vnorovech

Do kola na Martinské hody 10.11. ve Strážnici
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Výběr
z obsahu:
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Úvodník

Úvodník
Rosu dejte nebesa již shůry….
Závěr kalendářního roku je pro většinu z nás hektickým obdobím a z časového presu většinou vypadneme (pokud se nám to podaří) až na Štědrý den. Většinou jsme celoročním úsilím
dobře vyšťavení a vylisovaní - ostatně jak jinak by měl vypadat materiál, který projde presem.
A zde by právě pasovalo to adventní „Rosu dejte nebesa již shůry…“.
Po celý rok jsme sami, nebo naše okolí do tohoto pomyslného lisu nakládali nejrůznější události, činnosti, povinnosti, starosti, radosti a byl by to jistě dlouhatánský seznam, co vše jsme
v končícím roce zvládli, s čím vším jsme se museli vypořádat.
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s Janem Jarošem
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Projekty rozvoje
Strážnicka

11 - 27

Co se děje na
Strážnicku

Tlak našeho okolí na větší rychlost, vyšší výkon atd. se stále zvyšuje. Bohužel ne vždy mu
dokážeme odolat. Někdy závidím stromům, které se prostě uhnat nenechají. Na podzim zpomalí, stáhnou z listů zásoby do kořenů, pak shodí listy a přes zimu odpočívají, aby na jaře zase
mohly zabrat a přinést úrodu. S železnou pravidelností. Zde ještě funguje řád čtyř ročních období, který se nám moderním lidem „daří“ úspěšně porušovat. Možná právě v tom pevném řádu
tkví dlouhověkost stromů a schopnost i ve vysokém věku dávat šťavnaté a chutné plody. Jako
představitelé venkovského mikroregionu bychom se asi měli též zamýšlet jak účinně bojovat
proti tlaku světa, který nás žene a často ani nevíme kam. Bylo by zajímavé vymyslet a realizovat
určité aktivity, které by nás dokázali přibrzdit, oddělit od světa reklam, mediálních kauz a všeho
toho hemžení, abychom dokázali znovu vnímat své okolí s jeho krásami, ale též potřebami.
Naši předkové měli svůj rok pevně spjatý s pevným řádem daným liturgickým (církevním) rokem, v jehož průběhu měli dvě taková “brzdící“ období. Dobu postní zjara, a advent koncem
roku. Tyto pojmy jsou pro nás už jen folklorem, kterému nedokážeme dát osobní vnitřní obsah.
Z postu známe jen fašank či masopust a advent jsme omezili na Mikuláše a Adventní koncerty.
Jinak jsme sevření v kleštích shonu, netrpělivosti a obav, co všechno ještě musíme stihnout.
A tak přeji všem čtenářům Strážnicka, aby až vypadnete z toho shonu řádně vylisovaní
a vyprahlí, na Vás v době vánoční padla životodárná rosa shůry, abyste i v příštím roce byli
šťavnatí a svěží.
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Pozvánky
na akce

Ing. Petr Hanák
předseda MAS

Členové a příznivci MAS Strážnicko načerpávali zkušenosti
a energii do další práce v MAS Moravský kras

Zpravodaj Strážnicko, regionální tiskovina
vydává Strážnicko MAS ve spolupráci s DSO Mikroregion Strážnicko,
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
odpovědný redaktor: Mgr. Vít Hrdoušek
e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz, Web: www.straznicko.cz, www.straznicko-mas.cz;
Fotografie: archiv redakce a obcí Strážnicka, Vít Hrdoušek, Pavel Sochor, Lenka Gronská, není-li uvedeno jinak
Grafické zpracování a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav tel.: 608 709 602
3

MAS STRÁŽNICKO

V Tasově mají med i mošt vždy po ruce
Rozhovor s Janem Jarošem, zemědělcem, dopravcem a učitelem z Tasova
Co nového do tvého podnikání vnesly projekty MASky?
Mé podnikání je různorodé
a slouží mi k uživení rodiny.
Snažím se, aby moje podnikání
alespoň částečně navazovalo na
zemědělskou tradici naší rodiny.
V rámci restitucí byly naší rodině
vráceny objekty bývalého statku,
samozřejmě v havarijním stavu. Postupně jsou opravovány
a využívány k různým účelům. Já
jsem se zaměřil na rekonstrukci
bývalé správní budovy, která
sloužila i jako bydliště majitele farmy. Podle datace základní
část pochází z roku 1771. Tato
nemovitost byla kompletně opravena a rozšířena její technická
část. Zde mám právě výrobní
zázemí pro svoji podnikatelskou
činnost. Na opravu a rozšíření
technické části mi přispěla i dotace MAS.
Jak vnímáš možnou spolu- Příprava degustace tasovské medoviny na světovém festivalu chutí Slowfood v Turíně
práci s obcí a regionem na dalším rozvoji?
med vlastní produkce, zdravou obecní tasovskou vodu, hluboSpolupráce z obcí je jeden z klíčových faktorů pro drobné ce prokvašující kvasinky z Výzkumného ústavu včelařského
lokální podnikání. Pokud člověk podniká má spoustu starostí, v Dole a živnou sůl pro kvasinky. Díky vyššímu obsahu alkoholu
práce a vyřizování. Podpora obce a její ochota vytvořit vzá- a maximálnímu dodržování čistoty nepoužíváme žádné stabilijemně dobré podnikatelské prostředí je zásadní. Vedení obce zátory ani čířící přípravky. Naše produkce je tedy zcela „chemie
a zejména starosta musí plnit roli prostředníka, už při plánování podnikatelského záměru, aby došlo ke skloubení záměrů
rozvoje obce a podnikání. Bohužel, musí také tvořit arbitra při
sporech způsobených oblíbenou národní vlastností a to závistí. Konkrétně v naší obci si nelze než spolupráci pochvalovat.
Co se týká kanceláře MAS, domnívám se že dělá pro podporu
podnikatelů co je v jejich silách. Konkrétně v mém podnikání mi region pomohl s propagací, radou při vyřizování dotace
a v neposlední řadě i inspirací.
Jaké projekty realizované metodou LEADER se již podařily?
Ve spolupráci s mikroregionem a MAS Strážnicko jsem mohl
zrealizovat již dva projekty. Oba mi umožnily vyrábět tradiční
produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se zejména o výrobu medoviny a ovocných moštů. V případě medoviny se jedná
o obnovení tradičního produktu, při jehož výrobě respektujeme
tradiční postupy známé již ze středověku. Ovšem samozřejmě
za dodržování hygienických podmínek poplatných 21. století.
Při výrobě používáme zejména nerezové zařízení nebo sklo.
Tím zaručujeme čistotu produktu a vyloučíme „kovové“ příchutě. Druhou stranou mince je vyšší cena takové technologické
linky, jejíž finanční návratnost přesahuje možnosti běžného
komerčního úvěru. Dotace MAS na výrobu medoviny tak posloužila k sestavení technologie se stálou kvalitou produkce.
Chuť naší medoviny je vždy trochu jiná, neboť med je každoročně různého složení a i proces kvašení probíhá v určitých
nuancích.Také bych rád upozornil potencionální zákazníky, že
nemají od naší medoviny očekávat velmi sladkou chuť. Cukry obsažené v medu jsou kvasinkami změněny z větší části
na alkohol a projeví se mírně hořká chuť, kterou v medu pro
jeho velkou sladkost vůbec nevnímáme. Při výrobě používáme
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Moštování v Bajarově sadě
v Hroznové Lhotě
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telé zpracování ovoce. Jednalo se o akci pro školní mládež,
k čemuž máme s manželkou jako učitelé blízko. Žáci si tam
mohli vyzkoušet sběr a určování ovoce přímo v sadu, drcení, moštování a stáčení s následnou konzumací čerstvé
šťávy. Kladný vztah k pěstování ovoce je potřeba i v nejmladších generacích podporovat a pěstovat. Je to zemědělský obor s obrovskou tradicí a pomáhá lidem uvědomit
si, co vše jim může půda poskytnout s ohledem na zdravou
výživu i estetický zážitek. Je to jedna z možností, jak vytvořit hodnotu vlastníma rukama a ne ve virtuálním světě.
Jedná se navíc o podporu trvale využitelného a lokálního
potravinového zdroje. To přesně koresponduje s ideou organizace Slow food jíž jsem také členem. Ta je zaměřena
na podporu místní specifické produkce potravin s důrazem
na originalitu a kvalitu. Zúčastnil jsem se letos v říjnu, spolu
s dalšími malovýrobci z Moravy, veletrhu Slowfood v Turíně. Byla to zajímavá zkušenost, která mi umožnila srovnat
to o co se pokoušíme my a co už mají ve světě ti, kteří
začali dříve. Máme spoustu tradičních specialit a výrobků.
Jen je potřeba, aby byl zákazník ochoten a schopen zaplatit poněkud vyšší cenu. Ta je samozřejmě vyvážena kvalitou. Ale v konkurenci globální produkce pro hypermarkety?
Uvidíme kudy se vývoj posune, ale podle toho, co jsem viděl v Turíně nás snad čekají lepší časy.

Se svým synem na Oskorušobraní ve Tvarožná Lhotě
a Eček prosta“. Něco podobného jsou i naše mošty. Ty vyrábíme z vlastních jablek, eventuálně ze sadů v okolí, kde není
reziduální zatížení. Zpracováváme i menší množství jiného
ovoce /hrušky,oskoruše, višně../. Klademe maximální důraz na
čistotu při zpracování. Konzervace se provádí sterilizací. Opět
bez jakýchkoliv konzervantů, barviv atd. Na požádání poskytujeme i služby zpracování ovoce pro obyvatele našeho krásného regionu. Ještě bych rád podotknul, že množné číslo, které
ve vztahu k mému podnikání používám,
je proto, že při výrobě spolupracujeme
celá rodina a zejména manželka.

Co nového připravuješ?
Chci zvýšit objem produkce a to zejména medoviny
a začít experimentovat s originálním složení bylinkové medoviny. V oblasti moštů zvýšit výrobu hruškového moštu,
o který je velký zájem. V příští sezoně zkusíme vyprodukovat jablečný mošt v odrůdové specifikaci. Zákazník pak
dle chuti může vybrat optimální druh. Odrůdy se značně
liší vůní, kyselostí a sladkostí šťávy. Uvažuji také o výrobě
ovocných vín.
A jak budeš trávit Advent?
Bohužel hodně pracovně. Budování kapitalismu je náročné. Ale o Vánocích si doufám užiju trochu klidu a relaxace
s rodinou. Což přeju i všem ostatním.
Rozhovor s Mgr. Janem Jarošem
připravil Vít Hrdoušek

Kde může návštěvník Strážnicka vaše
produkty ochutnat?
Část produkce prodáme takzvaně ze
dvora. To znamená, že zákazníci si zavolají a přijedou pro zboží k nám do Tasova. Medovinu dodáváme do prodejny
Folklorika ve Skanzenu Strážnice. Mošty na farmářskou tržnici do Brna. Účastníme se také akcí pořádaných v mikroregionu Strážnicko, jako např. Slavnost
oskoruší, Vinobraní atd. Na některých
akcích předvádíme, za velkého zájmu
návštěvníků, vlastní zpracování ovoce
na mošty s následnou ochutnávkou čerstvé šťávy.
Jakých dalších aktivit v rámci MAS
ses zúčastňuješ?
V rámci prezentace ovocnářství
v Bajarově sadu v Hroznové Lhotě jsme
se zúčastnili této akce jakožto představi-

Nabídka tasovských medovin a moštů na světovém festivalu chutí Slowfood
v Turíně
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Jak žijí projekty Místní Akční Skupiny podané v roce 2011
V této části zpravodaje tradičně přinášíme informace, jak
žijí projekty podpořené v rámci dotační metody LEADER. Jak
víte od roku 2008 do května roku 2013 může na Strážnicku
podnikatel, občanské sdružení či obec podat svou Žádost pro
realizaci projektů rozvoje na své aktivity v souladu s podmínkami Strategického plánu „STRÁŽNICKO - je i Váš kraj“. Projekty připravuje a administruje naše občanské sdružení „Strážnicko“ Místní Akční Skupina. Více o žádosti a výzvě na našich
www.straznicko-mas.cz.
Do dnešního dne bylo vyhlášeno již 10. výzev a bylo na MAS
přijato přes 100 projektů, z nichž bylo více jak 60 podpořeno
v částce přes 30 mil Kč a celkové náklady všech realizovaných
projektů jsou již přes 50 milionů korun. Cílem projektů není jen
jejich samotná realizace, ale také prosazení inovací, vzájemné
zasíťování a podpora projektu trvající minimálně 5 let. To je metoda LEADER.
V roce 2011 naše MASka vyhlásila celkem dvě výzvy na území všech 11 obcí. Přihlásilo se přes 15 žadatelů a z nich byli vybráni ti nejlepší, kteří byli podpořeni a projekty zrealizovali. Za což
jim patří díky a držíme jim palce, aby projekty udrželi i po dobu
5 let. Níže představujeme dokončené projekty VI. a VII. výzvy
z roku 2011.
V pondělí 12. 11. 2012 byly oficiálně otevřeny zrekonstruované sklepní prostory Městského muzea, ve kterých je v současné
době expozice pěti let činnosti MAS Strážnicko. V panelové expozici je fotografická výstava vybudovaných návštěvnických míst

Výstava k 5 letům fungování naší MASky ve sklepě pod
Městským muzeem Strážnice
a dokončených projektů na Strážnicku. Na opravu sklepení získalo město za podpory MAS Strážnicko dotaci z Programu rozvoje
venkova v rámci projektu Leader. Prostor může být využíván jako
expoziční místnost či jako místo přátelského setkávání. Otevření
se uskutečnilo v rámci oficiálního zasedání rady MAS Strážnicko
12.11.2012 , jejíž členové jsou starostové obcí Strážnicka, místní
podnikatelé a zástupci spolků.
Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

Přehled zrealizovaných a proplacených projektů z VI. a VII. výzvy MAS Strážnicko
vybraný žadatel/projekt
Název projektu
Radějov, kulturně společenské sdružení obce, Radějov č.p. 130,
Kroje pro Radějov
69667 Radějov
Stavební úpravy RD Marie Kudeříkové – muzejní expozice,
Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
2. etapa
vybraný žadatel/projekt
Radek Hanák, Tvarožná Lhota 47, 696 62 Strážnice
Miroslav Svoboda, 696 65 Petrov 411
František Pavlica, 696 63 Hroznová Lhota 281
Obec Tvarožná Lhota 190, 696 62 Strážnice

Název projektu
Kozí sýry z naší farmy v pohodě i na Váš stůl
Projekt ještě není dokončen
Vinný sklep vinařství Svoboda
Prodejna řemeslných výrobků s expozicí a ubytováním
Změna dispozice pro víceúčelovou počítačovou místnost
v ZŠ Tvarožná Lhota

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, Regionální pobočka Bílé
Dřevařská expozice a stezka
Karpaty, Tvarožná Lhota 148, 696 62 Strážnice
Tělovýchovná jednota Sokol Kněždub, 69664 Kněždub
Úprava podkrovních prostor budovy
Obec Tasov, Tasov 89, 696 63 Hroznová Lhota
Kulturní dům v obci Tasov

Dům Marie Kudeříkové ukrývá již tři expozice
V rámci projektu „Stavební úpravy RD Marie Kudeříkové – muzejní expozice, 2. etapa“ byla na muzeu opravena střecha a v podstřeší
vznikl skladový prostor na uložení muzejních exponátů a depozitář.
Tak bylo možné využít další přízemní prostory muzea pro veřejnost. Po
realizaci dalších dvou projektů Leader vznikl v obci Vnorovy z památkového domku Marie Kudeříkové víceúčelový objekt s muzejní expozicí významným osobnostem obce, ke kterým patří Jan Skácel, Leoš
Janáček, Jiří Josef Zrunek, P. František Zýbal a další. V další části
vznikla malá expozice tradičního bydlení a starodávných krojů vytvořená folklorním sdružením Spinek a prostor je využíván i ke spolkové
činnosti folklorního sdružení. Úpravou dvora vznikl prostor pro pořádání společenských akcí. Krojové vybavení bude sloužit pro děti, mládež
i starší generaci ,kteří toto krojové vybavení sami nemají. Soubor Spinek
6
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nově organizuje „Krojové chození po fašanku s gajdošem„ každoročně na fašank. Ekologické Sdružení Ekoton má v pronajaté
dvorní části malou vzdělávací místnost a vedle moderní sušárnu
na ovoce pro veřejnost.
Muzeum už dvě sezony slouží domácím i přespolním návštěvníkům. Letos kromě tradičních akcí zde byla recitační
soutěž žáků ZŠ k 90. výročí narození básníka Jana Skácela,
našeho rodáka. Někdy se nahlásí i větší skupiny např. při různých setkáních vrstevníků, nebo autobusová výprava členů
MAS Ostrožsko a Horňácko a exkurze členů MAS Strážnicko. Těm během výkladu chutnalo malé pohoštění v podobě
štamprlky slivovice a čerstvého chleba s kačením sádlem. Ná-

vštěvnost je střídavá, ale bylo by naším přáním, aby celkově
byla mnohem větší. Někdy průvodkyně muzea marně vyhlížejí
návštěvníky. Nemůžeme čekat, že domácí si expozici muzea
půjdou prohlížet několikrát za rok. Návštěvnost muzea určují
„cizí“ návštěvníci, proto expozici musíme snad více propagovat
mediálně, hlavně na internetu, aby si návštěvníci trasu k nám
dobře naplánovali. Přestože je muzeum u dálkové cyklotrasy
č. 47 v úseku Veselí - Strážnice a poutač před muzeem je připraven, cyklisté téměř nevšímavě projíždějí okolo. Že bychom
je tedy lákali třeba na ten chleba se sádlem?
Ing. Antonín Gazárek, starosta obce Vnorovy

Nové kroje pro Radějov
Naše obec patří mezi obce, ve které se dodržuje jako jinde na Strážnicku krojová tradice. Mezi
tradiční akce, kde je možno spatřit radějovský kroj
a zazpívat si s radějovskou cimbálovou muzikou
Včelínek, jsou Cyrilometodějská pouť, Martinské
hody a předvánoční beseda u cimbálu. Letošních
hodů se zúčastnilo kolem šedesáti krojovaných,
což je obrovský úspěch v porovnání s nedávnou
minulostí, kdy nás chodilo po obchůzce sedm. Ovšem pro udržení tradice jsme potřebovali získat
nové kroje, které budou vhodné pro naše mladé
zpěváky a muzikanty, aby mohli hojně vystupovat,
zvláště v roce našich výročí. Tak vznikl s podporou
MAS Strážnicko projekt „Kroje pro Radějov“, kdy se
pořídily nové krojové součásti pro 6 osob. V rámci
projektu byla založena i nová krojová akce Přehlídka mladých cimbálových muzik. V letošním roce si
naše obec připomínala dvě významná výročí: 600.
výročí první zmínky o obci (1412) a 100. výročí vyCimbálová muzika Včelínek v nových krojích na hody
svěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje (1912). Při
těchto příležitostech jsme uspořádali řadu kulturních
a společenských akcí. Na většině akcí jsme se pyšnili a pyšníme krásnými radějovskými kroji, které se daří díky obecní půjčovně
krojů, obětavým „krojařkám“ a také díky podpoře MAS STRÁŽNICKO pro nás uchovávat.
Martin Hájek, starosta obce Radějov

Vinný sklep vinařství Svoboda
Na okraji obce směrem na Sudoměřice vznikl nový vinný
sklep. Upoutá kolemjedoucí malebným malovaným průčelím
klasického sklípku. Ovšem uvnitř může pohostit v jednotlivých
prostorách 20 až 250 lidí. Tato stavba konečně umožní v Petrově pořádání větších vinařských akcí pro místní i návštěvníky
především v nepřízni počasí. Pro samotného vinaře vytvoří lepší zázemí v době vinobraní a výrazně zvýší kvalitu vína v době
zrání. Za tímto úctyhodným počinem stála řada práce. Vždyť

se musela vyhloubit jáma 70m dlouhá a 20m široká. Vyvezlo
se na 2000m3 zeminy... Po více jak roce práce byl sklep hotov.
Pro veřejnost bude každoročně pořádána nová akce Chutnání
svatomartinských vín na sv. Martina v listopadu. Jinak je sklep
otevřen po domluvě s panem Svobodou (tel.: 723 738 978).
Přijděte se přesvědčit sami!
Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

Výstavba sklepa v roce 2011 a slavnostní otevření sklepa na jaře 2012
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U Pavliců v Hroznové Lhotě vás vzdělají i ubytují
Název našeho projektu „PRODEJNA ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ S EXPOZICÍ A UBYTOVÁNÍM“ zní docela složitě, ale
podstatě jsme stávající nevyužité prostory zrekonstruovali a rozšířili živnost. Ze zbytku staré stodoly, která navazovala na naši
zemědělskou živnost a sloužila jako sklad slámy a nářadí jsme
vytvořili místo, kde si návštěvník nebo zákazník může prohlédnout a koupit naše výrobky. Jedná se o slámové a senové věncové korpusy, které jsou určeny k vazbě smutečních, dušičkových,
adventních věnců a jinému zdobení. Také nabízíme různé postavy a zvířátka ze sena,nejrůznější vánoční a velikonoční dekorace
z přírodních materiálů, které si zákazník ještě může dál dozdobit
dle vlastní fantazie.V prostoru prodejny je umístěn grafický lis, na
kterém je možné shlédnout ukázku tisku z kamene - černobílé
nebo barevné litografie.Tyto grafiky s motivy našeho regionu,ale
i jiná výtvarná díla také vystavujeme a nabízíme k prodeji.Takže
zde máme i menší galerii. Sortiment nabízeného zboží chceme

rozšířit i o jiné regionální výrobky: kraslice, řezbářské výrobky,
výrobky z kukuřičného šustí a jiné. Prostor prodejny slouží také
k propagaci naší výroby doškových střech, k posezení a prostřednictvím propagačních materiálů také k seznámení návštěvníků
s celým naším regionem a jeho možnostmi.
V přestavěném a nevyužitém půdním prostoru naší provozovny jsme vytvořili zázemí pro agroturistiku a příležitostné ubytování - apartmán se dvěma pokoji, společenským prostorem s kuchyní a sociálním zařízením. A tak ti,kterým se u nás zalíbí můžou
i přespat a nebo se k nám vrátit třeba na dovolenou. Za krátkou
dobu co jsme projekt zrealizovali jich už bylo celkem dost a doufáme, že se budou vracet a přibývat další. Děkujeme zástupcům
MASky že nás k tomuto projektu LEADER motivovala a provedla
administrací dotace ze SZIF až do zdárného konce.

Interier prodejny s galerií při kontrole MASky

Jitka a František Pavlicovi

Budova v průběhu úprav

Dřevařská expozice a stezka
V areálu Salaše Travičná vznikla v roce 2011 dřevařská expozice s téměř 3 km dlouhou stezkou vedoucí v okolí rozhledny
Travičná po lesních cestách a pěšinách až k Radějovu a je
napojena na dálkovou cyklotrasu č. 46 a na trasu Oskorušové
stezky.
Ve srubu v areálu salaše vznikla malá dřevařská expozice
o životě dřevařů ve zdejších horách, kterou pro děti doplňuje
před expozicí dřevěný závěsný xylofon s poznávačkou dřev.
Na stezce pozorní návštěvníci narazí na „ptačí stromy“ - soubor dřevořezeb ptáků skrytých v korunách stromů. Mohou poznat sýkorku, hýla, dlaska, žlunu a další hezké ptáčky, které
před nimi neuletí. V areálu i dále v přírodě směrem k Radějovu
(po modré značce KČT) návštěvníci mohou obdivovat osm řezbářských interaktivních soch různých zvířecích a pohádkových
postav v nadživotní velikosti : pasáčka ovcí, lesního skřítka,
jezevce či poustevníka a další. Při vstupu na stezku od Lučiny, rozhledny a od Radějova vás uvítají naučné panely s informacemi o stezce a přírodě na ní. Určování stromů přímo
v lese na křižovatce okruhu stezky vám pomůže malé arboretum
10 různých lesních dřevin, kde od sebe poznáte buk, klen, dřín
či hloh. Po stezce je 7 stylových lesních odpočívadel k posezení a kousek od Radějova si můžete odpočnout v obnoveném
lesním altánu či nechat děti si pohrát v malé skalní jeskyňce.
Se stezkou se mohou malí i velcí seznámit každé jaro na
organizovaném výletě s názvem „Otvírání jara na Dřevařské
stezce“, s výkladem po trase, hrami a zábavou pro děti.
Vít Hrdoušek
8

Jarní exkurse na stezce

MAS STRÁŽNICKO

Nový společenský sál v Kněždubě posloužil i na Jánskou pouť
V naší obci díky projektu „Úprava podkrovních prostor budovy“ v podkrovních prostorách
šaten Sokola Kněždub máme další spolkové
místnosti pro naše početné spolky. Stavebními
úpravami uvnitř podkrovního prostoru budovy bylo docíleno vzniku velké zasedací síně,
menší klubovny, kuchyňky a propojení chodbou se stávajícími prostorami sociálního zázemí budovy. Takto bylo docíleno vzniku prostor
pro poskytování standardních podmínek a zázemí pro sportovní aktivitu a sdružování mládeže i dospělých. Na tuto akci jsme obdrželi
90% dotaci od SZIF MZE ve spolupráci a za
podpory MAS Strážnicko.
Projekt byl dokončen 23. února 2012. Následně byly provedeny dokončovací práce
drobnějšího charakteru, jako např. malování,
vybavení židlemi a stoly, atd. Prostory byly
oficiálně a slavnostně předány do užívání na
výroční členské schůzi Sokola 17. 3. 2012.
Tím by byla zásadním způsobem ukončena
přestavba budovy šaten a tělovýchovná jedMužské akvabely na Jánskou pouť
nota bude mít k dispozici adekvátní a důstojné společenské zázemí, které mohou využívat ke své činnosti ré působí v obci. Společenský sál byl takový hlavní velitelský
a soutěžím také šachisté. Prostory budou také k dispozici při stan odkud se to vše koordinovalo.
Každý z přítomných diváků si přišel na své – zazpíval si
akcích obce, jako je např. Jánská pouť. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří pomohli při realizaci díla a od- s našimi myslivci, mohl nahlédnout na košt vína našich zavedli spoustu práce a brigádnických hodin. Můžeme říci, že hrádkářů, a že tam byly odrůdy – zelené, modré a dokonce
jsme si realizací tohoto díla předali hezký dárek ke kulatému i krabice „Rathova vína“. Když začalo hořet, byli v pohotovosti
výročí 70. let od založení Sokola Kněždub, oddílu kopané, kněždubští hasiči a taky kynologové předvedli ukázku výcviku
které oddíl oslaví v tomto roce 2012. V podkroví probíhal psů. Jak udržet své tělo v pohybu předvedla mladá děvčata
v ukázce tance Zumba. Když se chtěl někdo zasnít, měl na to
nácvik scének na Jánské hody.
Areál TJ Sokol ožil i na prosluněnou sobotu 23. června 2012, chvilku při baletu „Labutí jezero“. Svoji oblíbenou zájmovou
kdy opět Kněždubské ženy a s nimi i spousta ostatních v „akci“ „činnost“ – nakupování v pojízdných prodejnách, předvedly
předvedli již 10. ročník velkého zábavného odpoledne u pří- naše spoluobčanky a při dnešní drahotě vajec si mohla kažležitosti jánské pouti v Kněždubě. V 15.30 hodin vyrazil prů- dá zakoupit velmi levně slepici od drůbežárny „Práce“. Mohli
vod všech účinkujících obcí, aby dorazil na fotbalové hřiště, jsme se osvěžit pohledem na bazén plný vody a hlavně půkde již netrpělivě všechny vyhlížela zcela zaplněná tribuna vabné „akvabely“, ze kterých se nakonec vyklubali naši mladí
a přilehlé okolí.Ve čtyři hodiny, cvičením s míčem, spustily ženy muži. Zkrátka měli jsme se jak v pohádce, kde zlatá rybka
a dívky dvouhodinovou zábavnou „šou“. Letos se uskutečnila rozdávala své poklady. Nakonec kněždubskému rybáři po
pod názvem „ Ze života obce…“. Program s nadsázkou a hu- jeho lovu na „Kejdě“ nezbylo stejně nic, ani půvabná Pamela
morem připomenul činnost organizací a zájmových skupin, kte- Anderson. Útěchou mu mohl být alespoň pohled na dvacet
mladých žen v závěrečném tanci.
Pořad se podle dostupných informací
setkal s velkým úspěchem a návštěvníkům
se líbil. Vydařila se také večerní zábava na
víceúčelovém hřišti, která byla oživena
vystoupením skupiny historického šermu
a zvláště efektní byla téměř hodinová „ohňová show“.
Na druhý den jsme slavnostním průvodem krojovaných na mši svatou uctili
památku sv. Jana Křtitele, patrona našeho
kostela a celé obce. Jelikož nám tento rok
přálo i počasí, byl to opět jeden z mnoha
nezapomenutelných víkendů, který jsme
zažili v naší obci.
Kolektivu, který pro nás zábavné odpoledne připravuje, přejeme hodně zdraví
a sil a příští rok zase na Jána nashledanou.
„Na svatého Jána
vesele se stává…….“
Kontrola realizace projektu členy MAS

Výbor TJ Sokol a Marie Křížanová,
Kněždub
9

MAS STRÁŽNICKO

Kulturní dům v obci Tasov jako nový
V obci Tasov doposud chybělo kvalitní zázemí pro pořádání kulturně-společenských akcí.
Díky dotaci z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím MAS
Strážnicko a dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje doznal kulturní dům v obci Tasov řadu změn.
Vstup do kulturního domu byl
rozšířen a interiér nově opraven.
Zrekonstruovaný kulturní dům má
v současné době multifunkční využití pro společenské aktivity. Od
jeho znovuotevření zde proběhlo
několik společenských akcí např. Výstava k 5 letům
oslava ke Dni matek, Václavské MAS Strážnicka
hody či Beseda s důchodci. Uskutečnila se zde rovněž řada rodinných
oslav. Svou velikostí a vybavením je zdejší kulturní dům vhodný také
na konání různých schůzí, seminářů, besed či výstav. Třetí víkend
v listopadu mohli občané Tasova i okolních obcí zhlédnout fotografickou expozici věnovanou 5letům práce obcí v MAS Strážnicko s názvem „Strážnicko žije“. Bylo zde umístěno celkem dvaadvacet panelů,
na kterých se prezentovaly jednotlivé obce a jejich projekty rozvoje
z velké části podpořené dotacemi typu LEADER.
František Kraus, starosta Tasova

Vystoupení dětí v novém kulturním domě

ZŠ ve Tvarožné Lhotě má počítačovou učebnu i sborovnu
Od začátku školního roku 2011 – 2012 má škola I. stupně v naší obci konečně plnohodnotnou počítačovou učebnu s 12 počítači, dataprojektorem a tabulí, která vznikla
v rámci projektu „Změna dispozice pro víceúčelovou počítačovou místnost v ZŠ Tvarožná Lhota“. Učebna vznikla sloučením koutku pro 6 počítačů, které byly v jedné místnosti
spolu se sborovnou. Sborovna se přestěhovala do rozšířených prostor bývalého kabinetu blíže ke vchodu do školy. Obě místnosti byly nově vybaveny moderním nábytkem
a zařízením. Na celou přestavbu byly použity prostředky obce ze 30% a ze 70% byla
získána dotace z projektu Leader, který zajišťuje MAS Strážnicko.
Na přípravě projektu a jeho dlouhodobé udržitelnosti se podílí tři subjekty: ZŠ Tvarožná
Lhota, obec, SRPD a jim všem patří dík. Projekt umožní rozšířit spektrum volnočasových aktivit našich dětí o počítačový kroužek pro školní děti i ženy na mateřské dovolené. V rámci činnosti kroužků pro děti a ženy budou účastníci proškoleni k obsluze
počítače, k práci na internetu, ke zpracování textů a foto, ke komunikaci přes PC.
„Strážnicko virtuálně“ tak se jmenuje tématický blok vytvořený ve spolupráci se sdružením Osma a ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici, kteří
podobný projekt již realizují. Zde zájemci získají dovednosti vyhledávat, zpracovávat případně i vkládat na internetových stránkách informace o obci a okolí (vlastivědné, historické, společenské, kulturní, sportovní). Tímto netradičním způsobem se zájemci mohou seznamovat
se zajímavostmi našeho okolí a najít místa, kam by se mohli podívat (práce s GPS, google maps, ortofotomapami, apod,). Kroužek začne
v druhém školním pololetí.
Mgr. Vít Hrdoušek, místostarosta obce

V Žeravinách také obnovují kulturní dům
V tomto roce se v naší obci Žeraviny podařil další krok směřující
k celkové obnově našeho kulturního domu, postaveného brigádnicky v šedesátých letech minulého století z bývalé školy. Díky dotaci
z programu SZIF získané prostřednictvím MAS Strážnicko se podařilo opravit další části interieru místního kulturního domu. Po rekonstrukci střechy provedené v roce 2009 se v tomto roce provedla
rekonstrukce sociálního zařízení, venkovní úpravy zahrady a příjezdové cesty k zadnímu traktu kulturního domu. Součástí projektu
obnovy je i výsadba živého plotu a dvaceti kusů ovocných dřevin
tradičních odrůd do obnovené školní zahrady, která bude v letních
měsících sloužit také jako zázemí pro pořádání akcí. Zatěžkávací
akcí bylo v prostorách KD Generální shromáždení MAS Strážnicko
koncem listopadu, jehož členové ocenili kvalitně provedené dílo.
Vítězslav Koutník, starosta obce Žeraviny
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Co se děje na Strážnicku
Turistické informační centrum Strážnicko informuje
Turistické informační centrum Strážnicko si ve třetím roce
svého působení již získalo pevné místo jak v systému infocenter v rámci celé České republiky, tak i v povědomí místních
obyvatel a turistů. Stalo se již samozřejmostí, že první kroky
návštěvníků města i mikroregionu vedou právě sem. Nejčastější všeobecně využívanou bezplatnou službou je vyhledávání dopravního spojení. Další je poskytování map, informací
o kulturních a společenských akcích, ubytování, stravování
a tipech na výlety. Celostátní trend zaznamenal v roce 2012
vlivem ekonomické krize pokles zahraniční a naopak 8 % nárůst domácí turistiky. Jižní Morava se ocitla na 2. místě, hned
po hlavním městě Praze, v počtu ubytovaných turistů, nicméně
s krátkou dobou pobytu. Je tedy velkým úkolem pracovníků infocentra turistům poutavě nastínit návštěvnická místa - pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, kulturní a společenské akce,
možnosti sportovního vyžití a vůbec zážitkovou turistiku. I když
se někdy může zdát, že je zde turistů až příliš, nicméně z jejich
přítomnosti profitují služby i podnikatelé v celém kraji. V TIC
Strážnicko se tak mnohokráte podařilo, že se turisté, kteří se
zde původně ptali jen na cestu, rozhodli zůstat déle. Pracovník
TIC jim doporučil, co zajímavého v mikroregionu Strážnicko by
mohli navštívit, jaká se kde chystá akce, kde by se mohli ubytovat (často jim s vyhledáním vhodného ubytování i pomohl), kde
by se mohli dobře najíst, kde čepují jaké pivo a kde nabízejí
jaké víno.
Aby se vyšlo turistům co nejvíc vstříc, mělo TIC Strážnicko
během Letní turistické sezóny prodlouženou otevírací dobu ve
všední den a v sobotu do šesti hodin odpoledne, v neděli pak
od dvanácti hodin do tří. Na výpomoc byli přijati brigádníci. Během letní sezony 2012 navštívilo TIC Strážnicko a využilo jeho
služeb okolo devět a půl tisíc návštěvníků. Za celý rok 2012
návštěvnost přesáhne cifru 10 000, což je oproti loňskému roku
nárůst o 100%. Zavítali sem také zahraniční turisté - Slováci,
Poláci, Němci, Rakušané, Rusi, Italové. Byli zde také Angličané, Španělé, Skoti, Američané a Kanaďané. Někdy se jednalo
o potomky zdejších vystěhovalců, kteří hledali místa, kde pobývali jejich předkové.
Turisté se poptávali po nejrůznějších upomínkových předmětech. Nejoblíbenější je stále nejstarší artikl - dřevěné turi-

stické známky, kterých TIC Strážnicko nabízelo hned pět různých druhů - město, Baťův kanál, skanzen, zámek a Petrov
Plže. Mnozí turisté z nich mají již rozsáhlou sbírku. Dalším nejžádanějším zbožím byly pohlednice, nalepovací vizitky, magnetky, keramika, modrotisk, kraslice. Sběratelé ocenili i mince
či pamětní ražbu. Všeobecně velmi ceněnou je nabídka knižních publikací týkající se mikroregionu Strážnicko. Knihu pojednávající o rodných obcích si zde chodí nakupovat převážně
domácí obyvatelé pro své rodinné příslušníky.
To, jak se snažilo TIC Strážnicko být domácím i turistům
co nejvíce užitečné, ocenila i Asociace turistických informačních center České republiky, jejíž je členem. V jejich hodnocení
získalo 98 % bodů, přičemž 2% byla stržena za nedokončený
venkovní vzhled. Z hlediska popularity se infocentrum zaslanými hlasy svých fanoušků umístilo na 3. místě z celkového počtu
55 infocenter v Jihomoravském kraji.
Nyní v zimním období se TIC Strážnicko připravuje na další
Letní turistickou sezonu. Chystají se tištěné propagační materiály akcí, návštěvnických míst a ubytovacích kapacit. TIC
Strážnicko připravilo přehled nejdůležitějších akcí v mikroregionu Strážnicko na rok 2013 a poskytlo jej dalším institucím
k propagaci - např. Mikroregionu Strážnicko, Regionu Slovácko
pro brožuru „Co se u nás děje 2013“, Centrále cestovního ruchu v Brně do „Kalendáře akcí na Jižní Moravě 2013“. Zapojilo
se také do příprav kalendáře vinařských akcí „Vína z Moravy
2013“. S Regionem Slovácko, jehož je řádným členem, se podílí na přípravě dalších materiálů - pro brožuru „Kde se u nás
ubytovat“ připravilo aktualizaci dat včetně fotografií, mapy regionu Slovácko včetně tipů na výlety. TIC Strážnicko také ve spolupráci s místními podnikateli připravuje Katalog města Strážnice. Všechny tyto materiály budou k dispozici jednak přímo
v infocentru a jednak budou mikroregion prezentovat na nejrůznějších mezinárodních veletrzích cestovního ruchu - např.
v Brně, Praze, Bratislavě, Ostravě, Hradci králové, Trenčíně,
Plzni. Mnohých z nich se bude pracovník TIC opět osobně
účastnit. Kromě tištěných propagačních materiálů infocentrum
připravuje další rozšíření sortimentu upomínkových předmětů
pro turisty - např. nové pohlednice, štítky na hole, hry pro děti.
Má v plánu se také zapojit do celostátních projektů v rámci
turistického ruchu - např. Pohádkové
království, popřípadě vymyslet projekt
nový, který by spojoval návštěvnická
místa přímo v mikroregionu Strážnicko.
TIC Strážnicko při propagaci mikroregionu úzce spolupracuje s médii.
Zve novináře na akce nebo jim přímo
zasílá články a fotografie. Zadává informace o dění i nabídce služeb také
na nejrůznější webové portály. Vypracovává měsíční přehledy akcí, které
rozesílá do jednotlivých obcí, zadává
je nebo zasílá administrátorům na
další turistické portály Strážnicka,
Slovácka, Jižní Moravy. Jeho základní webovou prezentací ovšem zůstává web města jako svého zřizovatele.
V současné době zde TIC Strážnicko
zajišťuje prezentaci podnikatelů (ubytování, stravování, sportovní vyžití)
i kulturních a společenských akcí.
Společně s externími redaktory a
11

MIKROREGION STRÁŽNICKO

fotografy také naplňuje rubriku zpráv z akcí. Návštěvnost tohoto webového portálu se ustálila zhruba na 10 000 přístupů
měsíčně. V nejbližší době by se měl rozjet na stejné adrese
(www.straznice-mesto.cz) web nový, který bude rozdělen na
dvě části. Jedna bude zaměřena na Městský úřad a druhá
bude věnována turistice a aktivnímu využití volného času včetně podpory místních organizací a podnikatelů.
TIC Strážnicko je součástí celkové koncepce rozvoje turistického ruchu ve městě Strážnici i mikroregionu Strážnicko. Město Strážnice se v roce 2012 zapojilo do mnoha projektů, které
přispívají k rozvoji turismu. V rámci Projektu přeshraniční spolupráce byla opravena ulice Kostelní, kde vznikla odpočinková
zóna s fontánou. V rámci dalšího přeshraničního projektu Krásy
bez hranic vzniká dokumentační materiál prezentace regionů.
Z Programu rozvoje venkova v rámci projektu Leader, který zajišťovala MAS Strážnicko, bylo opraveno a zpřístupněno sklepení Městského muzea, opravena střecha na Hotařské búdě
a pracuje se na vnitřní rekonstrukci městské věže. Velkou investicí Vodní plavby a cest bylo vybudování mola ve strážnickém přístavišti na Baťově kanále, který v roce 2012 zaznamenal
80 000 návštěvníků. Právě odtud přijíždělo do našeho mikroregionu nejvíce turistů. Někteří splavovali celou délku kanálu od
Napajedel až po Hodonín a zpět, jiní zvolili jen část cesty a kombinovali ji navíc s pěší nebo cykloturistikou. Milovníkům adrenalinových sportů nabízela řeka Morava jízdu na raftech podél
Osypaných břehů. Většina turistů se však držela Baťova kanálu
a nechala se buď svézt, nebo si menší čluny pronajala. Oblíbené

začaly být i hausbóty, které si turisté pronajímali na delší dobu
a postupně se po kanále přesunovali z přístaviště do přístaviště. Při
prozkoumávání okolního terénu byl turistům disponujícím „chytrými“ mobilními telefony nápomocen systém beetaggových stezek, tj.
navádění na turistické cíle pomocí grafických znaků - taggů.
TIC Strážnicko má před sebou velmi zajímavé a kreativní
úkoly. Přejme mu proto mnoho zdaru ku prospěchu rozvoje turismu v celém mikroregionu.
Mgr. Lenka Gronská, TIC Strážnicko

Tvarožná Lhota je stříbrnou Vesnicí roku 2012

Naše obec se na základě rozhodnutí zastupitelstva rozhodla po pěti letech opět zúčastnit národní soutěže Vesnice roku.
Cílem bylo porovnat rozvoj naší obce s dalšími vesnicemi v našem kraji a přiučit se, jak to funguje jinde. Po povinné proceduře
papírových příprav žádosti jsme dne 12. června 2012 přivítali
10 člennou komisi hodnotitelů. Tu vedla paní Hana Šíblová, starostka obce Krásensko, která získala titul Vesnice Jihomoravského kraje před námi a kontrolu koordinovala paní Iveta Macurová
z krajského úřadu. Měli jsme přesně dvě hodiny na to, abychom
představili naši obec. Prohlídku jsme letos zaměřili na rozvoj
hospodaření v obci a dobrou spolupráci se zemědělci. Komisi
jsme přivítali v Obecním domě. Po krátké počítačové prezentaci
obce v zasedacím sále spojené s občerstvením místními koláčky
a vínem, jsme prošli budovu. Poté jsme navštívili školu a školku,
kde komise shlédla malé vystoupení tanečního kroužku a obdivovala i bylinkovou zahrádku dětí. Prohlédli jsme si květinami
krásně vyzdobený kostel a pastorační dům. Dále jsme pokračovali autobusem na farmu Dúbravka, kde nám děvčata naléla
dobrého vína. Paní komisařka za zemědělství se ptala, kolik že
zde máme skotu, když je tu tak veliká silážní jáma před farmou.
Byla trochu zklamána, že skotu je v obci méně než prstů ruky.
12

O to více byli všichni potěšeni hříbaty na farmě Říha v areálu
bývalého družstva, kde ocenili i kozí mléko z farmy Hanák a podivili se exotickému ptactvu pana Vávříka. Naši hospodářskou
budovu a kompostárnu viděli jen letmo a už jsme odjížděli na
hřiště o které se stará TJ Sokol spolu s obcí. Obec si komise
prohlédla pouze cestou autobusem, protože nás tlačil čas. Projeli jsme kolem opravovaného hřbitova, viděli upravenou náves.
Ukázali jsme kde je Muzeum oskoruší, pekárna, Výletiště a mířili
na Salaš Travičnou, kde Petra Vávrová přichystala lehký oběd.
Ani Lučinu jsme nestihli ukázat. Po velmi krátké prohlídce salaše
paní Macurová oznámila ukončení časového limitu prezentace
a zvídavá komise nestihla ani pořádně ochutnat guláš a kozí
sýr. S poděkováním odjela a nám zůstal pocit, že jsme jim toho
mnoho neukázali.
Proto nás zaskočilo nejvyšší ocenění ze všech dvaadvaceti zúčatněných soutěžících obcí: Zlatá stuha Vesnice JMK roku
2012. Snad jsme jej dostali i proto, že o naší obci se ví a co neviděli komisaři na prohlídce, znají z předešlých let, či doslechu
a nebo z propagačních materiálů. Krásná a na přípravu náročná byla slavnost předávání stuh v našem společenském domě.
Vyhlášení výsledků Vesnice JMK roku 2012 se uskutečnilo
24.srpna v naší obci, jak dokumentuje fotografie.

Vyhlášení vesnice roku Jihomoravského kraje ve Tvarožná Lhotě

MAS STRÁŽNICKO

Na reprezentaci Jižní Moravy v celostátním kole jsme se připravili i s ukázkou tradičního života v obci. Komisaři 6. září měli
na nás již celé 4 hodiny, tak jsme mohli na trase ukázat i krásně
vyzdobený kostel, ve kterém zazpívala schola, ve školce jsme si
zacvičili s dětmi a u rodiny Vítků jsme pod návratím obdivovali
krásu krojů a um místních žen při vyšívání, zdobení kraslic a jejich pekařské umění. Komisi jsme ukázali oskorušové muzeum,
provedli ji i po Lučině a po salaši. Tam jim zazpíval mužský sbor
a z rozhledny jim naši mladí trubači zahráli na rozloučení fanfáru. A za týden 15. září jsme na vyhlášení výsledků celostátního
kola soutěže v Luhačovicích získali krásné 2. místo. Co natolik
zaujalo celostátní komisi, že nám udělila stříbro v této prestižní
soutěži, jsme se dozvěděli až v pátek 5.10 ve zlaté Řepici na
předávání cen soutěže. Že je u nás hezky, o tom myslím, nepochybuje nikdo. Z diskusí a vzpomínek vyplynulo, že na komisaře
udělala velký dojem především naše nová kompostárna, fungování areálu bývalého družstva a Dúbravky. Tyto objekty nechát-

Setkání komise se zástupci spolků na Salaši Travičná

Návštěva národní komise soutěže Vesnice roku ve školce
rají, ale naopak se začínají po letech opět rozvíjet a nabízí své
produkty. Také ekologická výchova, která začíná už od dětí ve
školce a je patrná na každém kroku v obci. A hlavně množství
spolků, sdružení, kroužků i aktivních jednotlivců podílejících se
na společném životě dědiny bylo pro ně překvapující. Ocenění patří i všem předchozím starostům a zastupitelům, kteří také
pomohli toto dílo vytvořit. Dík patří i mikroregionu a MAS Strážnicko za pomoc a spolupráci na řadě projektů pro rozvoj obce.
Komise opravdu ocenila i tzv rozpracované projekty, kde je vidět
dobrý úmysl a nápad.
Proto můžeme jen doporučit i ostatním obcím Strážnicka,
aby se do soutěže i ony přihlásily. Na výborné umístění mají
také spoustu předpokladů!
Za Obec Tvarožná Lhota Martina Bílová a Vít Hrdoušek

Pohled z Tvarožné Lhoty 1920 a 2010

Divadelní představení KRÁL VODNÍKŮ
OSMA o.s. při ZŠ MK ve Strážnici každoročně v červnu pořádá ve své společenské místnosti loutkové divadlo, které si
připravují sami děti z tzv. dramaťáku. V roce 2012 to probíhalo následovně: „V pátek 1. června v rámci oslav Dne dětí, se
v naší škole uskutečnilo pod vedením paní učitelky Grufíkové, divadelní představení Král vodníků. Hráli ho žáci sedmých
ročníků, kteří si vybrali jako volitelný předmět dramatickou výchovu. Představení se hrálo dopoledne pro první stupeň a odpoledne pro naše rodiče i širokou veřejnost. Výtěžek z dobrovolného vstupného, byl zaslán naší adoptivní kamarádce Elusii
na Haiti. Po úspěšném odehrání se představení uskutečnilo
i v pondělí pro žáky mateřské školy. Všem se to moc líbilo.“
Martin Berčík, žák 8.B
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RODINNÉ CENTRUM STRÁŽNICE, o.s. v roce 2012
Naše činnost je velmi pestrá a nabídka různých akcí je celoroční – probíhají v klubovně RC a v letních měsících na Zahradě
u sv. Martina. Snažíme se, abychom při všech našich aktivitách
vytvářeli rodinné prostředí pro děti, mládež, dospělé a vůbec celé
rodiny. Chceme společně vytvářet místo, kde by všem bylo dobře,
navzdory různým předsudkům a rozdílnosti povah a názorů. Po Novém roce jsme na zahradě měli možnost uspořádat vepřové hody,
těsně než začala „bruslící mánie“. Tato nová aktivita přilákala spoustu návštěvníků a dokonce i „kluky“ muzikanty, kteří naše zabijačkové
veselí obohatili strážnickými folklorními písničkami. Lednové počasí
bylo vskutku mrazivé a největší radost byla ze zimních radovánek,
hlavně z bruslení na Zahradě u sv. Martina. Díky ochotným tatínkům
i jejich synkům, kteří polévali travnatou plochu do pozdních nočních
hodin, vytvořil mráz krásnou ledovou plochu pod Bílou věží. Ta lákala
denně děti i rodiče a dopoledne i školní kolektivy.
Součástí RC je i Mateřský klub Sedmihlásek, kde se dopoledne
setkávají maminky se svými ratolestmi. Odpolední programy jsou
zaměřeny na výrobu šperků, dekorací aj., ale i na podvečerní relaxaci při muzikoterapii. Protože RC již léta spolupracuje s PMDD
(papežské misijní dílo dětí), zařazujeme do programu i několik misijních aktivit, abychom pomohli také těm, kteří to potřebují na druhém
konci světa. Děti z „Misijních klubek“ se zapojily spolu se svými rodiči
a prarodiči do celorepublikové akce „Misijní štrůdlování“ a dokonce
jsme posunuli myšlenku dále a uspořádali „Misijní kavárnu“. Bylo
příjemné nechat se obsluhovat malými, krásně oblečenými, číšníky
a servírkami. Nabízeli nám ke kávě či čaji nejen štrůdl, ale i jiné
dobroty, které upekly ochotné babičky a maminky. Výtěžek putoval
pro chudé děti na Srí Lanku. Jarní podvečer si mohli přijít na své
i dospěláci návštěvou besedy s P. Františkem Líznou o jeho pěší
cestě do „Santiago de Compostela“ a také beseda s psycholožkou
PaeDr. J. Pospíšilovou na téma „Obnovování lásky v rodině“. Pří-

Tvořívé dílničky Sedmihlásek

jemným zpestřením nedělního říjnového odpoledne byl seminář
s arteterapeutkou „Psychologie barev“. Také proběhl zájezd na muzikál Hamlet do Prahy, jehož účastníci si pochvalovali nejen samotné
představení, ale i spoustu legrace v autobuse. Začátek letních prázdnin již tradičně patří rodinným letním táborům pro malé děti „Anděl
Páně“ i pro větší děti „Dračí jezdci“.
V letním období probíhají jako každoročně akce „Veselá odpoledne na Zahradě u sv. Martina“. Tato setkání plná her, soutěží i hudby

Letní tábor
bývají různě tematicky zaměřená. Jednak proběhlo „Malování s Petrem Přikrylem“, kde si děti si mohly vyzkoušet svá malířská umění pod
vedením odborníka, dále odpoledne ve středověkém duchu, kde rytíři,
šermíři a bojovníci nadchli nejen kluky, ale i holky. Vše bylo proloženo soutěžemi, výtvarnými dílnami a vystoupením místních folklorních
souborů, strážnických muzikantů. Jednou z posledních prázdninových
nabídek na Zahradě u sv. Martina byl také předpouťový koncert, kde
nám letní večer zpříjemnila skupina „Solideo“. Již tradičně zakončili
letní sezonu „Veselým odpolednem s tvořením z dýní a s táborákem“.
K listopadovému podvečeru neodmyslitelně patří již tradiční
„Předadventní karneval pro děti“. I na prosinec připravilo RC spoustu aktivit pro malé i velké - výroba adventních věnců, adventní rodinnou kavárničku, návštěvu sv. Mikuláše ve městě, malé adventní
trhy na Zahradě u sv. Martina, výstavu betlémů, adventní koncert se
ZUŠ Strážnice a tradiční strážnický živý betlém.
Všechny aktivity by samozřejmě nebylo možné uskutečňovat
bez ochotných lidí - dobrovolníků, bez sponzorů a dobrodinců, jakož
i bez spolupráce Města Strážnice a podpory MAS Strážnicko. DÍKY!
B. Bučková, předsedkyně RC Strážnice o. s.

Petrovský kotlík
Letošní 5. ročník nezačal moc dobře, přímo
pochmurně. To ale nezkazilo náladu ani chuť
pustit se s vervou do chystání soutěžních stanovišť. Jednotlivé organizace už od rána začaly
s navážením kotlů, stavěním komínů, výzdobou
stánků a nevadil jim ani déšť. V půl třetí bylo
odstartováno krájení cibule a vaření gulášů.
Postupně se začala obloha vyjasňovat a sem
tam nakouklo pod pokličky kotlů i sluníčko.
Zdlouhavé čekání na guláše bylo prokládáno
soutěžemi, kterých se zúčastňovaly jednotlivé organizace. Dále také tanečními ukázkami
mladých tanečníků latinsko-amerických tanců, break dance, baletem „děvčat z Rohatce“
a mažoretek. Když už se vůně linula ze všech
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kotlů a „kolečko“ bylo obstoupené hladovými
a zvědavými návštěvníky, začaly jednotlivé organizace s výdejem gulášů. Chuť guláše hodnotila kromě zhruba 900 návštěvníků i odborná
porota. Vítězem u obou se stal guláš od sportovců – olympioniků. Dále se umístnila škola – děti
ráje, a na třetím místě skončili společně myslivci
a chovatelé. Současně prohíhala také fotosoutěž „Petrov objektivem domácích a přespolních“,
kde mohli návštěvníci vybrat z vystavených fotografií 3 nejlepší. Byla také vyhodnocena soutěž „O nejhezčí předzahrádku a okolí domu“.
Vítězové si zde převzali ceny, které nám věnovali petrovští a strážničtí podnikatelé.
Eva Mlýnková
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Kalendárium akcí Strážnicka 2012 - 2013
Prosinec

Datum
1.12.6.12

2.12.

2.12.
2.12.
2.12.
2.12.
4.12.30.1.
4.12.
6.12.
6.12.
8.12.

8.12.
9.12.
9.12.
10.12.
11.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
14.16.12.
14.12.
14.12.
15.12.
15.12.
15.12.

Název akce, pořadatel
„Radujme se, veselme se …
Od Adventu do svátku Tří králů. Představení prací, zvyků, příprava tradičních
jídel a stolování na jihomoravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Uvidíte
obchůzky Lucek, Tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou.
Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. NÚLK Strážnice.“
Adventní rodinná kavárnička
Rodinné centrum Strážnice - pohodové adventní odpoledne pro celou rodinu
s nabídkou výroby šperků pro mamky, dílnička pro tatínky a jejich kluky,
možnost sportovní hodinky v tělocvičně, herna, posezení
Čertovské dostaveníčko, Obec Petrov
Rozsvícení adventního věnce a výstava betlémů.
Obec Tvarožná Lhota
Tvoření z Vizovického pečiva, Pořádá Rodinné centrum Strážnice
Mikulášská besídka, Obec Tasov
Obrazy z depozitáře; ze sbírek Městského muzea. Prezentace malířů,
kteří v minulosti působili, či stále působí, na Strážnicku. Městské muzeum
Strážnice.
Tvoření z vizovického těsta, Rodinné centrum Strážnice
Mikulášské posezení pro důchodce.
Obec Vnorovy; vystoupí žáci ZŠ Vnorovy a pan J. Zimovčák
Mikulášská besídka
Obec Tvarožná Lhota; SRPD
Mikuláš ve městě
Pořádá Rodinné centrum Strážnice; Mikuláš se svým andělským doprovodem vyjede od Skalické brány obvyklou trasou ulicemi města a v 17.30 hod.
se setká s dětmi v kostele P.Marie
Dárek na poslední chvíli, Dům dětí a mládeže Strážnice
Adventní country odpoledne, Farnost Hroznová Lhota
Mikulášská nadílka, Obec Kozojídky; objížďka po obci
Vánoční koncert Purkyňova gymnázia, PG Strážnice
Ten vánoční čas; povídání o vánočních zvycích, Městská knihovna
Joga pro děti a rodiče; ukázková hodina, Rodinné centrum Strážnice
Adventní koncert ZUŠ Strážnice; ,,Z nebe posel vychází“.
Pořádá Rodinné centrum
Vánoční dílnička, ZŠ a MŠ Radějov
Zdobení perníčků nejen pro děti
Rodinné centrum Strážnice; přineste si napečené perníčky, které si ozdobíte
Malé adventní trhy na Zahradě u sv. Martina a výstavka betlémů
Rodinné centrum Strážnice
Zpívání u stromku, Obec Sudoměřice
Adventní koncert ZUŠ Strážnice, Pořádá Obec Petrov
Adventní koncert ECCE MATER, Učinkují Zpěvule
Adventní tvoření, Obec Hroznová Lhota; výroba šperků z organzy
Turnaj ve stolním tenise o vánočního kapra
Pořádá Místní rybářský svaz Tvarožná Lhota

Místo a čas konání
„Skanzen Strážnice. Sobota a neděle program
pro veřejnost od 9.00 do 16.00 hod.„

Klubovna ZŠ MK Strážnice, 15.00 hod.

Před obecním úřadem v Petrově
Společenský dům ve Tvarožné Lhotě,
16.00 hod.
Klubovna ZŠ MK Strážnice
U obecního úřadu v Tasově, 16.30 hod.
Městské muzeum Strážnice.

Klubovna při ZŠ MK ve Strážnici, 16.30 hod.
Vnorovy, Lidový dům
Tvarožná Lhota, ve společenském domě,
17.00 hod.
Město Strážnice a kostel Nanebevzetí Panny
Marie, 16.00 hod.

DDM Strážnice
Hroznová Lhota, sál KD, 14.00 hod.
Kozojídky, 13.30 hod.
Kulturní dům Strážničan, 17.00 hod.
Kulturní dům Strážničan, 9.30 hod.
Klubovna při ZŠ MK ve Strážnici, 16.30 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hod.
V budově školy ZŠ a MŠ Radějov
Klubovna při ZŠ MK ve Strážnici, 13.00 hod.
Zahrada u sv. Martina, 15.00 hod.
Sudoměřice u Statku, 17.00 hod.
Kostel sv. Václava, 18.00 hod.
Kulturní dům Strážničan, 19.30 hod.
Hroznová Lhota, 14.30 hod.
Společenský dům Tvarožná Lhota, 9.00 hod.
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Datum
15.12.
16.12.
16.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
25.12.
26.12.

26.12.

26.12.
26.12.
26.12.
27.12.
27.12.
30.12.
30.12.
30.12.
31.12.

31.12.

Název akce, pořadatel
Beseda U cimbálu s CM Strážničan
Kulturně společenské sdružení obce Radějov
Žilkův dub; sraz u Flachbarta, Pořádají turisté Strážnice
Vánoční koncert ZUŠ
Pořádá ZUŠ L.Ligase Bzenec; pobočka Radějov
Vánoční besídka domečku, DDM Strážnice
Rozsvěcení vánočního stromu, Obec Kněždub
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, Obec Hroznová Lhota
Zpívání u vánočního stromu, Pořádá farnost Strážnice
Zpívání u vánočního stromu, Pořádá obec Petrov
Půlnoční mše
Farnost Strážnice
Půlnoční mše, farnost Tvarožná Lhota
Zpívání pod vánočním stromem, Obec Kněždub
Zpívání koled u kaple, Obec Tasov; DH Švitorka
Setkání dětí u jesliček, Farnost Hroznová Lhota
Svatoštěpánská kolednická mše sv.
Se slováckými koledami, první zkoužka 9.12.2012, 16.00hod, krojovaní jsou
vítáni. kontakt: P. Adamcová, R. Petříková a farnost Strážnice.
Živý Betlém
Tradiční rodinné koledování u jesliček,všichni jsou zváni, dobové oblečení
vítáno, společné zapojení do zpěvu koled rovněž.Rodinné centrum Strážnice
Štěpánský pochod, Obec Radějov
Vánoční koncert kaple Kozojídky
Farnost a obec Kozojídky; učinkují CM a děti z Kozojídek, Jahoda, Malina
Štěpánské koledování
Obec Tvarožná Lhota; tradiční setkání u vánočního stromu
Svěcení vína a Vánoční koncert CM Petra Galečky
Pořádá farnost Strážnice a ČZS
Setkání u vánočního stromu, Kulturně společenské sdružení obce.
Vánoční koncert; soubor Spinek a hosté,Farnost Vnorovy
Vánoční koncert, Farnost Hroznová Lhota
Vánoční koncert skupiny Fčeličky, Obec Tvarožná Lhota
SILVESTR 2012
Hudba: DJ Kordula, slosovatelná vstupenka: 250 Kč; Kulturně společenské
sdružení obce Radějov.
Silvestrovský ohňostroj, Obec Tasov

Místo a čas konání
V sále Sportovně společenského centra,
Radějov, 20.00 hod.
Ve Strážnici 13.30 hod.
V sále Sportovně společenského centra,
Radějov, 15.00 hod.
Kulturní dům Strážničan
U Obecního domu Kněždub
Hroznová Lhota, před kostelem, 18.30 hod.
Kostelní ul. Strážnice, 19.00 hod.
Petrov, u vánočního stromu, 13.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strážnice,
22.00 hod., pro děti pobožnost 12.30 hod.
Kostel sv. Anny, Tvarožná Lhota, 24.00 hod.
Kněždub, 24.00 hod.
Tasov, u kaple, 20.30 hod.
Kostel J. Křtitele Hroznová Lhota,14.30 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
10.30 hod.
Zahrada u sv. Martina, 17.00 hod.

Radějov, sraz u formanky, 7.45 hod.
Kaple v Kozojídkách, 17.00 hod.
Tvarožná Lhota, U vánočního stromu
17.00 hod.
Kostel sv. Václava, 18.00 hod.
U obecního úřadu v Radějově
Vnorovy, kostel sv. Alžběty
Hroznová Lhota, kostel J.Křtitele, 17.00 hod.
Tvarožná Lhota,
V sále Sportovně společenského centra
v Radějově, předprodej vstupenek na tel;
724 276 394 , od 20.00 hod
Tasov, 24.00 hod.

Leden
Datum

Název akce, pořadatel

Místo konání

1.1.

Novoroční přípitek, Pořádá Obec Petrov

Petrov, před obecním úřadem,18.00 hod.

5.1.

Ples Orla, Obec Vnorovy

Vnorovy, Lidový dům

5.1.

Tříkrálová sbírka

Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Radějov,
Tvarožná Lhota

5.1.

Myslivecký ples, MS Kněždub

Sokolovna Kněždub

11.1.

Ples v bílém, Pořádá KD Strážničan na závěr kurzu tanečních

KD Strážničan

11.1.

Myslivecký ples, MS Vrchy Radějov

V sále Sportovně společenského centra Radějov

12.1.

Ples Fest SPRONK, Pořádá SPRONK na KD Strážničan

KD Strážničan

12.1.

Myslivecký ples, MS NIMROD Tvarožná Lhota

Společenský dům Tvarožná Lhota

12.1.

Ples školy, Pořádá Obec Hroznová Lhota + ZŠ

KD Hroznová Lhota

12.1.

Ples SRPŠ, Obec Vnorovy a ZŠ

Vnorovy, Lidový dům
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Datum

Název akce, pořadatel

Místo konání

12.1.

Myslivecký ples, Pořádá Obec Tasov

Tasov

1 3 . 1 . - "Život za První republiky“; výstava vytvořena ve spolupráci se studentem Městské muzeum Strážnice.
18.4.
místního gymnázia Lukášem Lexou a členy klubu 19. praporu Stráže Obrany
státu Hodonín. Městské muzeum Strážnice.
18.1.

Ples Střední školy Strážnice, Pořádá SŠ Strážnice

KD Strážničan

19.1.

Ples ZŠ Školní Strážnice, Pořádá ZŠ Školní na KD Strážničan

KD Strážničan

19.1.

Hasičský ples, SDH Radějov

V sále Sportovně společenského centra, Radějov

19.1.

Ples mladých, Pořádá Obec Sudoměřice

19.1.

Myslivecký ples, Pořádá Obec Vnorovy

Vnorovy, Lidový dům

19.1.

Myslivecký ples, Pořádá Obec Hroznová Lhota

KD Hroznová Lhota

20.1.

Karneval pro děti, SRPD Tvarožná Lhota

Společenský dům Tvarožná Lhota

25.1.

Ples Purkyňova gymnázia Strážnice, Pořádá PG Strážnice

KD Strážničan

26.1.

Karneval na Domečku, Pořádá DDM Strážnice

Dům dětí a mládeže Strážnice

26.1.

Hasičský ples, Pořádá SDH Strážnice

KD Strážničan

26.1.

Farní ples, Farnost Tvarožná Lhota

Společenský dům Tvarožná Lhota

26.1.

Ples SDH, Pořádá Obec Tasov

26.1.

Školní ples, Pořádá Obec Sudoměřice

leden

Stanislav Zindulka; pořad vzpomínek Slzy smíchu, Pořádá KD Strážničan KD Strážničan

Únor
Datum Název akce, pořadatel

Místo konání

2.2.

KD Strážničan

Ples v gala; 40. výročí KD Strážničan
Pořádá KD Strážničan a Město Strážnice

2.2.

Ples KDU-ČSL (okresní), Obec Vnorovy a KDU-ČSL

Vnorovy, Lidový dům

2.2.

Farní ples, Pořádá Obec Hroznová Lhota a farnost

KD Hroznová Lhota

3.2.

Fašank ve skanzenu
"Skanzen Strážnice.
Masopustní zvyky ze Slovácka, zabíjačka, zabíjačkové speciality, zimní do- Program pro veřejnost 9.00 hod."
mácí práce, svatební zvyky. První ročník soutěže o nejlepší Slovácký uzený
bok. Fašanková obchůzka v podání souboru Demižón ze Strážnice a Javořina
ze Strání. NÚLK Strážnice

3.2.

Dětský karneval, Pořádá Obec Tasov

5.2.

Dětský karneval se Zumba Betty, Pořádá KD Strážničan

9.2.

Fašankový farní ples, Pořádá farnost Strážnice a Orelská jednota Strážnice KD Strážničan

9.2.

Fašaňk – obchůzka obcí, Pořádá Obec Petrov

Sraz před Obecním úřadem Petrov

KD Strážničan

9.2.

Školní ples, ZŠ Tvarožná Lhota

Společenský dům Tvarožná Lhota

9.2.

"Tradiční fašaňkový ples, Fašaňková obchůzka masek po obci"

Sokolovna Kněždub

9.2.

Fašaňk; obchůzka obcí, Pořádá Obec Sudoměřice

Obec Sudoměřice

10.2.

Fašanková obchůzka, Mužský sbor Tvarožná Lhota o.s.

Obec Tvarožná Lhota

16.2.

Křest nového CD skupiny Shadow Area, Pořádá SPRONK

KD Strážničan

16.2.

Maškarní ples, TJ Sokol Radějov

V sále Sportovně společenského centra
Radějov

16.2.

Hasičský ples, Pořádá SDH Vnorovy

Vnorovy, Lidový dům

16.2.

Ples TJ Sokol, Pořádá Obec Tasov

Tasov

21.2.

Slavnostní vítání dětí, Pořádá Obec Tasov

Obec Tasov

22.2.

Ples Domečku, Pořádá DDM Strážnice na DDM

Dům dětí a mládeže Strážnice

23.2.

Školní ples, Pořádá SRPŠ při ZŠ Radějov

V sále Sportovně společenského centra Radějov

24.2.

Vítání občánků, Obec Tvarožná Lhota

Obec Tvarožná Lhota, zasedací místnost.
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Březen
Datum
2.3.
2.3.
6.3.
10.3.
16.3.
16.3.
21.322.3.

31.3.
31.3.

Název akce, pořadatel
Přehlídka vín, Mladí vinaři Strážnicka
XI. Rockový maškarní ples, Pořádá TJ Jiskra Strážnice
Světáci; divadelní komedie agentury HÁTA Praha, Pořádá KD Strážničan
Sportovní odpoledne pro děti, SRPD
Josefská výstava vín 2013, pořádá ZO ČZS Strážnice
Výstava vín, ZO ČZS, Kozojídky
"Fašanky, fašanky, Velká noc ide“
Představení masopustních zvyků, fašankový tanec „pod šable“, tanec s medvědem, smažení božích milostí a další. Pořady přiblíží vynášení smrtky, hrkání, šlahačka, malování kraslic. NÚLK Strážnice.
"Noc s Andersenem“, Pořádá Obec Petrov a ZŠ Petrov
Přehlídka "30 let Nové vlny se starým obsahem", Pořádá SPRONK
Košt ovocných destilátů, Pořádá Obec Sudoměřice
"Velikonoce ve skanzenu“
Lidové zvyky ze Slovácka od konce postního období do Velikonoc, např, nošení lítečka, pletení žil a další. Jarmark. Vystoupení souboru. NÚLK Strážnice.
Velikonoční pořad CM Danaj, Pořádá CM Danaj
27. Košt slivovice a ostatních ovocných destilátů, Zahrádkáři Radějov

31.3.
31.3.
31.3.
31.3.

Velikonoční výstava vín, Obec Vnorovy a zahrádkáři
Košt vína, ČZS Kněždub
Košt vína, Pořádá Obec Hroznová Lhota
Otevírání studánek, pořádá Inex Bílé Karpaty

22.3.
23.3.
23.3.
24.3.

Místo konání
Společenský dům Tvarožná Lhota
KD Strážničan
KD Strážničan
Společenský dům Tvarožná Lhota
Kulturní dům Strážnice, 14.00 hod.
V sále Obecního úřadu Kozojídky, 10.00 hod.
Skanzen Strážnice.
Program pro veřejnost 13.00 hod. (8.00 až
13.00 hod. program je vyhrazen objednaným
školním výpravám)
ZŠ Petrov; tělocvična
KD Strážničan
Sudoměřice
Skanzen Strážnice.
Program pro veřejnost, 9.00 hod.
KD Strážničan
V sále Sportovně společenského centra Radějov, 10.00hod.
Vnorovy, Lidový dům
Sokolovna Kněždub
KD Hroznová Lhota
Tvarožná Lhota, od oskerušového muzea

Duben
Datum
duben
duben
5.4.
6.4.

11.4.
11.4.
19.4.
20.4.
20.4.
21.4.
21.4.
21.4.
27.4.
28.4.

28.4.14.6.
30.4.
30.4.
30.4.
18

Název akce, pořadatel
Rybářské závody pro děti a pro dospělé, Radějovští rybáři
Setkání seniorů, Obec Tvarožná Lhota
Noc s Andersenem, Pořádá Městská knihovna při KD Strážnice
Slavnost oskoruší XII.ročník; akce věnovaná Stromu Slovácka - košt
pálenek, a výrobků z oskoruší, besedy, výstavy, jarmark a bohatý kulturní
program. Pořádá Mužský sbor Tvarožná Lhota, INEX Bílé Karpaty a obec
Hvězda; divadelní koncert Evy Holubové, Pořádá KD Strážničan
Oslava 67. výročí Osvobození obce
Obec Radějov; lampionový průvod, ohňostroj.
Rybářská zábava, Pořádá MRS Petrov
"Indá byly časy"; vzpomínkový večer CM Mirka Menšíka
Pořádá CM Mirka Menšíka
Rybářské závody, Pořádá MRS Petrov
Slavnostní vítání dětí, Obec Tasov
Otvírání cyklostezek Strážnicka, MAS Strážnicko, obce Strážnicka
Den Země, Pořádá DDM Strážnice
Strážnický korbáč 2013, Pořádá DDM Strážnice; modelářská výstava
"Stavění máje“
Místní zvyk, při němž strážničtí mládenci předvádějí svoji zručnost a sílu,
s níž postaví pro své dívky vysoký na vrcholu ozdobený májový strom.
V programu vystoupí strážnické soubory Danaj, Žerotín, Demižón a jejich
hosté . NÚLK Strážnice."
"Jan Hlinica; Keramika a kachle“
Umělecká výstava slovenského výtvarníka, představující převážně výrobky
z folklorními motivy. Městské muzeum Strážnice."
Čarodějnice
Pořádá Městská knihovna při KD Strážnice
Čarodějnický slet pod Výklopníkem, Pořádá Výklopník Sudoměřice
Stavjání májí po dědině, Tradiční akce stavjání mají po dědině a u bufetu.

Místo konání
Kněždub, na Kejdě.
Společenský dům Tvarožná Lhota
KD Strážničan
Společenský dům Tvarožná Lhota

KD Strážničan
Obec Radějov - lampionový průvod od OÚ
k ZŠ, 20.00 hod.
Petrov, Baťův kanál
KD Strážničan
Petrov, Baťův kanál
Tasov
Sraz ve Strážnici u MU, 9.00 hod.
Zámecký park, Strážnice
Dům dětí a mládeže, Strážnice
Začátek programu, 14.30 hod., vstup
ZDARMA

Městské muzeum Strážnice

KD Strážničan
Výklopník Sudoměřice, 16.30 hod.
Obec Radějov
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Oslavy 750 let obce Sudoměřice
Sudoměřice si v letošním roce připomenuly velkou událost
a to své 750. narozeniny. Naše obec oslavila své významné výročí
jako nějaká mladice. Hlavní oslavy probíhaly od 5. do 8. července
t.r., kdy se využila příhodná konstelace termínů státních svátků ve
čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek 5. 7. se vernisáží otevřela historicky asi
největší výstava o naší vesnici. Výstava se konala v místní tělocvičně a byla koncipována jako průřez dějinami obce, životem a prací
jejich obyvatel a byla rozdělena do tří logicky i fakticky oddělených
částí: 1. Ukázka archeologických nálezů na území katastru obce.
Byly zde nálezy z období doby bronzové, keltské a germánské,
a také slovanské – velkomoravské období na hradišti Hrúdy. 2. Historie obce vč. ukázek dochovaných artefaktů, fotografií, historických
archiválií, náboženských předmětů a krojových ukázek. 3.Ukázka
Výstava o obci Sudoměřice
činnosti společenských a sportovních organizací a jejich úspěchů.
K nahlédnutí byla také obrovská zásobárna starých fotek od měřic slavnostně odhalili sochu našeho zakladatele a následoval
občanů, které nám digitalizoval náš občan pan Horňáček. Výstava bohatý krojovaný průvod do vinařského a společenského centra
se těšila velkému zájmu obyvatel i cizích návštěvníků a dosáhla ve Starém potoku, kde byla tančena Moravská beseda. Připraven
neuvěřitelnou návštěvnost v období měsíce července okolo 2 tisíc byl také košt vína a zábava s DH Mistříňanka do pozdních ranních
hodin následujícího dne. V neděli byla v kostele Krista Krále slounávštěvníků.
Na další den, na pátek, byla připravena velká atrakce v podobě žena děkovná bohoslužba hlavním celebrantem panem děkanem
slavnostního jarmarku, s různými zajímavými vystoupeními, na- ze sousední slovenské Skalice.
V rámci oslav vydala obec v nákladu tisíc kusů publikaci - Dějiny
bídkou možností si pořídit různé předměty, dobroty a zajímavosti,
pobavit se při vystoupeních bratří Hynčiců, lidového vyprávěče, su- obce. Podařilo se na ni získat dotaci, a tak půlku nákladu dostaly
doměřické dívčí scholy, skupiny historického šermu a pouťového sudoměřické rodiny zdarma a druhá půlka je určená k prodeji na
kejklířství, sudoměřické ochotnické skupiny a při jejich divadelní obecním úřadě či informačních centrech. Na knize o 327 stranách
hříčce Kačena. Malé děti se také dobře bavily u loutkových před- od září 2011 pracoval mladý sudoměřický kronikář Vít Šebesta.Něstavení „O Sudomírovi“, „O Červené Karkulce“ a „O princezně, co které fakta čerpal z knih učitele Jana Skácela a kronik pana Martina
tancovala s čertem“. A večer se konala zábava v rockovém duchu. Káčerka. Historické fotografie poskytl ze své sbírky Petr Horňáček.
Kniha obsahuje dějiny obce od středověku až dodnes. První
V sobotu 7. července se konala nejslavnostnější část narozenin
naší vesnice, kdy jsme mohli opět ve vesnici přivítat zakladatele kapitola je věnovaná Sudomírovi, další pak obecní samosprávě,
obce pana Sudomíra z rodu Tvrdišovců, jednoho z nejvýznamněj- náboženství, školství či kulturnímu životu obce.
Oslavy narozenin obce stály celkem přes půl milionu korun
ších rodů období tzv. kolonizace Moravy. Přivítali jsme jeho zpodobnění do sochy, která se nachází ve středu vesnice, v blízkosti a zdá se, že tyto vcelku velké peníze byly vynaloženy účelně, protože
nejstarší historické budovy – bývalého šlechtického velkostatku, nás to donutilo udělat i opravy objektů, které už si to i tak zasloužily.
kde se původní Sudomírovo hradisko nacházelo. Sochu Sudomíra A hlavní je, že se lidé nejen pobavili, ale že oslavy je snad i stmelily.
Hlavní sláva skončila, ale co nám kromě vzpomínek zůstalo.
vyrobil z umělého kamene pan Bedřich Vašík ze Vnorov. Je vysoká
2,7 metru a váží kolem tří tun. „Je to moje šestá socha v nadživotní Hlavně socha Sudomíra a další přidanou hodnotou je ta skutečvelikosti a zároveň největší a nejsložitější,“ řekl Vašík, jehož fanta- nost, že se tímto zpodobněním zakladatele symbolicky definovalo
zie dala Sudomírovi tvář. Z historických pramenů vychází jen erb na ústřední centrum naší vesnice, náves, která již není jenom – hlavní
štítu. Podle Vašíka byla technologie výroby sochy náročná, náklad- křižovatkou, ale je to něco více – je to střed naší obce, našich Suná, ale i nebezpečná. Nejdříve téměř třímetrovou sochu vymodelo- doměřic. Z jedné strany je ohraničena statkem z 18. století, z opačval z hlíny, pak podle ní vyrobil formu, sochu odlil, a tu pak centimetr né strany nově a vkusně opravenou stodolou, bývalou býkárnou,
po centimetru otesával. V domácích podmínkách to panu Vašíkovi a místo samé je parčíkem na místě, kde kdysi stávala stará škola.
Ze Sudoměřic přejeme všem Vám obyvatelům bývalého hrabtrvalo tři čtvrtě roku. „Moc jsem si přál sochu dělat. Vždy jsem toužil
jít do legií, ale neměl jsem na to výšku. Život znamená být pořád ství strážnického, bývalého panství knížat z Lichtenštejna, obyvav akci, nevzdávat se. A tak jsem si představoval, že socha je takový telům městečka Vnorovy i ostatním čtenářům tohoto zpravodaje
bojový úkol,“ svěřil se umělec s tím, že je s konečným dílem spo- krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2013.
kojený. „Líbí se mi monumentálnost. A to, že jsem udělal Sudomíra
Stanislav Tomšej, starosta obce Sudoměřice
s nataženou rukou, v níž drží meč, o to byla socha složitější,“ řekl
ještě sochař, jenž kvůli Sudomírovi musel dokonce obětovat několik
stromů v průjezdu domu, aby ho
mohl odvézt.
Na sobotní slavnosti jsme přivítali naše vzácné hosty, místopředsedu Senátu ČR, starosty ze
Sudoměřic u Bechyně a u Tábora,
starostky ze Strážnice, Petrova
a Tvarožné Lhoty, starostu Hodonína, Rohatce, Radějova a místostarosty Hodonína a Petrova.
Při slavnostním shromáždění byla
po projevech požehnána místní
farářem P. Jiřím nová publikace
o historii obce Sudoměřice. Pak
Odhalení sochy Sudomíra, zakladatele obce
páni starostové všech tří Sudo19
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V Petrově jsme oslavili 600. výročí obce
Hlavní oslava vypukla v sobotu 30. června slavnostní mší svatou v kostele sv. Václava. Tuto mši sloužil náš host P. Ján Kováč
a domácí otcové Lukáš a Jacek. Po mši se zúčastnění přesunuli
za doprovodu DH Svárovanka průvodem do Plží, kde následoval program. V odpoledním programu vystoupili děti z mateřské
a základní školy, divadelní kroužek, mažoretky a soubor Petrovjan.
Pořadem velmi příjemně provázela paní Ing. Taťána Pálenská ze
Strážnice. Zavítala k nám také návštěva, a to „majitel strážnického
panství hrabě de Magnis s chotí“ v podobě přiženěných Strážničanů – Hanky Kláskové a Mariána Hudečka. K tanci a poslechu
do pozdních nočních hodin hrála DH Svárovanka, CM Strážničan
a skupina Lord z Hroznové Lhoty. V areálu Plží byla pro návštěvníky oslav nachystána také výstava „Z historie Petrova“, výstava
domácího zvířectva, kterou připravili chovatelé, dále košt vín od
místních vinařů, malý jarmark a atrakce pro děti.
Eva Mlýnková, starostka obce Petrov

Oslavy 600. výročí Radějova a 100 let od vysvěcení kostela
Rok 2012 se stal pro malou obec Radějov, ukrytou mezi kopcem Žerotínem a okolními lesy mimořádně významným.
Radějov slavil hned dvě významná výročí. Letos je tomu 600 let
od první písemné zmínky o Radějovu. V roce 1412 bylo Radějovu
a některým okolním obcím uděleno pány z Kravař „právo odúmrtě“.
Od té doby si poddaní mohli sami rozhodovat o svém majetku. Radějov je nepochybně starší, ale dřívější písemné zmínky neexistují.
Druhým významným výročím je 100 let od vysvěcení místního
kostela sv. Cyrila a Metoděje, který byl vysvěcen 24.června 1912.
Do té doby Radějovjané chodili na bohoslužby do Strážnice,
kde patřili do farnosti sv. Martina. V Radějově byla jenom malá
kaplička se zvonicí, cesty byly špatné a často neschůdné, proto
Radějovští toužili po svém vlastním kostele nebo aspoň po větší
kapli. Z popudu radního Antonína Salčáka č. 58 a několika občanů
byl v roce 1890 založen Fond pro výstavbu kaple, který začal shromažďovat finanční příspěvky. Během času se záměr stavby kaple
změnil na výstavbu nového kostela. Poprvé byla myšlenka o stavbě
kostela přednesena na křesťanském cvičení v červnu 1898 P. Ignácem Zavřelem, který působil jako duchovní ve Strážnici. Setkal se
ale s obavami chudých Radějovjanů, kteří často neměli ani na živobytí, přesto se ale, do přípravy stavby kostela pustili. Po mnohaletém úsilí, jednáních na úřadech, schvalování plánů a finančních
sbírkách, bylo v květnu 1909 započato s kopáním základů. Stavba
rychle pokračovala, první mše svatá v novém, ještě nevysvěceném kostele, byla sloužena 25.prosince 1910 – jitřní, celebrovaná
P. Janem Vrtkem ze Strážnice. O povolení stavby kostela a zřízení
samostatné Radějovské farnosti se přičinil ThDr. Antonín Stojan,
tehdejší poslanec říšského sněmu.
Přípravou oslav těchto výročí se začalo Obecní zastupitelstvo
spolu s místními složkami zabývat už v průběhu 2011. Přípravný
výbor připravil předběžný plán akcí, do kterého se zapojilo Kulturní
sdružení, hasiči, zahrádkáři, TJ Sokol, myslivecké sdružení, rybáři,
obě místní školy i další občané. Jednou z prvotních záležitostí byla
příprava knihy o Radějovu, která byla svěřena PhDr. Jiřímu Pajerovi ze Strážnice. Spolu s kolektivem místních občanů, kronikářky,
pamětníků a odborníků byla zpracována a vydána velmi krásná kniha Radějov – minulost a současnost obce, na kterou jsme my, Radějovjané, právem hrdí. Kniha byla vydána nákladem 2000 výtisků.
Všechny kulturní a společenské akce od počátku roku byly tématicky zaměřené k oslavám těchto výročí. Začaly plesovou sezónou, vítáním občánků, lampionovým průvodem, školními akcemi
a hudebním vystoupením hereckého souboru z Hvozdné. Na Velikonoce byl uspořádán tradiční Košt slivovice a jiných destilátů.
V jarním období radějovští ochotníci sehráli divadelní hru Tetička
z Radějova, kterou pro velký úspěch opakovali třikrát.
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V den stého výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje,
24.června, byla sloužena děkovná mše svatá, kterou za účasti
místních kněží celebroval veselský děkan P. Vrba. Po mši byla
děkanem požehnána kniha o Radějově, za účasti PhDr. Jiřího Pajera a všech autorů. V neděli 1.července byla vernisáží zahájena výstava Radějovjani sobě. Na úvod zazpíval nový ženský sbor
s cimbálovou muzikou Včelínek. Na výstavě byly vystaveny kroje,
fotografie starého Radějova, práce občanů, výšivky, paličkování,
kraslice, obrazy, keramika a staré předměty a náčiní používané ve
starých dobách. Výsledky své činnosti zveřejnily i místní složky –
hasiči, sportovci, myslivci, schóla, zájmová sdružení, o výzdobu
školy, kde výstava probíhala, se postarali svými kresbami a výrobky naši školáci a děti z mateřské školy. Součástí výstavy byla
i soutěž o nejlepší fotografii ze současného Radějova, kterou vyhrál
snímek „Družička“ od autorky Radky Mokré. Výstava trvala tři týdny a setkala se s mimořádným zájmem občanů Radějova, rodáků
a návštěvníků ze širokého okolí.
Hlavní oslavy byly soustředěny na cyrilometodějskou pouť.
V předvečer pouti 4.7. byla uspořádána zábava pro mladé, na které
zahrála legendární
brněnská
kapela
Kern a Wetesh.
Ve čtvrtek 5. 7.
na svátek Cyrila
a Metoděje se celý
Radějov ustrojil do
svátečního. Začala radějovská pouť
a s ní hlavní oslavy. Už od časného
rána se v okolí kostela začaly objevovat stánky. Celý
den probíhal lidový
jarmark, byly nabízeny perníky, proutěné zboží, košíky,
háčkované a drátěné ozdoby, dřevěné
hračky, malované
výrobky, figurky ze
šústí,
modrotisk,
keramika, domácí
sýry, pamětní mince a pouťové před-
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měty. V 10.30 hod. vyšel od fary za doprovodu dechové hudby průvod krojované mládeže, kněží, zástupců obce, složek a hostů ze
sousedních obcí. Na zcela zaplněném prostranství u kostela byla
sloužena slavnostní mše svatá na poděkování těchto výročí. Po
skončení mše sv. byly poutníci pohoštěni koláči a dobrotami, které
připravily radějovské ženy. Nechybělo ani něco na zapití, nápoje nealko, víno, pivo a radějovská slivovice. Odpolední program zahájila
radějovská cimbálová muzika Včelínek, dětský folklórní kroužek se
svými tanečky a ženský pěvecký sbor, který měl ještě jedno samostatné vystoupení v odpoledním programu. Vystoupením souboru
Danaj a cimbálové muziky Krepina přispěli k pestrému pouťovému
odpoledni i sousední Strážničané. Bohatý program pokračoval na
lidovou notu, zahrála horňácká cimbálová muzika Petra Mičky, zazpíval mužský sbor Malina z Kozojídek. Své místo v programu měly
i duchovní písně místní schóly i schóly Gaudete ze Bzence. Horké
odpoledne zakončil sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště, který
svůj rytmický program opravdu „rozjel“. Celodenního programu se
zúčastnilo několik stovek návštěvníků, kteří si mohli nechat podepsat knihu autorem knihy o Radějovu PhDr. J. Pajerem. Pouťový
den zakončila večerní zábava při dechovce Švitorka a CM Petra
Mičky na prostranství u kostela.
Další den v podvečer pokračovaly oslavy neformálním setkáním občanů u táboráku na farní zahradě, za účasti místních amatérských muzikantů. V sobotu se konala tradiční zábava u Bufetu
U zastávky s hudbou Artemis. Pouťové dny zakončili radějovští
sportovci tradičním pohárovým turnajem na místním hřišti. Tento
turnaj byl uspořádán i k 80. výročí založení Sokola Radějov. I akce
pro děti, dětský den, byla tématicky zaměřena na historii a život
v Radějově. Děti procházely Radějovem vytyčenou trasou, kde
se na stanovištích setkaly s Radějem – zakladatelem Radějova,

s pány z Kravař, s nájezdníky Turky a Uhry, vyzkoušely si život bez
elektřiny, stavěly kostel z krabic a v závěru hledaly „habánský poklad“. V průběhu roku si učitelky z MŠ pozvaly kronikářku, která
vyprávěla dětem, jak se dříve žilo, jak si děti hrály a chodily do školy. Podobná beseda o starém Radějovu proběhla i v místní škole
a děti velmi zaujala. Děti ze základní školy spolu se svými učitelkami prožily celý týden, ve kterém se seznamovaly se starým i novým
Radějovem a navštívily významná místa v obci.
Mezi významné akce patřilo i podzimní setkání radějovských
důchodců s kulturním programem, ve kterém zahrály mladé cimbálky, vystoupil dětský folklórní kroužek a ženský pěvecký sbor.
Dále byl uspořádán dětský maškarní karneval a radějovské Martinské hody. Hody začaly v pátek stavjáním mája, v sobotu ráno si
chasa vyžádala od starosty Martina Hájka právo uspořádat hody
a společně při dechovce se odebrala průvodem do kostela na hodovou mši. Po ní hody pokračovaly zvaním občanů na večerní hodovou zábavu při dechovce Švitorka. Celoroční program bude mít
ještě pokračování. Setkáme se na Besedě u cimbálu, na Vánočním
koncertu ZUŠ Lubomíra Ligase, štěpánském pochodu na Vrbovce
a při zpívání u vánočního stromu. Rok 2012 zakončí společný Silvestr v posledním dnu v roce a půlnoční ohňostroj.
Co říct závěrem? Dobré dílo se podařilo. Poděkování patří
všem obětavcům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu všech
akcí v průběhu roku. Vynaloženým úsilím přispěli ke slavnostní atmosféře a důstojnému průběhu oslav na úkor svého volného času
a mnohdy i osobních obětí. Zvláštní poděkování naše obec vyjadřuje PhDr. Jiřímu Pajerovi a kolektivu autorů za náročnou práci,
kterou věnovali přípravě a vydání knihy o Radějovu.
Anna Krhovská, obecní kronikářka

Co se podařilo opravit a zbudovat v roce 2012 ve Strážnici
Počátkem roku 2012 byla u silnice I/55 při výjezdu ze Strážnice směr Petrov dokončena oprava kapličky svaté Rozálie, která
nám připomíná morové epidemie z konce 18. století. Odbor investic Města Strážnice v součinnosti s Římskokatolickou farností
Strážnice provedl také celkovou opravy kaple sv. Rocha. Obě
akce byly s podporou dotace Ministerstva kultury ČR. V červenci
2012 byla ukončena rekonstrukce terasy kulturního domu dle návrhu projekční kanceláře Arch. Design, s.r.o. z Brna. Velmi dobře
odvedenou řemeslnou práci provedla firma Petr Orel, Strážnice.
V průběhu měsíce srpna a září 2012 byly s podporou dotace LEADER MAS Strážnicko provedeny práce na opravě sklepa
v Městském muzeu. Při této činnosti došlo k odizolování prostoru
nad sklepem, čímž se odstranilo ničivé zatékání do objektu muzea. Dále se ve sklepě provedlo mechanické očištění zdiva, následně došlo k vybrání stávající hliněné podlahy a k vybudování
nové podlahy z cihelných dlaždic. Milým bonusem této investiční
akce byla úprava vnitřního nádvoří muzea, po níž pak tento prostor může sloužit pro potřeby muzejních a jiných kulturních akcí.
První expozicí je fotografická výstava k 5letům činnosti 11 obcí
MAS Strážnicko.
V srpnu 2012 byla dokončena v režii MAS Strážnicko oprava
Hotařské búdy. Opravou střechy, komínu a omítek došlo k podstatnému zlepšení stavu budovy, takže letošní Zarážání Hory
bylo úspěšné nejen díky krásnému počasí, ale také díky velmi
pěknému novému prostředí.
Nepříjemná omezení, kterým museli v uplynulých jarních
a letních měsících čelit nejen občané, ale i návštěvníci našeho
města procházející Kostelní ulicí, byla v průběhu měsíců září-říjen zdárně ukončena. Během rekonstrukce ulice s dotací z Programy cezhraničnej spolupráce SR-ČR byl postupně nahrazen
původní, již zcela nevyhovující povrch novou žulovou mozaikou.
Tvář ulice je dokreslována vysazenou zelení a nově vystavěným
veřejným osvětlením. Dále došlo k doplnění mobiliáře, jako jsou
například stojany na kola, odpadkové koše, lavičky, informační

tabule a litinový vodní prvek.
Na Základní škole v ulici Školní byly v průběhu prázdnin kompletně opraveny chodby ve 2. a 3. patře. Po kompletní výměně
dlažeb a obkladů z hledisek bezpečnostních a estetických se
podařilo přichystat žákům a jejich pedagogům krásné prostředí
do začátku nového školního roku. Další opravy se týkaly neméně
potřebných chodníků a povrchů ulic. V průběhu měsíce listopadu
došlo k rekonstrukci jedné strany chodníku v ulici Veselská a byla
dokončena kompletní rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici
Nová. Od počátku roku 2012 je v provozu nový web (www.krasybezhranic.eu) k projektu „Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů“. Projekt má
sloužit jako propagace zajímavých
míst ve Zlínském,
Jihomoravském,
Trnavském a Trenčianském
kraji.
V systému pracuje 9 kamer, které
snímají vybraná
místa, ve Strážnici
je například snímáno přístaviště
na Baťově kanále. Postupně jsou
přidávány
další
kamery ze zajímavých míst regionu.
Ing. Petr
Helísek, Odbor
investic města
Strážnice
21

MIKROREGION STRÁŽNICKO

Hody v Kněždubě se povedly
„Kněždube, Kněždube,
malý Kněždubečku,
nemožu si v tobě najít galánečku.“
Tato slova se zpívají v krásné písni, která byla začátkem
večerního hodového vystoupení krojované chasy na letošních
kněždubských hodech. Kněždubská chasa jako každý rok pilně
cvičila, aby mohla potěšit srdce všech, kteří přišli večer na hodovou zábavu. Program doprovázela cimbálová muzika „Rúža“
ze Vnorov. Radost a hodové veselí začalo už v poledne, kdy
děti a 32 krojovaných párů vykročilo do kněždubských ulic.
Letošní hody můžeme v celé jejich historii považovat za jedny
z nejzdařilejších po všech stránkách. Počasí nám velmi přálo
a téměř letní teplota provázela při sobotní obchůzce po obci
velké množství krojovaných ale také mnoho občanů „domácích“
a také přespolních. Velkým přispěním k úrovni letošních hodů
byla také podpora od dechové hudby Skoroňáci, jejich profesionální přístup a vystupování. Je potřeba
vyjádřit velké poděkování všem, kteří se
jakkoliv podílejí na udržování a rozvíjení
této tradice v Kněždubě: babičkám, maminkám za uchovávání a přípravu krojů,
„chase“ za soudržnost, obětavost a přístup při realizaci programu hodů, kněždubským zahrádkářům, MS Šumárník,
pěveckým sborům a vlastně celé obci,
která při této příležitosti ožívá. Nezbývá,
než přát si, aby tradice kněždubských
hodů i nadále pokračovala
Poprvé za 12 let od obnovení krojovaných hodů jsme si stárka vyzvedli
z rodného domu bratří Úprků. Společně

se stárkem jsme šli pro stárečku. Letos se tohoto úkolu velmi
dobře zhostili sourozenci Stanislav a Erika Kučerovi. Právo od
starosty jsme dostali, otec Miroslav ho požehnal, pochutnali
jsme si na hodovém guláši, který každý rok připraví naši myslivci. K dobré chuti zpívali chlapi z mužského sboru Kněždub.
Hudba vyhrávala, mládež zpívala a tancovala po celé dědině.
Poté se bavila až do ranních hodin na hodové zábavě.
Spánku moc nebylo, ale v neděli se všichni v plném lesku
krojů zúčastnili slavnostní mše svaté v chrámu sv. Jana Křtitele.
Po mši stárek a stárka právo v pořádku předali starostovi, aby
ho opatroval do hodů příštích. Počasí, které po celý rok občas
zazlobilo, se umoudřilo a obdařilo Kněždubské hody sluníčkem.
Už se všichni těšíme na příští rok, až stárek zavolá:
Čí sú hody? Naše!
Čí naše? Kněždubské.
Marie Křížanová, Kněždub

Hody v Kozojídkách 2012
Hody v Kozojídkách začínají netradičně již v pondělí. U nás
se totiž v pondělí totiž porážejí kozlíci, kteří se od jara do podzimu
pasou u vinných sklepů na kopečku „Kříb.“ V Kozojídkách vzniká
nová tradice a to „ Martinské hody s kozími specialitami.“
Pravé hody začaly v pátek 9.11. 2012 u obecního úřadu
v 17.00 postavením máje. Pak se přešlo do areálu vinných
sklepů, kde ve velkoplošném stanu hrála cimbálová muzika
z Kozojídek pod vedením Kateřiny Mičkové. Ve stanu bylo teplo
a zde se zpívalo, popíjelo mladé víno a pojídaly se kozí speciality. Bylo upečeno kozí ražniči a jeden kozlík se rožnil venku přímo
na ohni. Doufáme, že připravené jídlo všem chutnalo, ale mám
za to, že ano, protože nezůstalo nic. Velkou radost pořadatelů
udělala hojná návštěvnost místních, kteří letos předčili přespolní
návštěvníky. Nálada ve stanu i okolních sklepích byla velmi ve-

selá a někteří ve stanu seděli ještě nad ránem.
Druhý den v sobotu 10. 11. 2012 odpoledne se konala krojová
obchůzka chasy po obci a rovněž byla veselo. Sešlo se hodně
krojovaných párů, které od veselé nálady neodradil ani sílící vítr.
Krojovaní došli až na večerní zábavu, kde se tancovalo až do časných ranních hodin. Bohužel v neděli 11.11. 2012 se neuskutečnil
tradiční krojový průvod ke konání mše svaté, která se tentokrát
měla slavit v areálu u sklepů. Bohužel silný vítr nám pokazil radost, a tak se mše konala ve farním kostele. Při mši krásně zpíval
náš ženský sbor „Jahoda“, který byl posílen o některé hosty.
Hody v Kozojídkách byly veselé. Bylo hodně mladých a to je
dobré. Již teď se všichni těší na hody v roce 2013.
Otakar Březina, starosta obce

Výstava exotického ptactva v Kněždubě
Ve dnech 26.10. – 29.10.2012 uspořádal Český svaz chovatelů Kněždub propagační výstavu okrasného exotického
ptactva. K vidění bylo 56 druhů exotických ptáků. Výstava se
uskutečnila v sále místní sokolovny a po dobu jejího trvání ji
navštívilo více než 400 návštěvníků. Výstavu navštívili také
žáci základní školy a mateřské školy Kněždub. Celou tuto akci
můžeme považovat za velmi zdařilou s kladným ohlasem veřejnosti.
Věříme proto, že se výstava líbila a příští rok by mohla přilákat ještě více návštěvníků i ze širšího okolí.
Za ČSCH Kněždub František Kučera
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V Hroznové Lhotě se opět běhalo…
V pátek 5.října se v centru Hroznové Lhoty odehrálo velké sportovní
„šou“ pořádané Základní školou Joži
Uprky. Konal se totiž již 16. ročník oblíbeného běhu. Letošní ročník doznal
velkých změn, především v délce. Neběhal se totiž maratón, ale jenom jeho
půlka. Vlastně jenom 21 kilometrů.
A další změna - běhali pouze žáci. Tradiční počet škol -12 nebyl překvapením.
Tedy až na neúčast velkého favorita,
veselského Hutníku. Poprvé se závodníci této školy nezúčastnili. ZŠ Hutník
měl totiž velkou slávu ( dokončení zateplení školy) a bylo vyhlášeno ředitelské volno. Snad příště. Na startu ovšem nechyběl tradiční účastník našich
běhů pan Květoslav Hána z Veselí nad
Moravou. Se svým kolegou panem Jaroslavem Machalou si tradičně odkroužili 5 kilometrů. V 10.30 začaly závody
a vcelku rychle ubíhaly. Trať byla dobře
připravená a počasí bylo vynikající. Domácí závodníci ( HL) dosáhli skvělého výsledku. A po zásluze
zvítězili před žáky z Velké nad Veličkou. Naši borci tak ukázali,
jak se má bojovat za svou školu. Děkujeme a blahopřejeme.
A jak celý závod nakonec dopadl? Podívejte se na výsledkovou listinu
Hlavnímu závodu – půlmaratónu – předcházel 15. ročník
Zátopkovy pětky. Konal se ve středu 3.října na školním hřišti
Základní školy a mateřská školy Joži Uprky Hroznová Lhota.
Běh byl určen pro žáky prvního stupně. Závodu se zúčastnilo 11 škol z širokého okolí. Atmosféra závodů byla výborná,
děti povzbuzovaly a počasí bylo tradičně výborné. Celkovým
vítězem se stala blatnická základní škola, které poblahopřáli
(což nás velmi potěšilo) také starostové z Veselí nad Moravou

- pan Miloš Kozumplík a náš pan starosta Petr Hanák.
Lubomír Kříž, ředitel školy
A zde jsou výsledky:
Zátopkova „5“ – 15.ročník; 5.října 2012
ZŠ Blatnice pod Sv.Ant.

16:27,91

1.vesnické školy

Církevní ZŠ Veselí nad Mor.

16:28,53

1.městské školy

Štafetový běh na 21km - 16.ročník „půlmaratónu“ E.Zátopka, 5.10.2012
ZŠ Hroznová Lhota

1:16:39,04

1.vesnické školy

MZŠ Vracov

1:19:34,59

1.městské školy

Charita Strážnice pomáhá lidem našeho regionu
Charita Strážnice je nezisková organizace. Svojí činností
naplňuje své poslání - pomáhat potřebným lidem. Bude to již
brzy 10 let, co zde vznikly s tímto cílem následující projekty:
Pečovatelská služba - zajišťuje domácí péči lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení. Díky pomoci našich pečovatelek mohou tito lidé zůstat ve svém prostředí a nemusí měnit své zvyklosti.
Osobní asistence - zajišťuje prostřednictvím asistenta dohled na základní činnosti, které uživatel sám nezvládá. Jedná se
nejen o pomoc při hygieně, oblékání, úklidu, ale také při návštěvách lékaře, nákupech, procházkách, výletech, při udržování psychických schopností – komunikace, procvičování paměti, apod.
Rodiny pečující o své blízké mohou využít těchto služeb
v době, kdy potřebují být např. v zaměstnání nebo si potřebují odpočinout. Obě služby poskytujeme denně (i o víkendech
a svátcích) ve Strážnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Tvarožné Lhotě.
Půjčovna kompenzačních pomůcek – nabízí k zapůjčení
polohovací postele, WC židle, mechanické vozíky, sedátka do
vany apod. Pracovní doba 8.00–14.30 hod., nebo dle domluvy.
V případě zájmu či jakýchkoli dotazů o shora uvedené služby neváhejte kontaktovat vedoucí Marii Kristoňovou, tel: 739

524 380, mail: kristonovama@seznam.cz , nebo sociální pracovnici Bc. Jarmilu Mičkovou 518 333 036, mobil 737 054 064.
Středisko Ave – je středisko pro pomoc zdravotně postiženým osobám.
Provozuje dva projekty:
Chráněné dílny – ve kterých je zaměstnáno cca 30 osob.
Tyto pracují v šicí dílně, v dílně pro výrobu dřevěných hraček,
v opravně obuvi, prodejně a sběrně čistírny, výdejně obědů.
Kontakt: L. Múčková, nejlépe osobně, příp. tel. 518 333 207.
Sociálně terapeutická dílna Kotva – dílna pro pomoc
duševně nemocným osobám. Svým uživatelům nabízí bohatý
program. Denní kapacita je 15 uživatelů.
Kontakt: Ing. Marie Jurasová, tel. 737 054 064.
Knihovna křesťanské literatury (dobrovolnická aktivita)
– otevřeno po, stř: 9.30-11.00 hodin., út: 16.00-17.00 hodin.
K zapůjčení je více než 1200 knih. Každý měsíc zde najdete
nové tituly.
Přijďte se podívat na naši činnost, poradit se o vaší situaci, kde bychom vám mohli pomoci. Najdete nás v sídle Charity Strážnice, Kovářská 396, tel. 518 333 207, naproti lékárně,
vchod z parkoviště.
Ing. Zdeněk Bína
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Tříkrálová sbírka 2013
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika
se sídlem v Praze (dále jen CHČR). Dle místních zvyklostí
v době připomínky Tří králů (6. ledna) budou chodit do domácností a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů
s koledou a budou vybírat do kasiček příspěvky od občanů.
V letošním roce je doba koledování Tříkrálové sbírky schválena v rozmezí od 1. do 14. ledna.
Vedoucí skupinky (dospělý dobrovolník) je charitou vybaven plnou mocí (průkazkou) opatřenou pořadovým číslem.
Toto pořadové číslo souhlasí s číslem zapečetěné kasičky.
Z pověření ředitelů arcidiecézní a diecézní charity je za koledování i organizování zodpovědný místní koordinátor. Pokud
se v průběhu příprav nebo při vlastní sbírce vyskytnou problémy ohrožující bezpečnost koledujících, vlastní průběh sbírky
či její důvěryhodnost, je osoba, která tyto skutečnosti zjistila,
povinna o nich neprodleně informovat místního koordinátora.
Výnos Tříkrálové sbírky je použit na potřeby pořádající
charity (58%) a Charity ČR (42 %).
Charita ČR dále výtěžek rozděluje na následovně: 15 %
diecézní charita, 10 % humanitární pomoc (na pomoc rodinám, lidem v nouzi), 10 % režie a sekretariát, 5 % krizový fond
(pomoc charitám v existenční krizi),
2% nouzový fond (pomoc potřebným).
Děkujeme všem za Vaši pomoc
a důvěru.
Pracovníci vedení Charity Strážnice

Tradiční živý betlém ve Strážnici
Rodinné centrum Strážnice o. s. každoročně pořádá Živý
betlém pro rodiny s dětmi. V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli uspořádat tuto akci venku na Zahradě u sv. Martina.
Znovu se spojilo několik ochotných rodin společně s cimbálovou muzikou Krepina, kteří připravili krásné pásmo koled.
Zároveň však zajistili kompletní zázemí – nejenom chlév pro
Boží rodinu, ohradu pro ovečky, oheň pro pastýře, ale i horký
čaj pro návštěvníky, kterých bylo několik stovek. Zpívali andělé,
pastýři, koledníci a nakonec i králové z Konga, naši exotičtí
hosté.
Krásná vánoční atmosféra se nesla zimním městem pod
Bílou věží na Zahradě u sv. Martina. Děkujeme všem, kteří se

Živý betlém 2011
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v minulých letech zúčastnili, a zároveň si Vás dovolujeme pozvat na letošní ročník. Kdo má zájem zapojit se, hlaste se
manželům Bučkovým, tel. 603 240 533.
Doufáme také, že se v zimním období budeme také v novém roce společně setkávat s Vámi na Zahradě u sv. Martina
ve Strážnici, na našem přírodním kluzišti, pokud nám ho počasí umožní vytvořit. Těšíme se na Vás.
Marie Jurasová
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Pozdní štědrá večeře
Nastala doba adventní a po ní krásné vánoční svátky.
Nadešel tolik očekávaný Štědrý den. Všude bylo uklizeno,
v kamnech vesele praskal oheň, dům byl provoněn vánočním
cukrovím a děti se těšily na Ježíška, stromeček i dárky. Od
hor foukal silný mrazivý vítr, padal sníh a mrzlo, jen praštělo.
A přesto někdo třebas výjimečně zvolil tento den k rodinné
návštěvě.
Tak já zase půjdu, teto, řekl pan učitel, její příbuzný, když
si spolu povídali, zavzpomínali a popřáli pěkných vánočních
svátků. Příjemně ho hřál bylinkový čaj, který mu teta uvařila,
a zároveň měl dobrý pocit, že zase vykonal povinnou návštěvu jako každý rok. Pak vykročil na zpáteční cestu k domovu.
Znal dobře tuto lesní cestu na moravsko-slovenském pomezí,
chodíval po ní už od mládí. Sníh mu pod nohama hlasitě křupal. „Ale mrzne pořádně,“ pomyslel si. Vyhrnul límec a čepici
natáhl přes uši. Vykročil rázněji. Od Slovenska foukal ledový
vítr, do zad se mu opíral vší silou a po ledové stezce mu začaly klouzat nohy. „Jen co se dostanu na širokou hlavní cestu,
pak se mi půjde dobře a ještě za světla bych měl být doma.
Žena s dětmi zatím doma všechno připraví a zrovna zasedneme ke štědrovečerní večeři. Tak vedl dál svůj monolog. Vidina
rodinné pohody v teplém domově jej poháněla ke stále rychlejšímu kroku.
Najednou mu prudce ujely nohy. Upadl na ostrý kořen
stromu, noha se mu nějak zkroutila a on ji celou vahou těla
přilehl. Hlasitě zabědoval. Pokoušel se postavit, ale nešlo to.
Noha ho strašně bolela nejvíc v kotníku, cítil, jak mu otéká.
Opřel se rukama o zem a zkoušel lézt po kolenou, velká bolest mu však nedovolovala žádný pohyb.
„Nemohu, ach nemohu. Co budu dělat, koho se v lese dovolám? Není tu nikde ani živáčka. Já tady zmrznu, vždyť mě
nikdo nenajde.“ Tak mluvil v strašné beznaději sám se sebou.
V duchu se mu okamžitě promítl celý jeho dosavadní život
plný radostné, plodné práce a všestranných zájmů, jak s dětmi ve škole, tak doma v rodině.
Když si uvědomil, že se odtud sám nedostane, v té hrůze,
bezmoci a strachu zakřičel tak silně, až se sám sebe lekl.
Pomóóc, pomóóóc, zavolal několikrát po sobě.
V korunách stromů skučel nad ním vítr, sněhové vločky
poletovaly a padaly mu na tvář.
V celém domě bylo příjemně teplo. V dětském pokoji
chlapci Vašík a Tomášek sledovali televizní pohádky a nemohli se dočkat večera, až jim Ježíšek přinese stromeček
a nadělí dárky. Když viděli, že děda vstal ze židle, obléká teplý kabát a chystá se ven, chtěli jít s ním. Jen pěkně seďte
a poslouchejte. Já ještě musím trochu poklidit dvůr a hned se
vrátím.
„To je ale siberie,“ povídal si venku nahlas. Slepicím nasypal zrní, králíkům dal seno a rychle zavřel dvířka od králíkárny. Od kůlny vyběhl pes, div dědu radostí neporazil. „No pojď
se mnou, všechno spolu poklidíme, pak půjdeme do teplíčka.“ Pohladil psíka a zavíral dřevěnou branku, do které se vítr
opřel takovou sílou, až zapraštěla.
Náhle se zastavil a poslouchal. „Co to bylo?“ Slyšels Borku? Či mám jen já nějakou halucinaci? Jak vítr silně zadul
od hor, zazdálo se dědovi jako by z dálky v tom směru větru
zaslechl zavolání. Tiše stál a znovu slyšel pomóóc, pomóóóc.
Už nečekal na nic. Přiběhl do kuchyně a udýchaně hlásil. „Někdo v lese volá o pomoc.“ Dcera smažila kapra a překvapeně
se otočila od plotny. „To přece není možné, kdo ví, co jste
slyšel.“
Z uzamčeného pokoje vyšel dědův zeť. Jako každý rok
tam tajně strojil stromek a chystal dárky. Pak zazvonil, aby
chlapcům oznámil příchod Ježíška. Po hlasité rozmluvě, kterou slyšel, se zeptal: „Co jste to říkal dědečku, z lesa prý ně-

kdo volal? A nemohlo to být z některé chalupy nad námi?“
„Ne, nemohlo, to volání se neslo od hor,“ tvrdil s určitostí.
Vašík s Tomáškem sledovali otce i dědu, jak se teple oblékají a dali se do hlasitého pláče. Kdo bude oknem vyhlížet
Ježíška a pak na ně zazvoní, když tatínek odchází pryč. Možná pak ten Ježíšek jejich dům vůbec nenajde.
Co dělat? Jednat se muselo rychle. Oba obešli pár mužů
z ulice. Ti věřili i nevěřili, ale stát se může leccos, proto nic
nenamítali proti tak věrohodnému tvrzení dědy. Ten se také
hned ujal velení. Bude potřeba vzít deky, pilku, sekyrky, baterky, hřebíky a samozřejmě i butelku slivovice pro zahřátí.
Už kousek nad dědinou nastala pro ně cesta velice svízelná. Sníh s větrem jim fičel do tváře, nohy klouzaly po zmrzlém
sněhu a sem tam zapadli do závěje. Jak vstoupili do lesa, uvědomili se, že jsou v beznadějné situaci. Na kterou stranu se vrtnout a kde koho hledat. Volání už nebylo slyšet a tma na krku.
„Chlapci“, povídal děda, „kousek napravo musíme dojít na
širokou lesní cestu, ta nedá zabloudit. Po ní musel jít i ten
člověk. Jedině kdyby to byl myslivec a chodil po lese křížem
krážem. To by pak bylo horší. Budeme svítit a všichni křičet.“
A zavolal první, co měl sil. „Haló, je tu někdo?“ Muži následovali jeho příkladu. Po chvíli se jim zdálo jako by se ozval slabý
hlas. Rozešli se po cestě a svítili do tmy. Tu jeden soused
spatřil na zemi schoulenou postavu. Sehnul se k ní.
„Kdo jste a co je vám, můžete vstát?“ „Ne, nemohu.“ Sběhli se i ostatní. Stěží jim řekl pár slov, jak se jmenuje a že učí
v nedaleké vesnici. Byl prý na návštěvě u tety, pak nešťastně
spadl a má něco s nohou. Dali mu napít trochu slivovice, ať se
mu rozproudí krev, protože byl úplně ztuhlý a pak ho zabalili
do dek, než udělali provizorní nosítka. Ta stloukli rychle. Opatrně ho na ně naložili a nastoupili cestu zpět.
Každých pár kroků se měnili a těžká nosítka se zraněným
si přendávali, aniž by jím vadilo, že se brodí po čerstvě napadaném sněhu. Necítili únavu ani vyčerpání, vždyť zachránili
člověka.
Nezvyklý průvod se pomalu blížil k prvním domkům. Zazvonili u domu, kde měli auto. Majitel vstal od štědrovečerní
večeře, aby poskytl pomoc při odvozu do nemocnice.
Tak zraněná noha a zrovna na Štědrý den, jak se vám to
přihodilo? Ptal se postiženého lékař na pohotovostním oddělení v nemocnici. Když vyslechl jeho příběh, pokýval hlavou
a řekl zamyšleně. „Měl jste velké štěstí. Tak podivuhodnou
záchranu vám poslalo samo nebe.“
Stejně tak to vysvětlil také otec oběma rozespalým synkům, kteří se pozdě,
ale přece jen dočkali stromečku a dárků. On ten Ježíšek
jistě v ten den zachránil jeden lidský
život, proto se tak
velice zpozdil.
Sněhové vločky neustále padaly
a padaly. V oknech
bylo vidět obrysy
rozsvícených stromků, na ulici koledníci
zpívali koledy.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré
vůle...
Marie Novotná
z Kněždubu
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Štědrovečerní pohádka
(verše Růženy Schwarzové)
Dnes děti, svátek slaví starý les.
Na pasece je samá záře dnes,
divy tam dějí se v čas půlnoční –
je krásný, překrásný les vánoční.
Je celý ukryt v bílé peřině
a přemýšlí o štědré hostině,
čím poděliti lesní zvířátka,
až v noci zaťukají na vrátka.
Neb v dnešní noci všecka lesní zvěř
k besedě sejde se v tu noční šeř,
sám starý les svým dětem nadílí,
že zákon jeho věrně plnily.
Nad každým stromkem hvězda zaplane,
pod jedlí nejvyšší jsou dárky schystané,
tu každý najde něco pro radost:
oříšky veveřice, zrno ptačí host.
Je dobré sousto tu pro sysly ospalé,
pro kuny, krtky, ježky pomalé,
pro smutné laně, hrdé jeleny,
i lišák cos tu najde pálený.
Zajíčci panáčkují z radosti,
že zelných hlávek je tu v hojnosti,
i jezevec mrzutý mládenec,

k hostině slavné přiloudá se přec.
Však poslední je věru u brány
les, hostitel, sám hraje varhany,
se smrčky mladistvými
v posledy vesele přejí všichni koledy.
Ó, děti, věřte, tahle pohádka
nad jiné blažená je, přesladká –
neb láska, mír, sen věčném o létě,
to největší a nejlepší je, věřte na světě.

Jak býval Mikuláš a Vánoce ve Strážnici
….Ty hodné, jak za dveřama začne chrastit řetaz, už padajú na kolena. A dveřa sa otevřú a vecpú se Mikuláš, s čepicú až do stropu, a s ním anděl (děvčica) s košem na rukách
a za něma se krůtí čertisko: po tem nejvíc děcka střílajú očima, esli jich nechce zebrat do měcha. A tož po všelijakém
vyptávání a modlení rozdává Mikuláš dárky (obyčejně se jim
to podstrčí napřed, aby to děckám naložili).
U kterých nebyl Mikuláš, tým nakládá v noci do taléřků, do
pančoch, nebo do vyglancovaných botů. Pečú se mikuláše.
„Když sv. Mikuláš jezdívál Chalúpkama, dycky tam vykotil
svoje dárky. Stařenka tam chodívaly sbírat.“ (Gajdová)
Z vánoc majú tak ti bohatší radost, co něco dostanú. Ale
chudoba, tá si musí jít koledovat. Ale zas dostanú všelicos od
dobrých lidí a od všelijakých spolků dobročinných, a tož majú
radost všecí.
Před svátkama roznášá kostelník oplatky. Všady je veliké chystání. Na Štědrý deň je půst celý deň a aj děcka se
musijú postiti, aby viděly zlaté prasátko. No ale tělo je slabé,
ono se dycky něco sní, třebas hvězdička, začne se slavnostní
večeřa: napřed se pomodlijú, potom snijú oplatky s medem
(oplatky se dávajú aj dobytku, v nich zelené petrželí), pupáky,
krupicu mazanú medem, ořechy, jablka (rozkrajujú jich: kdo
má křížek, strachem zezelená, že do roka umře. Nebo kdo má
první ořech suchý, taky do roka umře), hrozny, sušené ovoce
(aj broskvy, krůželky, oškoruše a trnky) a nakonec koláče
s vařeným vínem.
Potom se ide k stromku (už aj u sedláků mívajú stromky)
a po rozdání dárků se sedí a vykládá a pojídá a popíjá. Nekde
zachovávajú staré zvyky, např. děvčata hážú střevíc přes hlavu ke dveřám a esli se obrátí špičkú ke dveřám,tož se do roka
vdá. Nebo přehazujú přes sebe plachtu a utěkajú okolo kostela: když potkajú nejakého chlapce, tož se ho zeptajú, jak se
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menuje a takové méno bude mět jejich ženich. (Hrachovská)
Nebo lejú vosk do studenej vody a když se uleje křížek,
tož do roka umře a když se uleje prstének, to se vdá. (Hrachovská)
Venku slyšet zpívat koledníků a střílat chlapců. Na ulici je
živo: nekeří chlapci střílajú z klíčů a dávajú takové rany, jak
z kanóna! Stává se aj, že to nekerému pazůry utrhne nebo
celú paprču potrhá, ale na to se nedbá. Enom když rachotijú
rany, až uši zaléhajú. Rožky stěn sú druhý deň celé okúřené
a otřískané od tej strašnej střelby. – Druzí chodijú celý večer
po špacíře a nahlédajú do oken, kde svítí rozžatý stromek,
pošklebujú se po koledníkoch : „Pásli ovce mamlasi, táhali se
za vlasy“…
A tak se to
vydrží do půlnoci
a ide se do kostela na půlnoční mšu, která
je velice slavná
a pěkná s téma
koledama a tú
muzikú.
Na Hod boží
vánoční je dycky
dobře, navaří se
a napeče, bývajú
už aj zabíjačky
a tož se všecí možú najest
do
Pánaboha.
A ešče se ide
k rodině vinšovat
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„VinšujemVámščasné a veselé svátky, Krista Pána narození,
co sme si od milého Pána Boha vyžádali, předně zdraví, pokoj
svatý a po smrti království nebeské“ a tam zas se nabízá jídlo
a musí se jest, kdyby aj v břuchu už nebylo ani kůsek místa.
Na Štěpána chodijú chlapci, nebo děvčata přestrojené
z chlapců, do služby, nech si prý najdú taky novú službu. A tož
pacholci idú opravdu na novú službu a ženáčů roby vyháňajú
z domu – proto od sv. Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, kterého je svátek hned po Božím hodu, majú chlapi až
do Nového roku slobodu. Sú všecí ožralí a řádijú ve všeckých
hospodách.
Svatoštěpánská scéna vypadá takto – z hospody zaznívá
bohatýrský řev:
„V tem strážnickém zámku
mňél sem tam galánku,…
(Kronika města Strážnice
od Jana Skácela II. díl. strana 408)

Poklady v sudoměřických horách
(podle L. Vlčka – konec 20. let minulého století)
Okolí hranic u malebné vinařské vesničky Sudoměřice bývalo dřív i nebezpečné. Vedla tudy z Uher stará cesta a s ní
přicházeli nejenom kupci, ale také vojáci a loupežníci.
Povídalo se, že při nájezdech Turků a Tatarů v období kolem roku 1663 se jedna tatarská tlupa odvážející si velikou kořist dostala do obležení císařských vojsk, a aby mohla rychleji
uniknout do Uher, zakopala si lup na Sedliskách pod Starými
horami, někde blízko u cesty, po níž táhli z Uher na Moravu
a zpět. Pro tento poklad se už Tataři nevrátili, ale museli ho
zakopat určitě dobře, protože ho hledalo v minulosti hodně lidí
toužící zbohatnout, avšak žádný nic nenašel.
Stařenka Cigánkova ze Sudoměřic vykládala také, že asi
v roce 1720 se z vojny vracel, nebo z ní zběhl, silný a šikovný voják Joža. A ten přepadával na staré Uherské cestě ze
Skalice na Moravu vozy, které jely prodávat na trh do Skalice
různé zboží a výrobky. Přepadal je, když se vracely. Říkalo
se, že chudých lidí si se svou bandou ani nevšimli, ale jak jel
bohatě naložený povoz, tak ho v noci nebo za šera přepadli. Žandáři ho nemohli nikdy chytit, protože pomáhal chudým
v Sudoměřicích a ve Skalici, a ti na něj nedali dopustit. Ukrývali ho a chránili, jak jen mohli. Odměnou měli za brankou či
v žudru kousek uloupeného tovaru a někdy i peníze. O Jožovi
a jeho tlupě se tvrdilo, že mnohé nakradené věci boháčů má
v jeskyni v místech, kde pramení Sudoměřický potok. Šlo prý
o pěkný poklad. Zásoby zlata, stříbra i skalického vína tam
ukryté jsou prý ohromné. Daly by se za ně koupit celé Sudoměřice! Později ho mnozí hledali, ale neúspěšně.
V půlce 19. století, kdy se rušilo poddanství a drábi už neměli žádnou moc udržet lidi v robotě, se mnoho chlapů vydalo
do světa za lepší obživou pro své rodiny. Někteří z nich se ale
také začali scházet nad Sudoměřicemi, v kopcích mezi Skalicí
a Strážnicí. Doma nechali skromné políčka rodinám a sami
pomýšleli na lehčí živobytí, na zboj! Fantazírovali, jak zbohatnout. Nejprve se vyptávali starých lidí na poklady a snažili se
je najít. Poté, co nic nenašli, tak kradli, ale daleko na uherské
straně, kde je nikdo neznal. Neloupili se zbraní v ruce jak Turci či zbojníci v dávnějších dobách. Stačilo jim ukrást dobytek
nebo slepice. Něco na přilepšení pro své rodiny tam dole ve
vsi. Krádeže však začali sledovat četníci a dostali se zbojníkům na stopu. A jednoho dne s přivolanými posilami opravdu
všechny pochytali, při útěku i jednoho zastřelili a jen jeden
z mnoha unikl. Tak neslavně skončili volní poddaní, odsouze-

ni k mnoha letům těžkého žaláře na Špilberku v Brně! Vyprávělo se, že manželka toho zabitého chodila na hrob a naříkala: „Janošku můj, slubovals ně dycky, že ně z Uher dovedeš
krávu a včíls tam složils svoju hlavu!“
Jediný a poslední co přežil Špilberk dostal milost, ale strávil zbytek života v cele na Mírově. Tam se před smrtí sešel
se Sudoměřičanem, stařečkem jistého hospodáře. Svěřil mu
své tajemství o pokladu, aby až se vrátí, mohl poklad vyhledati a spokojeně bezstarostně žíti. „Čtyřicet kroků východně
od studánky „Drama“ (nyní zbojnické zvané), roste bílá lipka.
Pod lipou jest vchod do jeskyně. Železné dveře mají zvláštní
zařízení k usmrcení nepovolaného vetřelce“.
Sudoměřičan si to dobře zapamatoval a pokoušel se po
svém návratu poklad vyhledat, leč marně. Starý les byl mezitím vykácen a vzrostl nový. Kopání a hledání s ochotnými
pomocníky zastaveno bylo později „šandáry“. V horách bylo
sice moc jeskyní, ale za druhé světové války je Němci granáty rozbili, protože to bylo hraniční území, a v jeskyních se
schovávali přeběhlíci a převaděči. Všechny poklady tím byly
pohřbeny.
Někteří, zejména strýc Kuja, pokouší se potají dosud
o štěstí; věří pevně, že poklad najdou. Největší potíž je v tom,
že studánky zbojnické jsou dvě. Ale i tak se můžete pokusit
nějaký najít. Hledejte nejlépe v době, kdy se poklady samy
otvírají: na štědrý večer nebo na filipojakubskou noc!
Tak skončila vyprávění stařenka.
Z pověstí Strážnicka 2011
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Seriál: Strážnicko a svět
Exkurze MAS Strážnicko po projektech LEADER
Koncem listopadu kancelář MAS Strážnicko uspořádala poznávací exkursi po vzorových projektech LEADER tentokrát do
Moravského krasu a na Vyškovsko. Zúčastnili se jí starostové,
podnikatelé a členové různých spolků z 11 obcí MAS Strážnicko.
Cílem exkurze bylo seznámení se s úspěšnými projekty rozvoje
venkova, které se v Moravském krasu a na Vyškovsku podařilo
v posledních letech zrealizovat. Účastníci mohli nahlédnout do
mlékárny v Otinovsi, kde družstvo vlastníků již přes 100 let vyrábí
sýry s ušlechtilou plísní. V obci Spešov jsme obdivovali nápaditou
revitalizaci ulic s využitím barev obecního praporu, vedení naučných stezek a vytvoření multifunkčního obecního domu za pomoci
dobrovolníků. Tým jsme stmelili neobvyklou výpravou do Sloupsko - Šošůvských jeskyní. Poté jsme se přesunuli na Vyškovsko
navštívit pravé vlastivědné muzeum Švábenice, kde je, kromě
mnoha bohatých sbírek, v rámci nového projektu spolupráce vy-

tvořena malá historická expozice skupinami dětí z našich partnerských MAS. Sdužení MANER představilo svou ekologickou farmu
s chovem koní a kalifornských žížal a projekty obrody krajiny péčí
o neudržované pozemky a revitalizací erodovaných ploch. Jako
negativní příklad, který zčásti ve větším rozměru následuje dnešní
civilizace, jim slouží katastrofický zánik kultury na velikonočních
ostrovech. Závěrem manažerka MAS Společná cesta Ludmila
Kolářová představila další projekty např. rekonstrukci vesnických
domů se žudrem v obci Kučerov a obnovu obecního domu s expozici a počítačovým sálem v Rostěnicích v tzv „ Německém ostrůvku“. Jak na závěr mnozí zhodnotili „Exkurze byla velmi podnětná
jak na čerpání inspirace pro tvorbu strategie 2014-2020, tak pro
navázání další spolupráce vedoucí ke zvelebování našeho Strážnicka.
Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

Ve Spešově jsme poznávali obnovu veřejných prostranství

Ve Švábenicích jsme obdivovali tvorbu muzejních expozic

Co je nového v projektech spolupráce
V roce 2011 jsme připravili a v roce 2012 podali, následně na MZE veřejně obhájili dva
další projekty Spolupráce místních akčních skupin s názvem „Společně oživujeme historii
venkova“ a „Venkovské tradice II“, kde jsou s námi zapojeny do spolupráce dokonce další
4 MASky. Oba projekty mají něco společného, snaží se zapojit do rozvoje regionů především děti jejich prarodiče. Cílem projektu „Společně oživujeme historii venkova“ je formou
soutěží i spolupráce vytvořit sbírku historických předmětů, dokumentů a zpráv pro expozici
v obnovené Bílé věži, kde v roce 2013 vznikne také vyhlídka z 5. patra.
V projektu „Venkovské tradice II“ se snažíme pokračovat v aktivitách projektu „Venkovské tradice“ vedoucí k obnově péče o tradiční odrůdy ovoce a návazná řemesla. Zde
také školní mládež objevuje v krajině Strážnicka a dalších regionech Jižních, Středních
a Východních Čech místní krajové odrůdy ovoce a snaží se je
znovu využít. Na Strážnicku děti
pomohou s dosadbou Bajarova
sadu v Hroznové Lhotě, vytvoří
výsadby okolo ZŠ MK Strážnice
a vysazovat budou podél cest
i ve Tvarožné Lhotě. Navíc je
do projektu zapojena řada jednotlivců a spolků, které propagují tradiční ovoce na výstavách
a trzích.
Vít Hrdoušek, manažer
MAS Strážnicko
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Předměty našich předků ožívají na školní výstavě v ZŠ MK ve
Strážnici
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Děti tří škol po soutěži v Bajarově sadu byly
odměněny domácími patenty s povidly.

Děti ze ZŠ MK Strážnice prezentují své výsledky
na konferenci o krajině v Luhačovicích

Svatomartinská husa v Sudoměřicích je bohatší
Jako každoročně pořádala i letos Místní organizace zahrádkářů v Sudoměřicích družební akci s názvem Svatomartinská husa spojená s ochutnáváním
mladých vín. Na tuto akci, která se konala letos v pátek 9. listopadu, zvou naši
zahrádkáři zástupce družebních organizací ze slovenské Skalice, z Petrova a ze
Strážnice.
Letos jsme přivítali i vzácné hosty, zahrádkáře z Kozojídek a ovocnáře
z Hroznové Lhoty, kteří nám předvedli ukázku ovocnářství z našeho regionu.
Zajímavá výstava ukazovala původní staré odrůdy jablek a dalšího ovoce, včetně odrůd dřínu, mišpulí a oskeruší. K ochutnání byly ovocnářské výrobky, různé
moučníky s ovocem připravené ženami z Tasova, Hroznové Lhoty a Sudoměřic
a vynikající mošty od výrobce pana Jaroše z Tasova. Setkání zahájily úvodní
projevy, po nich proběhlo požehnání nových mladých vín místním správcem
farnosti P. Jiřím a pak následovalo neformální hodování Svatomartinské husy
a chutnání svatomartinských vzorků a přinesených mladých vín. Velmi příjemný
večer ve společnosti přátel byl nádhernou tečkou za namáhavou prací vinařů
na svých vinicích.
Stanislav Tomšej, starosta obce Sudoměřice

Představení Strážnicka
na světovém festivalu chutí v Turíně

Ve dnech 24. – 28. října 2012 se poprvé představila na světovém festivalu chutí „Salone del Gusto“ v Turíně organizované
hnutím Slow food i Česká republika. Morava měla zastoupení
8 výrobci. Mezi nimi byl i pan Jaroš z Tasova se svými mošty
a medovinou. Naši delegaci vedly zástupkyně Jihomoravského
a Olomouckého kraje (na snímku). Více na www.slowfood.com.

Výstava ovoce
a ochutnávka jídel
v Sudoměřicích

Hodnocení místních akčních skupin 2012
potvrdilo trendy kvality, MAS se zlepšily. Hodnocení místních akčních skupin 2012, které jsou podpořeny v rámci Programu rozvoje venkova LEADER na období 2007-2013, potvrdilo růst kvality leaderovských regionů a jejich regionálních
kanceláří v tříleté řadě. Přineslo celkové zlepšení MAS, řadu
dílčích zlepšení jednotlivých regionů, ale i ojedinělé propady,
často překvapivé. Na vrcholu pomyslného žebříčku je tentokrát
MAS – Partnerství Moštěnka následována dalšími moravskými MAS Moravský kras, MAS Horní Pomoraví a Region Haná.
Všechny jsou nebo mají část svého území v Olomouckém kraji. Následují středočeská MAS Posázaví a jihomoravská MAS
Boskovicko PLUS. Hodnocení se uskutečnilo od 30. července
do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově ministerstva
zemědělství ve spolupráci MZe a SZIF. MAS byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 %
místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B (35+65).
Strážnicko MAS se umistila mezi 141 hodnocenými taky mezi
15 nejlepších v kategorii A – příkladně fungující MAS. Bodové
hodnocení nelze považovat za absolutní, protože rozdíly bodů
jsou velmi těsné, ale ukazují určité trendy. Navíc Národní síť
MAS řadu otázek v dotazníku kritizovala, protože byly zařazeny ze strany řídícího orgánu na poslední chvíli bez předešlé
konzultace v jinak fungující pracovní skupině, což byl i jeden
z důvodů, proč se letos zástupci NS MAS nezúčastnili hodnotitelské komise. Hlavním důvodem byl fakt, že se hodnocení
neuskutečnilo v regionech, jak NS MAS požadovala.
Mgr. Olga Špiková, Tajemnice NS MAS ČR
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Pro akční čtenáře MAS
Tato stránka je vytvořena pro zvídavé mladé i starší hlavičky. Tak hádejte, luštěte,
uvažujte a o správné výsledky se s námi podělte.

Sáně

Vánoční stromeček

Anděl Páně zlámal sáně,
svatý David dal je spravit,
svatá Eva dala dřeva,
svatá Tereza dala železa,
svatý Jakub dal je okút,
svatý Job na ně hop,
svatý Jan vozil se na nich sám.

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.
Stromečku, vstávej, ovoce dávej,
umyj se, ustroj se, je Štědrý den!

Vánoční recept na perníčky.
Potřebné přísady: 450g hladké mouky, 150g
moučkového cukru, 100g másla, ½ lžičky amonia
nebo 1 lžičkajedlé sody, 3 žloutky, 3 lžíce medu,
perníkové koření (hřebíček, anýz, nové koření), citronová kůra, - jestli Vám nepůjde dobře zpracovat,
přidejte tuk, vyvalujte mezi 2ks igelitu.
Postup přípravy: všechny přísady nachystáme
na vál, máslo a med rozehřejeme do tekutého stavu,
lépe se pak těsto zpracovává, nesmí být ale vařící,
těsto důkladně prohněteme, vykrajujeme tvary perníčků, musíme počítat, že trochu
nabudou, takže jestli vykrajujeme dírky na pověšení, tak musí být o velikost větší,
pro větší lesk perníky potřeme rozmíchaným vejcem s přídavkem kapičky vody, pečeme ve středně vyhřáté troubě, po upečení položíme na rovnou plochu, nikde ne
ihned rovnat na sebe. Pokud chcete tmavší perníčky, přidejte trochu kakaa do těsta,
popř.i namleté ořechy.

Jmelí bílé. Lidé jsou fascinováni touto rostlinou již od pradávna. Řecký filozof a vědec Theofrastos
zkoumal některé základní rysy této rostliny již několik set let před naším letopočtem. Keltskými druidy bylo
jmelí považováno za posvátné, protože si drželo svou zelenou barvu po celou zimu. Věřili, že vyléčí každou
chorobu a funguje i jako protijed. V antice sloužilo jmelí i jako kadidlo a vykuřovaly se s ním domy.Dodnes jmelí
symbolizuje plodnost a štěstí. V Evropě a Severní Americe jsou populární polibky pod vánočním jmelím, které
mají dotyčným přinést štěstí a lásku. Otázka pro Vás. Na kterých stromech jmelí roste?

Pozvánky a oznámení
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Fotoreportáž - Obnova Hotařské búdy na Žerotíně, 2012
MAS STRÁŽNICKO

Hotařská búda v roce 1950 a v roce 2012 po obnově v rámci projektu LEADER MAS Strážnicko

Zadní strana budovy před opravou a po ní při kontrole MěÚ Strážnice

V rámci obnovy, za pomoci brigádníků, proběhla důkladná oprava střechy a stěn

Na Zarážení hory koncem srpna byla v budově otevřena nová expozice o historii vinohradnictví
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Vánoční akce Strážnicka

Živý Betlém v zahradě u Sv. Martina ve Strážnici s CM Krepina, 2011

Adventní koncert u Panny Marie ve Strážnici, 2011

Tradiční Živý betlém v Hroznové Lhotě, 2011

Výstava betlémů ve Tvarožná Lhotě, 2012

Vítězní andělé ze školní soutěže na OÚ v Petrově, 2012
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Koledování u Betléma a zpívání u vánočního stromku v Sudoměřicích, 2011

